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ANOTACE, KLÍČOVÁ SLOVA 

Tato diplomová práce se zabývá výzkumem toho, koho považují žáci 9. ročníků 

základních škol za nejvýznamnější, „největší“ českou osobnost (výzkum probíhal na základě 

dvou metod – dotazník a projekt, který tvoří hlavní část celé práce). Práce je rozdělena do 

části teoretické, která se věnuje projektovému vyučování v teoretické rovině, jeho vzniku, 

klasifikaci a uplatnění v českém prostředí, a praktické, která se pak zabývá výzkumem 

samotným, tedy vyhodnocováním dotazníků, konkrétním projektem (volba největšího Čecha) 

a jeho aplikací v 9. ročníku Základní školy Botičská. 

 

Klíčová slova: projektové vyučování, české významné osobnosti, historie, dotazník 

 

 

 

 

SUMMARY, KEY WORDS  

This diploma thesis focuses on the research about the greatest Czech in the point of view of 

the 9th grade primary school students. The research was made on a basis of two procedures – 

a survey, and a project that forms the main part of the thesis. This work is divided into 

a theoretical part (that describes project education theoretically, its formation, classification 

and options of its implementation in the czech environment), and a practical part (that 

describes the research itself – namely evaluation of the questionnaires, the election of 

the greatest Czech and the application of the project in the 9th grade of the Primary school 

Botičská. 

 

Key words: a project education, outstanding czech personalities, history, questionnaire 
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1. ÚVOD 

 

 Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit, koho považují v současné době žáci 

9. ročníků základních škol za nejvýznamnější českou osobnost. Dílčím cílem bylo pak 

vytvořit a aplikovat projekt, díky kterému by byla tato informace zjištěna a který by u žáků 

rozvíjel co nejvíce klíčových kompetencí, obsahoval by mnoho mezipředmětových vztahů a 

průřezových témat. Ke splnění hlavního cíle byly využity dvě metody a to dotazníková 

metoda a již zmíněná metoda projektového vyučování, které byla hlavní částí dané práce. 

Projektové vyučování je na školách velmi populární. Integruje v sobě klíčové 

kompetence, mezipředmětové vztahy i průřezová témata tak, jak to současný rámcový 

vzdělávací program předepisuje. Projekt vyžaduje systematickou, postupnou práci a také 

komplexní využívání již osvojených dovedností, proto jsem si jako klíčovou část své práce 

vybrala projektové vyučování.  

Žáci vybírali z několika osobností tu, kterou považují za nejvýznamnější, 

nejpřínosnější, nejdůležitější pro český stát. Při výběru se museli držet několika kritérií. 

Musela to být osobnost, která v současné době již nežije, musela se výrazně zapsat do české 

historie a žáci by o ní měli mít alespoň minimální informace, event. by měli mít možnost tyto 

informace dohledat. Do hlavní nominace se na základě těchto kritérií nakonec dostaly tyto 

osobnosti: Karel IV., T. G. Masaryk, Václav Havel, J. A. Komenský, J. Hus, J. Werich, K. 

Čapek, M. Terezie, E. Beneš, Jan Žižka, Božena Němcová, Přemysl Otakar II., Bedřich 

Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček. Byly to tedy osobnosti, které žáci znají převážně ze 

školy (z dějepisu, z literatury, z hudební výchovy nebo občanské výchovy). 

Samotný projekt je rozdělen na dvě části. Výstupem první z nich jsou medailony 

daných osobností, které vytvořili žáci z literatury zadané vedoucím projektu. Na základě 

medailonů proběhly první volby, ze kterých bylo zvoleno několik hlavních favoritů. Každý 

favorit byl přidělen jedné skupině žáků a ti osobnost prezentovali tak, aby byla zvolena 

největším Čechem. Následovala jakási předvolební diskuse, kde každá skupina prosazovala 

svého kandidáta. Nakonec si žáci zvolili jednu podle nich nejvýznamnější českou osobnost. 

 Seznam literatury k teoretické části obsahuje hlavně díla zabývající se obecnou 

didaktikou, didaktikou dějepisu, dále studie o projektovém vyučování apod. Literatura 

praktické části je rozdělena na dva okruhy. První okruh je zaměřen na žáky, kterým je 

doporučeno ta která díla využívat jako zdroje pro svůj referát, a druhý by měl pomoci 

učitelům k čerpání informací pro doplnění žákovských referátů. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2 1. FORMY VYUČOVÁNÍ PODLE ŽÁKOVSKÉ INTERAKCE 
 

 Na přelomu 20. a 21. století dochází k proměně koncepce vzdělávání. Učivo přestává 

být cílem vzdělávání, ale stává se prostředkem dosažení několika cílů. Jedním z cílů je 

například rozvíjení klíčových kompetencí (k učení, k řešení problémů, komunikativní, 

sociální a personální, občanské a pracovní), dalším cílem je nutnost naučit žáky samostatně 

vyhledávat a zpracovávat informace a také naučit je, aby se aktivně podíleli na svém 

vzdělávání, aby si uvědomovali zodpovědnost za výsledek své práce. Velmi důležitým cílem 

vzdělávání je skutečnost, že všechny návyky, dovednosti a zkušenosti by měly být využitelné 

v mimoškolní praxi. Škola by tedy měla žáky připravit na jejich budoucí život a žáci by měli 

být schopni využít své dovednosti, které ve škole načerpají v běžném životě.  

 Konkrétní vzdělávací cíle (pro ZŠ) RVP vymezuje takto (RVP ZV, 2013, str. 9): 

  

- umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 

 - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

 - vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

 - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní  

   i druhých 

 - připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné  

   osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

 - vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání 

   životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 

 - učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdravý a být za ně  

   odpovědný 

 - vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

   hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

 - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými  

   možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při  

   rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

 Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, je třeba volit různé formy výuky. Pokud 

bychom se zaměřili konkrétně na dějepis, tak zde máme na výběr několik možností. Julínek 
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definuje vyučovací formu jako „organizační uspořádání vnějších podmínek, za kterých se 

prostřednictvím adekvátních vyučovacích metod a vyučovacích prostředků realizují cíle 

výuky“.1 O tom, jak náš konkrétní projekt rozvíjí dané cíle více v praktické části diplomové 

práce. 

 

 Podle interakce mezi žáky se vyučovací formy dělí na tři základní typy (plus ještě 

několik dalších). Nejstarší formou výuky, kdy žáci pracují samostatně a nedochází mezi nimi 

k žádné (nebo minimální) spolupráci je tzv. individuální vyučování. Rozsah učiva je v tomto 

případě stanoven pro každého žáka zvlášť. V současné době je toto vyučování (pokud 

uvažujeme základní školu) uplatňováno hlavně při individuálním doučování, kdy se vyučující 

plně věnuje žákovi. 

 Protikladem individuálního vyučování je pak tzv. hromadné vyučování, které 

„probíhá ve skupině žáků přibližně stejné věkové a mentální úrovně (nejčastěji ve třídě). 

Učitel řídí činnost všech žáků najednou (tzv. frontální výuka).2 Tento způsob vyučování je 

v dnešní době pravděpodobně nejčastějším způsobem výuky na většině českých škol. 

Nevýhodou tohoto vyučování je fakt, že se učitel nemůže dostatečně věnovat každému žákovi 

podle jeho aktuálních schopností.  

 Třetím základním typem výuky je tzv. skupinové vyučování (také označováno jako 

kooperativní vyučování). Výhodou práce ve skupinách po menším počtu dětí je fakt, že se do 

práce zapojí i žáci, kteří mají obavy projevit se před celou třídou. Dalším přínosem skupinové 

práce je rozvoj schopnosti kooperace, občasná nutnost ustoupit, ale také rozvoj dovednosti 

prosazování vlastních názorů a naopak tolerance názorů cizích. Tyto schopnosti a dovednosti 

se ve dvou předchozích způsobech vyučování rozvíjí minimálně.  

 

 Existují i další vyučovací formy než tyto tři základní. Každou budeme charakterizovat 

jen stručně. Jedná se o výuku individualizovanou, které „klade důraz na značnou svobodu 

žáka v pracovním tempu i ve způsobu práce, přístup zároveň předpokládá vysoký stupeň 

žákovy zodpovědnosti“.3  

 

Další formou je forma diferencovaná, podle níž jsou žáci shromažďováni do 

stejnorodých skupin (podle zájmu nebo kognitivních schopností). Týmová forma výuky pak 

                                                           
1
 GRACOVÁ, B., LABISCHOVÁ, D.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Universitas Ostraviensis, 2009, s. 

57 
2
 tamtéž, s. 59 

3 tamtéž, s. 59 
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zajišťuje působení a spolupráci více učitelů v proměnlivých skupinách dětí. Posledním 

takovým způsobem výuky je tzv. projektové vyučování, o kterém pojednáme více 

v následující kapitole. 

 

Je důležité, vybírat takové formy výuky, ve kterých se žáci sami aktivně zapojují do 

práce a výsledky své práce mohou prezentovat před třídou (event. před školou), a tyto formy 

je třeba střídat tak, aby nebylo vyučování monotónní. Uvedené prvky tohoto pojetí učení 

zohledňuje především právě projektové vyučování.  
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2. 2. PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ 
 

 Pedagogický slovník definuje termín projektové vyučování jako výuku, která je 

založená na projektové metodě, přičemž projektovou metodu charakterizuje takto: „vyučovací 

metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých témat (projektů) a 

získávají zkušenosti praktickou činností a experimentem. Je odvozena z pragmatické 

pedagogiky a principu instrumentalismu, rozvíjené J. Deweyem a W. Kilpatrickem aj. V USA 

a dalších zemích je projektová metoda jednou z metod podporujících motivaci žáků a 

kooperativní učení.“4 

 Hlavními realizátory projektu jsou sami žáci (učitel zde má pouze roli koordinátora 

nebo poradce), a proto je nutné, aby je daný projekt zaujal. V souvislosti s tím Kratochvílová 

uvádí, že projekt je „uspořádaný systém činností učitele a žáků, v němž dominantní roli mají 

učební aktivity žáků a podporující roli poradenské činnosti učitele, kterými směřují společně 

k dosažení cílů a smyslu projektu. Komplexní činnost vyžaduje využití různých dílčích metod a 

různých forem práce.“5 Z této definice je patrné, že je třeba chápat projekt jako komplexní 

činnost, která v sobě zahrnuje různé metody práce (v našem případě je to brainstorming – 

výběr osobností, referát – shromažďování informací a tvorba medailonu, metoda rozhovoru – 

„předvolební diskuse“). 

 Na přípravu je projektové vyučování velmi náročné, ovšem cíle, kterých pomáhá 

dosáhnout, jsou rozsáhlé. „plní výraznou motivační funkci, rozvíjí tvořivost žáků, vede je 

k samostatnosti, zodpovědnosti, k objevnému myšlení. Posiluje také sociální kompetenci, 

smysl pro kooperaci, komunikaci, týmovou spolupráci (projektové vyučování obvykle přispívá 

k vytváření pozitivního školního klimatu).6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. 6. aktualiz. a rozš. vyd. – Praha: Portál, 
2009, s. 226 
5
 KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 27 

6
 GRACOVÁ, B., LABISCHOVÁ, D.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Universitas Ostraviensis, 2009, s. 

64 
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2. 2. 1. Vznik projektového vyučování 

 

 Jako první se projektové vyučování začalo rozvíjet ve Spojených státech amerických 

počátkem 20. století, tedy v době, kdy docházelo k rozvoji vědy, k demokratizaci a 

k industrializaci společnosti. V této době bylo potřeba najít takový způsob výchovy a 

vzdělávání, který by vychoval jedince schopné obstát v měnící se společnosti. 

 Představitelem takové výchovy byl psycholog a pedagog John Dewey, jenž 

zdůrazňoval fakt, že učení by mělo probíhat na základě aktivní činnosti a ne v pasivním 

naslouchání, jak tomu bylo dosud. Jeho teorie prosazovala aktivitu dětí a rušila jednotlivé 

učební předměty. Aktivní činnost žáků byla v této koncepci základem vyučování. Tato 

metoda sice ještě nebyla nazvána jako projektová, ovšem položila teorii projektové výuky a 

Dewey je tak pokládán za jejího zakladatele. 

 Následovník Deweyho W. H. Killpatrick vyšel z Deweyho názorů a vytvořil 

projektovou metodu. Podle něj by si žák měl vytvářet postoje a názory na problematiku, 

kterou v rámci projektové výuky řeší a neměl by se učit prostou teorii a abstraktní pojmy, ale 

veškerou výuku by měl mít spojen s praktickým využitím (což se snaží prosazovat i současná 

koncepce českého školství).  

 

 

2. 2. 2. Projektová výuka v českém prostředí 

 
 Do počátku 20. století bylo české školství ovlivněno tzv. herbartismem, který kladl 

důraz na pamětní učení teoretických poznatků a kdy žák seděl v naprosto tiché třídě a 

poslouchal výklad učitele. Herbartovské škole bylo vytýkáno, že je nepřirozená a odtržená od 

okolního světa. 

 Prvním, kdo vnesl určité změny do tohoto systému školství, byl Václav Příhoda. 

Hlavními znaky jeho koncepce byla aktivní činnost žáků, práce a zájem dítěte o vyučovanou 

problematiku.  

 Po druhé světové válce u nás došlo k úpadku projektové metody. Znovu se objevila až 

po sametové revoluci v 90. letech 20. století. 
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2. 2. 3. Klasifikace projektového vyučování 

 

 Projekty se dají klasifikovat podle několika kritérií. Valenta třídí projekty takto: 
  

- podle navrhovatele  

 - spontánní (žákovské) 

 - uměle připravené učitelem 

 - mezityp (vychází z podnětů žáků, vyučujícím korigován) 

 

- podle místa 

 - školní 

 - domácí 

 - kombinovaný 

 

- podle počtu žáků 

 - individuální 

 - kolektivní (skupinové, třídní, ročníkové, víceročníkové, celoškolní) 

 - kombinovaný 

 

- podle mezioborového zapojení 

 - v rámci jednoho předmětu 

 - v rámci příbuzných předmětů 

 - zahrnují více předmětů 

 - „místo“ předmětu (na určitý čas je porušena předmětová struktura) 

 

- podle kritéria času 

 - krátkodobý (dvě až několik hodin) 

 - střednědobý (jeden až dva dny) 

 - dlouhodobý (tzv. projektový týden) 

 - mimořádně dlouhodobý (několik týdnů až měsíců, většinou probíhá paralelně 

   s běžnou výukou) 
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Podle daných kritérií můžeme náš projekt klasifikovat takto: 

 

- uměle připravený učitelem - byl žákům zadáván za koordinátorem za účelem  

zjištění, koho považují za nejvýznamnější     

osobnost české historie.  

 

  - podle místa: kombinovaný – žáci na projektu pracovali ve škole (prezentace 

        medailonů, předvolební diskuse, volby) i doma  

  (tvorba medailonů) 

  

  - podle počtu žáků: kombinovaný – žáci pracovali jak individuálně (jednotlivé 

                 medailony osobností), tak ve skupině 

       (zástupci skupiny tvoří argumenty) 

 

           - v rámci příbuzných předmětů – projekt se týká humanitních předmětů, které 

           mezi sebou mají silné mezipředmětové vztahy 

           (dějepis, literatura, hudební výchova) 

  

  - krátkodobý až středně dobý – záleží, kolik času nám zabere prezentace 

           jednotlivých medailonů (v naší realizaci 

           trval projekt 6 hodin – 3x 2 hodiny) 
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2. 2. 4. Fáze projektového vyučování 

 

 Při realizaci každého projektu by se mělo postupovat v několika fázích. Existuje 

několik způsobů rozdělení. Stručně se podívejme na vymezení podle J. Kratochvílové.  

  

1) Příprava projektu: 

     Ta probíhá v několika podfázích. Nejprve je třeba se ujasnit, jaké je jeho hlavní  

    téma. Dále jsou stanoveny výchovně vzdělávací cíle, zvolí se výstup z projektu 

    (jak bude vypadat závěrečný produkt celého projektu) a promyslí se způsob  

    realizace projektu. V této fázi se také určí tým, který bude na projektu pracovat, 

    a přiřadí se aktivity různým řešitelům 

 

2) Vlastní realizace projektu: 

    V této fázi žáci postupují podle předem stanoveného plánu a učitel zde má pouze 

     roli konzultanta, pomáhá a motivuje, sleduje postup řešení projektu. 

 

3) Prezentace výstupu z projektu: 

    Jak je už patrno z názvu této fáze, zde dochází k předvedení toho, co se žákům 

    podařilo uskutečnit. Diváci prezentace by neměli být z omezené skupiny lidí.  

    Výstup by měly poznat i jiné skupiny – např. spolužáci z nižších tříd, rodiče či 

    širší veřejnost. 

 

4) Hodnocení žáků v projektu: 

    Hodnotit projekt by měli kromě učitele i sami žáci. Je důležité projekt zreflektovat,  

    protože nám jeho reflexe do budoucna ukáže, v čem ho můžeme pozměnit a 

    vylepšit (pokud tedy v budoucnu chceme projekt opakovat). 
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 Náš projekt se držel rozfázování podle W. Killpatricka: 

 

- purposing – záměr, který by měl vyjít ze zájmu žáků, pokud mohou žáci téma 

             ovlivnit 

          - v našem případě byl záměr projektu zadán učitelem 

  

 - planning – plánování; na počátku se doporučuje brainstorming a poté se roztřídí 

          úkoly jednotlivým žákům nebo skupinám žáků 

        - náš projekt začal brainstormingem, kdy žáci vybrali patnáct 

          osobností, podle jejich názorů nejvýznamnější pro český národ; dále 

          byly přiděleny jednotlivým žákům, kteří poté sestavili jejich medailon  

  

 - executing – provedení; v této fázi se očekává aktivita od žáků, kdy učitel je pouze 

            jakýmsi koordinátorem, žáci vyhledávají informace, shromažďují 

            materiál, třídí ho apod. 

         - v této fázi by měl proběhnout i nějaký výstup (prezentace výsledků) 

         - v projektu Největší Čech proběhlo vyhledávání informací o osobnostech, 

           dále sestavování medailonku, jeho prezentace před třídou, volby, 

           vyhlášení vítězů 

         - po tomto dílčím výstupu jsme se opět vrátili k plánování a rozdělili jsme 

           nové úkoly (každé skupině byla přidělena jedna finálová osobnost pro 

           zpracování obhajoby) 

         - poté jsme se vrátili k fázi executing, kde byl dalším výstupem vystoupení 

           té které skupiny; následovala druhá volba a nakonec došlo k vyhlášení 

           výsledků – tedy kdo se stane největším Čechem 

 

- judging – hodnocení; je důležité, aby zpětnou vazbu provedl jak učitel, tak žáci sami 

       - v této fázi se hodnotí jak výsledek, tak samotný průběh projektu, popř.  

         dojde na doporučení, co příště udělat jinak 

       - k hodnocení našeho projektu více v praktické části (kap. 3. 9.) 
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2. 2. 6. Výhody a nevýhody projektového vyučování 

 

 Každá forma výuky má své výhody i nevýhody a toto platí i o projektovém vyučování. 

Je nesporné, že projektová výuka ozvláštňuje, zpestřuje vyučování jako takové, ovšem, má i 

svá negativa. Nejprve se však rozepíšeme o pozitivním přínosu pro žáky.  

 

2. 2. 6. 1. Výhody projektové výuky 
 

 Nejprve uvažujme pozitiva projektu z pohledu na žáka. Projektové vyučování působí 

komplexně na rozvoj žákovy osobnosti. Vyjmenujme si jedny z těch nejdůležitějších 

skutečností, které k tomu slouží.  

Projekt umožňuje žákovi, aby se zapojil do práce podle jeho individuálních možností, 

a nutí ho si uvědomit, že má odpovědnost za výsledek své práce. Žák se učí pracovat 

s různými zdroji informací a učí se kriticky hodnotit jejich věrohodnost. Dále se také učí 

plánovat, organizovat a řídit svou práci. V rámci práce ve skupině se žák učí spolupracovat 

s ostatními a respektovat druhé. Rozvíjí také své dovednosti komunikační, učí se formulovat 

své myšlenky do souvislých, jasných a stručných projevů.  

Nyní se zaměřme na výhody projektu z pohledu na učitele. Projektem si učitel 

rozšiřuje repertoár svých vyučovacích forem a porovná, které formy jsou účinnější a které 

méně. Získává v rámci třídy novou roli – mění se z učitele jen na odborného poradce a 

koordinátora činností. Přestává brát žáka jen jako objekt, který je vyučován, ale i jako jedince 

schopného vyvinout úsilí, aby se něco dozvěděl sám. 
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2. 2. 6. 2. Nevýhody projektové výuky 
 

 Projektové vyučování má i přes nesporná pozitiva jeho zařazování do výuky i celou 

řadu negativ, která však pozitivní stránku věci nepřeváží. Z pohledu žáků můžou být negativy 

tyto skutečnosti. Projekt bývá velmi časově náročný a to jak v rámci výuky ve škole, tak i 

mimo ní, protože často probíhá mimo vyučování. Dalším celkem vážným problémem je fakt, 

že žáci často nemají potřebné kompetence ke splnění dílčích úkolů projektů a nejsou tak 

schopni splnit dané výstupy projektu. Setkáváme se také s problémem, že si neumí opatřit 

adekvátní zdroje informací, které potřebuje a spokojí se s nekriticky hodnocenými 

informacemi z internetu. 

 Z pohledu učitele má projekt nevýhodu v tom, že je velmi náročný na přípravu i 

realizaci. Vyžaduje totiž často spolupráci učitelů, podporu ze strany vedení školy a často i ze 

strany rodičů, což může být v některých případech problém.  

 Přestože má projektové vyučování i negativní stránky, tyto nepřeváží jeho pozitivní 

přínos do výuky.  
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2. 2. 7. Projekt v dějepisu 

 

 „ V českém prostředí se prozatím projektovému vyučování v rámci dějepisu nedostalo 

hlubšího zájmu odborné veřejnosti. Dosud realizované projekty vzešly převážně z iniciativy 

jednotlivých pedagogů a škol, jejich prezentace se objevila na stránkách pedagogického 

tisku.“7 

 Je pravda, že v současné době se dějepisným projektům nevěnuje velká pozornost ze 

strany odborné veřejnosti, avšak je třeba říci, že ze stran pedagogů a škol (jak středních, tak 

základních), se projektům začíná věnovat poměrně veliká pozornost. Projektová výuka rozvíjí 

komplexně klíčové kompetence, je spojená s reálným životem a uvažuje mezipředmětové 

vztahy, čímž splňuje požadavky, které jsou podle Rámcového vzdělávacího programu 

kladeny na výuku.  

 Vzhledem k tomu, že dějepis je předmět, který má vazby v podstatě na všechny obory 

(v souvislosti s dějinami daného oboru), je vhodné zařazovat do výuky v rámci dějepisu 

projekty, protože mohou přesahovat do širokého spektra předmětů. Nejblíže má však dějepis 

k předmětům společenskovědním. Společenské vědy a dějepis jsou integrovány ve vzdělávací 

oblasti Člověk a společnost. Tyto dva obory souvisí především v problematice lidských práv a 

politických zřízení. Bylo by vhodné vytvořit projekt např. na vývoj politického zřízení 

v rámci České republiky nebo vytvořit srovnání vývoje politiky mezi evropskými zeměmi. 

Tento projekt by rozvíjel i mezipředmětový vztah se zeměpisem.  

 Kromě projektu týkajícího se společenskovědních předmětů však můžeme vytvořit i 

projekt související s přírodovědnými předměty (matematikou, fyzikou, chemií apod.). 

Například vytvořit soupis nositelů Nobelovy ceny za tyto obory, zaznamenat, jak se daný obor 

vyvíjel, jakými pokroky prošel a podobně. 

 Náš projekt uvažuje mezipředmětové vztahy mezi dějepisem, hudební výchovou a 

literární výchovou. 

  

                                                           
7
 GRACOVÁ, B., LABISCHOVÁ, D.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Universitas Ostraviensis, 2009, s. 

65 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 
 

3. 1. PŘEDMĚT VÝZKUMU 

 

Předmětem výzkumu této diplomové práce je zjistit, koho považují za tzv. největšího 

Čecha (tedy člověka, který toho pro český národ mnoho vykonal, člověka, kterého znají 

v zahraničí atd.) žáci základních škol. Jedná se hlavně o žáky 9. ročníků, protože v této době 

mají už z největší části probrány české dějiny a zhruba i literaturu a mají tak alespoň základní 

informace o českých dějinách i jejich osobnostech.  

 Zajímá nás nejen jméno největšího Čecha (pro potřeby práce použijme toto 

pojmenování pro nejoblíbenějšího, nejvýznamnějšího, nejznámějšího atd. člověka, které se 

objevilo ve stejnojmenné anketě České televize), ale i to, co všechno o něm žáci vědí, kde se 

tyto informace dozvěděli, zda si o daném člověku chtějí dále rozšiřovat své vědomosti, co je 

při výběru ovlivňuje (probíraná látka ve škole, televize, knihy, filmová zpracování) apod. 

Dále chceme porovnat volbu osobnosti v jednotlivých školách (pražských i 

mimopražských) Zda se volba žáků odlišuje na základě jejich pohlaví nebo také zda nějakým 

způsobem odlišuje v různých regionech, ve kterých se daná škola nachází.  
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3. 2. SOUČASNÉ ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU 

 

 V současné době není k dispozici žádné zpracování této problematiky, které by bylo 

takto úzce vymezené, tedy zaměřené pouze základní školy. Neznamená to však, že by se 

výzkum, který zkoumá, jaká osobnost je nejvýznamnější, v České republice nikdy 

neuskutečnil. Takový výzkum nebo přesněji řečeno anketa byla v České republice 

zrealizována, avšak byla zaměřena na mnohem širší okruh respondentů, buď na celý český 

národ, nebo na střední školy obecně (tzn. všechny čtyři ročníky). 

  

První ze zmiňovaných anket byla uskutečněna v roce 2006 prostřednictvím České 

televize. Češi mohli vybírat z jakékoli osobnosti, která se narodila na území Čech, Moravy 

nebo Slezska a nějakým způsobem ovlivnila život obyvatel české země.  

Anketa měla dvě fáze. První fáze byla tzv. nominační a k jejímu ukončení uvedla 

Česká televize zábavný pořad, ve kterém byla odtajněna první stovka „největších Čechů“, a 

během tohoto večera postoupilo 10 nejvýznamnějších osobností do finále. O každé 

postupující osobnosti byl natočen dokumentární film, na základě kterého mohli hlasující 

diváci ještě přehodnotit, komu dají svůj hlas. „S těmito deseti osobnostmi se diváci budou 

moci setkat na svých obrazovkách v následujících týdnech v podobě čtyřicetiminutových 

dokumentárních filmů. Budou vysílány v abecedním pořadí příjmení daných velikánů. Každou 

osobnost představí a její příběh bude vyprávět tzv. advokát, člověk mediálně známý, který umí 

shrnout argumenty pro „svého“ chráněnce.“8  

Po několika týdnech Česká televize vyhlásila vítěze a umístění dalších osobností. 

Vítězem se stal Karel IV., jako druhý se umístil Tomáš Garrigue Masaryk a třetí místo obsadil 

Václav Havel. Čtvrté až desáté místo bylo obsazeno takto: Jan Amos Komenský, Jan Žižka, 

Jan Werich, Jan Hus, Antonín Dvořák, Karel Čapek, Božena Němcová.  

V anketě o největšího Čecha se však také objevil jeden problém. Mnoho lidí si jako 

největšího Čecha vybralo fiktivní postavu Járy Cimrmana, kterou stvořil Zdeněk Svěrák, 

Ladislav Smoljak a Jiří Šebánek. Cimrman určitou dobu dokonce vedl. Česká televize se 

k této situaci postavila tak, že celý problém zkonzultovala s BBC, od které získala k tomuto 

pořadu licenci, a po konzultaci účast neexistující postavy zakázala. Lidé organizovali petice, 

kterými se dožadovali navrácení Cimrmana do hlasování, avšak petice nebyla úspěšná.  

                                                           
8
 Česká televize: speciály/největší Čech [online]. 2006 [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/dokumenty_odokumentech 



 

22 
 

Za zmínku také stojí, že stejná anketa byla pořádána i ve Velké Británii (jedná se o originální 

formát BBC) nebo v Německu. Britové si za největší osobnost svých dějin zvolili válečného 

předsedu vlády Winstona Churchila a Němci kancléře Konráda Adenauera.  

V souvislosti se zákazem hlasování pro fiktivní postavu Járy Cimrmana určitě stojí za 

zmínku, že se ve Velké Británii umístil v první stovce král Artuš, který je současnou 

historiografií považován za ryze fiktivní postavu.  

 

 Česká televize nabídla možnost zvolit největšího Čecha i středním školám. „Jak 

konkrétně volby na škole měly vypadat, nechala TV na samotných středoškolácích. Nabídla 

pouze dvoukolový systém volby, který vychází z televizní obdoby projektu. Tzn. nominační 

fáze, kdy hlasující navrhují své kandidáty např. formou anketních lístků a poté obhajoby, kdy 

dochází k volbě“9 Volby se zúčastnilo 56 škol (z toho 37 gymnázií) např. Ekogymnázium 

Poděbrady, Gymnázium v Trutnově, Gymnázium Sušice atd. K volbě žáci využívali nástěnky, 

školní rozhlas, časopisy, školní webové stránky apod. Během volby měli studenti psát eseje o 

nominovaných Češích a na základě prezentací těchto prací poté odvolili. 

Volba dopadla takto. Více než 8000 studentů z celé České republiky zvolilo největším 

Čechem Karla IV., na druhém místě se umístil Tomáš Garrigue Masaryk a třetí místo obsadil 

Jan Amos Komenský. Až na třetí místo se tedy studenti středních škol shodli s celým českým 

národem.  

  

  

  

                                                           
9
 tamtéž 
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3. 3. CÍL VÝZKUMU 

 

 Náš výzkum má jeden hlavní cíl a několik cílů dílčích. Hlavním cílem je samozřejmě 

zjistit, ve které z nabízených osobností vidí respondenti největšího Čecha, tedy člověka, který 

podle nich vykonal pro českou zem nejvíce, koho znají a koho si váží v zahraničí atp. 

 Dále chceme zjistit, kolik toho o dané osobnosti vědí a odkud tyto informace mají, 

jestli ji znají pouze ze školy, nebo si nějaké informace dohledávali sami například 

z dokumentárních pořadů, z knih nebo webových stránek. Také chceme zjistit, zda by si tyto 

informace chtěli ještě více rozšířit případně proč a jakým způsobem.  

Dalším cílem je porovnat jednotlivé školy a zjistit, zda se volba liší, či neliší podle 

oblasti, ve které se škola nachází.  
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3. 4. HYPOTÉZY 

 

 Vzhledem k tomu, že tato práce sleduje několik cílů, budeme předpokládat i několik 

hypotéz. Hypotéza o hlavní části této problematiky závisí hlavně na tom, zda a nakolik se 

daná osobnost v období dotazování probírala ve škole a také kolik času od té doby uplynulo. 

Dalším faktorem, který může ovlivnit výběr osobnosti, je domácí prostředí. Nakolik se 

respondenti dozvídají o daných osobnostech od rodičů a prarodičů. Volba je ovlivněna 

také tím, zda se respondenti setkali s literární, filmovou či dokumentární, event. hudební 

produkcí, která by se týkala daných osobností (tzn. byla by přímo jejich životopisem nebo by 

šlo o dílo této osobnosti). 

Žáci by měli v devátém ročníku základní školy znát všechny nabízené osobnosti a 

záleží na tom, o kterou se budou nejvíce zajímat a která podle nich bude pro české dějiny 

nejdůležitější. Pokud bude žák zaměřen více na literaturu a bude mít načteno, lze 

předpokládat, že určí jako největšího Čecha jednoho ze spisovatelů. Pokud bude mít v oblibě 

dějepis, určí nějakého státníka (panovníka), pokud bude mít blízko k hudební výchově a 

vážné hudbě, určí hudebního skladatele apod. Je pravděpodobné, že to bude ta osobnost, ke 

které mají nejblíže buď proto, že ji zrovna probírali ve škole, nebo proto, že ji zažili (v tomto 

případě by pak největším Čechem byl Václav Havel). 

Pokud bychom však chtěli mít v hypotéze konkrétní jména, tak bychom se zřejmě 

zaměřili na státníky a panovníky. Konkrétně by to byl Karel IV., Tomáš Garrigue Masaryk, 

Václav Havel. Důvodem může být povědomí žáků, že prezident, resp. král/císař je 

nejvýznamnější postavou ve státě, je nejvíce reprezentativní v zahraničí a zastupuje náš stát. 

Respondenti zřejmě nebudou vidět přínos pro český stát v literárních či hudebních výtvorech, 

ač známých v zahraničí.  

 

Dalším cílem práce, je zjistit, kolik informací o dané osobnosti znají a zda čerpají své 

znalosti pouze ze školy, nebo si je zjišťují i z odborné literatury, dokumentů, hledají 

informace na internetu apod. 

Záleží na každém, zda se o danou problematiku zajímá, nebo ne. Pokud je žák zvídavý 

a pokud ho dějepis či literatura (event. hudba) baví, potom se na dokumentární film podívá 

nebo si odbornou literaturu přečte. Nejčastějším způsobem rozšiřování informací pro ně bude 

určitě internet. Je zde však problém s kritikou informací. Na základní škole se často stane, že 

žáci věří jakýmkoli informacím, které se na internetu objeví, a nedokážou rozpoznat 

věrohodné zdroje od těch nesmyslných.  
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Je však třeba bohužel konstatovat, že si většina žáků své vědomosti vědomě 

nerozšiřuje žádným způsobem. 

 

Posledním cílem výzkumu je zjistit, jak se volba respondentů odlišuje na základě 

jejich pohlaví a také oblasti, ve které žije (event. kde navštěvuje školu).  

Vzhledem k tomu, že dotazník bude zadáván stejným ročníkům (ač na různých 

školách), nebude se zřejmě postava největšího Čecha příliš lišit. Je možné, že se bude 

odlišovat např. jméno, ale skupina, ve které daná osobnost vyskytuje, se pravděpodobně měnit 

nebude, protože, jak již bylo řečeno výše, volba zřejmě souvisí s převažující představou, že 

nejdůležitějšími osobnostmi pro stát, jsou panovníci, resp. prezidenti.  

Další otázkou je, zda se bude volba lišit na základě pohlaví respondentů. Je 

pravděpodobné, že dívky by mohly více než chlapci volit ženské zástupkyně v nominovaných 

osobnostech, ovšem vzhledem k tomu, že ve skupině státníků a králů máme zastoupenou 

pouze Marii Terezii, která žákům ani žákyním není tak blízká jako například Karel IV. nebo 

Tomáš Garrigue Masaryk, tak se pravděpodobně v celkovém pohledu na největšího Čecha 

jejich pohled měnit nebude. 

 Pokud bychom pohlédli i na genderový aspekt této problematiky, můžeme se 

domnívat, že zástupkyně žen se nebudou dostávat na vyšší příčky žebříčku z výše uvedených 

důvodů (tedy pravděpodobnost vítězství státníka).   
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3. 5. PRŮZKUMNÉ METODY 

 

3.5.1. Dotazník 

 

Pro náš průzkum jsme použili dvě průzkumné metody. První metoda, která výrazně 

převažovala, byl sběr dat pomocí dotazníků. Dotazník obsahoval deset otevřených otázek, 

respektive úkolů a jednu otázku uzavřenou, konkrétně se jednalo o tzv. uspořádávací úlohu, 

kdy bylo úkolem žáka srovnat deset osobností podle zadaného kritéria, což byl v našem 

případě jejich význam pro český stát. Je však třeba dodat, že v této průzkumné metodě měli 

žáci omezený počet kandidátů, konkrétně to byly osobnosti, které se umístily na prvních 

deseti místech v anketě Největší Čech, kterou pořádala Česká televize. Bylo to z důvodu 

snazšího vyhodnocování dotazníků. Je třeba ale upozornit, že žáci, kteří se zúčastnili 

projektové výuky, nominovali těchto deset osobností také. 

 Několik vyplněných dotazníků je uvedeno v příloze.  

3.5.2. Projektové vyučování 

 

Dalším způsobem průzkumu bylo projektové vyučování. Tento projekt byl zrealizován 

na ZŠ Botičská u žáků 9. ročníků. 

 

V projektovém vyučování je velmi důležité, jak jsou žáci na práci v projektu 

motivováni. „Podstatnou součástí motivace žáka je fakt, že výsledky jeho práce budou 

prezentovány určitému okruhu posluchačů. Čím větší a významnější okruh posluchačů je, tím 

více narůstá u žáka pocit vlastní odpovědnosti a důležitosti a při úspěšném završení projektu i 

pocit uspokojení, úspěchu a chuti k dalším podobným aktivitám.“10 V našem případě bylo pro 

žáky silnou motivací prezentování svých referátů před celou třídou a snaha prosadit jako 

vítěze právě jimi zpracovávanou osobnost. Žáci se těšili i na fakt, že si budou moci vyzkoušet 

„volby“ nejvýznamnější osobnosti a vyzkoušejí si tak, jak to bude vypadat, až budou po 

dovršení dospělosti skutečně volit. 

 

Projekt s názvem Největší Čech podle žáků 9. ročníků základních škol si klade za cíl 

zjistit, koho tito žáci považují za nejvýznamnější, nejzajímavější a největší osobnost českých 

dějin vůbec. Vzhledem k tomu, že by bylo obtížné dávat dětem na výběr ze všech českých 
                                                           
10

 LOJDOVÁ, Kateřina. Projektové vyučování. [online]. s. 22 [cit. 2014-03-15]. Dostupné z: 
http://katkalojdova.weebly.com/uploads/2/4/3/0/24306750/projektove_vyucovani.pdf 
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osobností, zredukovali jsme jejich počet na 15 nominovaných (pět skupin po 3 osobnostech), 

kteří se zasloužili o českou zem a kteří byli vybráni samotnými žáky s pomocí zadávajícího. 

 

 Tuto konkrétní nominaci včetně pojmenování skupin vytvořili žáci 9. ročníku ZŠ 

Botičská. 

 

Nominované osobnosti: 

a) králové/císařové – Přemysl Otakar II. 

          - Karel IV. 

          - Marie Terezie 

 

b) prezidenti – Tomáš Garrigue Masaryk 

           - Edvard Beneš 

           - Václav Havel 

 

c) spisovatelé – Božena Němcová 

  - Karel Čapek 

  - Jan Werich 

 

d) hudební skladatelé – Bedřich Smetana 

    - Antonín Dvořák 

   - Leoš Janáček 

 

e) ostatní – Jan Hus 

      - Jan Žižka 

      - Jan Amos Komenský 

 

  

Celý projekt probíhá v rámci několika hodin (plus ještě domácí přípravy žáků). Náš 

projekt byl realizován ve dvou spojených po sobě jdoucích hodinách (konkrétně to byl český 

jazyk a hudební výchova). 

 

V úvodních dvou hodinách projektu vybereme jednotlivé osobnosti. Je na zadávajícím, 

jaký počet bude vyžadovat, ale je dobré, aby bylo v každé skupině stejně nominovaných. 
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Doporučuji, aby se počet osobností rovnal počtu žáků ve třídě, aby tak každý žák měl jednu 

osobnost, o které by zpracoval referát. Tímto způsobem probíhala nominace na ZŠ Botičská, 

kde je v 9. ročníku 15 žáků. V této hodině by také došlo k rozdělení žáků na skupiny, které by 

odpovídaly skupinám nominovaných. V našem případě se jedná o pět tříčlenných skupin 

rozdělených podle zaměření jejich členů – tedy skupina, která bude studovat hudebníky, 

spisovatele atd. (viz výše). Ještě v té samé hodině zadá vedoucí projektu každé skupině 

doporučenou literaturu, která se týká jejich osobností a každý člen skupiny bude mít za úkol 

na další hodinu přinést zpracovaný medailon osobnosti, kterou si vybral, event. která mu byla 

přidělena. Je třeba dětem zdůraznit, že medailon má být krátký, max. na 5 minut, aby se 

v dalším semináři stihly probrat všechny osobnosti, protože kdyby tato prezentace byla 

přerušena a navázána třeba až další týden v dalším semináři, děti by zapomněly na ty 

medailony, které slyšely v předchozí hodině. 

Ve druhém dvouhodinovém semináři dojde tedy k prezentaci medailonů jednotlivých 

osobností. Jak žáci svůj úkol pojmou je naprosto na nich. Ve zbytku semináře budou žáci volit 

svého favorita. Aby byla volba největšího Čecha pro žáky zajímavější, je dobré ji pojmout 

formou prezidentských voleb, protože žáci nemají možnost k těmto volbám chodit. Zadávající 

tedy rozdá volební lístky, které si předem připravil, obálky a žáci budou postupně chodit „za 

plentu“ (např. za křídlo tabule) a poté budou vhazovat své kandidáty do „urny“. Můžou se 

např. prokázat i žákovskou knížkou. Po volbách vyhlásí zadávající výsledky a prvních pět 

umístěných postupuje do dalšího kola voleb. Pět proto, že máme vytvořených pět skupin žáků 

a každá skupina si vybere jednoho kandidáta. Na další seminář si skupina připraví důvody, 

proč by právě jejich kandidát měl být zvolen.  

Ve třetí a poslední části tohoto projektového vyučování dojde ke konfrontaci 

jednotlivých argumentů. Bude probíhat jakási předvolební diskuze na téma, proč by měl být 

daný kandidát zvolen. Tuto diskuzi řídí zadávající (nebo je také možné, aby ji moderoval 

přebývající žák, pokud máme lichý počet žáků). Po skončení diskuze dojde opět k volbám, ze 

kterých vyjde vítězně jeden kandidát. Pokud by se stalo, že by shodně skončili dva kandidáti, 

je několik možností řešení této shody. Buď budeme nadále metodou referátů hledat důvody, 

proč by jeden nebo druhý měl být v čele, nebo sloučíme skupiny tak, aby nám zůstaly dvě, 

z nichž by každá zastupovala jednoho kandidáta a došlo by k další diskusi a dalším volbám, 

nebo by největší Češi byly podle dané třídy dva.  

 

Projekt není omezen jen na jednu třídu, vhodné (možná i lepší) je sloučení několika 

tříd hned z několika důvodů. Pokud budou na medailonech a diskusích pracovat skupiny 
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tvořené žáky více tříd, bude tato skupina heterogenní z hlediska probraného učiva a nebude 

upřednostňovat učivo, které zrovna probírají, navíc u nich bude rozvíjen smysl pro spolupráci 

a tolerance názorů ostatních členů skupiny. 

 

Výstupem celého projektu je tedy zjištění, jakou osobnost považuje třída (skupina), ve 

které je projekt realizován, za nejvýznamnější, nejpřínosnější a nejdůležitější pro český stát. 

Dílčím výstupem pak jsou medailonky jednotlivých osobností a osvojení si schopnosti žáků 

vytvářet argumenty a přijímat nebo vyvracet (podloženými argumenty) názory jiných skupin, 

což je jedním z hlavních požadavků průřezového tématu osobnostní a sociální výchova. 

 

 

3. 5. 2. 1 Kritéria výběru osobností 
 

Vzhledem k tomu, že významných osobností je v české historii nespočetně, bylo by 

velmi obtížné projekt zrealizovat, pokud bychom jejich počet neomezili. Bylo tedy potřeba 

vybrat určitý počet osobností, ideálně tak, aby byl roven počtu dětí ve třídě nebo skupině, kde 

je projekt realizován, aby každý žák mohl zpracovat medailon na jinou osobnost.  

 

Každý žák měl za úkol nominovat tři osobnosti v dané skupině (skupiny byly předem 

zadány), ze kterých pak vyšlo 15 účastníků volby. Kritéria pro žákovskou nominaci byla dvě: 

aby nominovali osobnost, která se nějakým způsobem výrazně zapsala do českých dějin a 

udělala pro český národ něco pozitivního, a aby o ní věděli alespoň základní informace (typu 

– v jaké době žil, byl-li to prezident nebo spisovatel apod.), popřípadě měli možnost další 

informace snadno dohledat v encyklopediích, učebnicích nebo na internetu. Žáci neměli 

podmínku zařazovat do svých výběrů i ženy, měli se řídit pouze vlastním názorem a 

vědomostmi. Terminologicky bychom tedy mohli říci, že je výběr žáků genderově nekorektní, 

vzhledem k tomu, že v nominovaných skupinách citelně převažují muži a je tak opomíjen 

genderový aspekt, tedy zastoupení mužů i žen v dané oblasti. 

Ženy byly do vybraných osobností nakonec zařazeny prostřednictvím dvou zástupkyň 

a to Marie Terezie a Boženy Němcové. Je zajímavé, že si děti vybraly za jednoho 

z nejvýznamnějších panovníků právě císařovnu Marii Terezii, přestože se, jak je známo, 

snažila centralizovat moc směrem do Vídně a pravomoci Čechů spíše oklešťovala, ale tato 

volba na ni padla zřejmě z toho důvodu, že je to jediná panovnice, která kdy seděla na českém 
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trůně, a navíc žáci mají zafixováno, že zavedla povinnou školní docházku, což považují za 

velmi důležitou okolnost. Není tedy až tak s podivem, že se její jméno objevuje mezi 

nominovanými osobnostmi. 

 

 

 

 

3. 5. 2. 2. Postavení projektu v rámci Školního vzdělávacího programu 

 

 Projekt byl realizován v 9. ročníku Základní školy Botičská, která poskytuje 

vzdělávání podle vzdělávacího programu Klokan 79-01-C/001 Základní škola, jenž si klade 

za cíl „vychovat žáky k tomu, aby byli schopni vlastního uváženého rozhodování, 

samostatného myšlení“11, vede je k zodpovědnosti za jejich postoje i chování. Tento 

vzdělávací program je rozdělen podle prvního a druhého stupně. 

Na prvním stupni se snaží co nejvíce usnadnit přechod žáků z předškolního do 

školního, systematického vzdělávání a snaží se rozvíjet individuální potřeby a možnosti 

každého žáka (včetně žáků se specifickými vzdělávacími potřebami). 

Na stupni druhém vede žáky k získání vědomostí, dovedností a návyků, které jim 

umožní „samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a 

kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností 

občana našeho státu i Evropské unie.“12 

 

Školní vzdělávací program klade mimo jiné velký důraz také na rozvoj klíčových 

kompetencí, na mezipředmětové vztahy a na průřezová témata. Právě tyto problematiky jsou 

obsaženy v projektu. Nejprve se zaměřme na klíčové kompetence, poté na mezipředmětové 

vztahy a nakonec na průřezová témata. 

  

                                                           
11

 ŠVP. Základní škola Botičská [online]. [cit. 2013-11-11]. Dostupné z: 
http://www.zsboticska.cz/download/SVP.pdf 
12 tamtéž 
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3. 5. 2. 2. 1. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

  
Klíčové kompetence jsou souhrnem vědomostí, dovedností a schopností, které tvoří 

základ pro osobnostní rozvoj člověka a je jich několik. Každou kompetenci stručně 

charakterizujeme teoreticky a poté ji prakticky užijeme v našem projektu.  

První kompetence, kompetence k učení, se snaží rozvíjet schopnost žáků ke 

snadnějšímu učení tím, že učitel klade důraz na čtení s porozuměním a práci s textem. Projekt 

Největší Čech tuto kompetenci rozvíjí hlavně na základě práce s textem. Žáci si mají ze 

zdrojů vytvořit stručný medailon o osobnostech, na základě textu také najít vhodné 

argumenty, proč by právě tato osobnost měla být tou nejvýznamnější pro českou zem.  

Kompetence k řešení problémů se rozvíjí hlavně učením v souvislostech – tedy, že 

neučíme informace, které jsou izolované od jednotlivých oborů, ale vytváříme žákům jakýsi 

ucelený obraz světa. Rozvíjíme je prostřednictvím úkolů, které vyžadují znalosti z různých 

oborů, úkolů, na jejichž řešení je třeba srovnávat různé zdroje a podobně. V našem případě 

zde máme právě kritické zhodnocení zdrojů a porovnávání informací, ze kterých poté žáci 

sestaví medailon, dále vytvoření úkolu – medailonu i argumentace, který přesahuje do 

několika oborů (například slohová výchova – žáci musí vědět, jak vypadá referát, medailon; 

dějepis – žáci by měli znát alespoň základní informace o dané postavě; mediální výchova – 

žáci musí být schopni kriticky zhodnotit pramen; literatura – žáci by měli znát zástupce 

spisovatelů; hudební výchova – žáci by měli znát zástupce hudebních skladatelů apod.) 

Na komunikativní kompetenci se dnes klade obrovský důraz a to nejen v českém 

jazyce, kde je tato kompetence na prvním místě, dokonce před kompetencí k učení, ale 

v rámci celého vzdělávání. U žáků ji rozvíjíme tím, že se snažíme vést je ke vhodné 

komunikaci se spolužáky, učiteli a dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky vytvářet 

vhodné argumenty a utvářet si vlastní názor, ale zároveň poslouchat názory jiných. V rámci 

našeho projektu se kompetence komunikativní projevuje v jeho druhé části a to ve chvíli, kdy 

dojde k „předvolební diskuzi“. Žáci budou v této chvíli muset mít vytvořen vlastní názor, mít 

podložené argumenty a dokázat vyjádřit stručně, jasně a výstižně to, co ostatním chtějí sdělit. 

Zároveň musí být schopni přijmout, resp. tolerovat názory jiných a uvědomovat si, že ne vždy 

je jejich názor jediný správný. 

Kompetence sociální a personální se snaží vybudovat dobré vztahy mezi spolužáky, 

snaží se žáky vést k vzájemnému respektu a toleranci vůči druhým. Tato kompetence se 

nejčastěji buduje vzájemnou skupinovou prací žáků, ale také k jejímu rozvoji napomáhá 

vzájemná pomoc při učení, doučování apod. V našem projektu má místo ve střední části, kdy 
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jsou žáci rozdělováni do skupin, aby si připravili argumenty pro své favority. Musí být 

schopni se domluvit nejen na argumentech samých, ale musí být také schopni si sami rozdělit 

role, které budou ve své skupině zastupovat – to znamená, musí si určit mluvčího skupiny, 

korektora (redaktora) a podobně.  

Občanské kompetence rozvíjíme tak, že žáky seznamujeme s jejich právy a 

povinnostmi. V rámci těchto kompetencí by měli být žáci vedeni k tomu, aby si uvědomovali 

a respektovali kulturní a historické tradice. V projektu je tato kompetence spíše skrytá, ale lze 

ji nalézt. Žáci při vytváření medailonků osobností zjistí, jaké historické a kulturní tradice 

v České republice máme. Seznámí se (nebo si připomenou) termíny jako demokracie, 

svoboda, práva (v souvislosti s T. G. Masarykem nebo V. Havlem), v rámci kulturních tradic 

se poučí o české krásné literatuře nebo o základních dílech českých skladatelů a co se týká 

historických tradic, připomenou si, jaké tradice nám přineslo husitství, vznik Československa, 

apod. 

Formou projektové nebo i skupinové činnosti se nejčastěji rozvíjejí kompetence 

pracovní. Tyto kompetence žáky vedou k tomu, aby si uvědomovali potřebu znalosti 

pracovních postupů, než se pustí do práce, aby byli schopni sebereflexe a objektivního 

posouzení svých reálných možností. V rámci projektu Největší Čech má i tato kompetence 

své místo. Žáci se naučí, jak správně sestavovat argumenty, jak vyvracet argumenty 

neopodstatněné, dále se naučí pracovat s prameny a zdroji (včetně nejdůležitějšího bodu – 

kritiky pramene).  

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že projektové vyučování (i náš konkrétní projekt) 

komplexně rozvíjí všechny klíčové kompetence (ač tedy některé více a jiné méně), na což je 

v současném vzdělávání kladen největší důraz.  
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3. 5. 2. 2. 2. MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

 

Je známo, že současná škola se snaží integrovat – a to nejen žáky se specifickými 

vzdělávacími potřebami, ale i jednotlivé předměty do sebe. Z předmětů vznikly vzdělávací 

oblasti (např. Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace atd.), které sdružují několik 

dřívějších předmětů dohromady. Některé školy už dokonce učí podle vzdělávacích oblastí (a 

ne předmětů), avšak není jich mnoho (např. ZŠ Londýnská v Praze), protože tato změna 

vyžaduje velikou přípravu učitele, který má aprobaci pouze na některý z integrovaných 

předmětů a ostatní musí nastudovávat. Pedagogické fakulty zatím připravují budoucí 

pedagogy na jednotlivé předměty, které nejsou sdružené do vzdělávací oblasti.  

Ve školách je kromě klíčových kompetencí kladen důraz i na mezipředmětové vztahy 

a to také z důvodu komplexnějšího vzdělávání žáků. Žákům by neměly být informace 

podávány izolovaně, vždy by si je měli umět spojit do souvislostí a ještě lépe, propojit s jiným 

předmětem. 

Náš projekt mezipředmětové vztahy rozvíjí. Uplatňuje se v něm dějepis (historické 

osobnosti), občanská výchova (pojmy jako demokracie, tolerance, svoboda – konkrétně u 

Václava Havla), literatura (spisovatelé), hudební výchova (hudební skladatelé), slohová 

výchova (jak správně vystavět referát a promluvu), komunikační výchova společně s 

pragmatikou (dodržovat pravidla komunikace, vhodně argumentovat, nemanipulovat). 
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3. 5. 2. 2. 3. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 

Povinnou součástí vzdělávání jsou také průřezová témata, která procházejí napříč 

všemi vzdělávacími oblastmi a napomáhají rozvíjení klíčových kompetencí žáků. „Průřezová 

témata rozvíjejí osobnostní, sociální a morální vlastnosti a potřeby žáků, zdůrazňují 

multikulturní, demokratický, globální a proevropský aspekt výchova a vzdělávání. Poskytují 

žákům základní úroveň mediální gramotnosti a vedou je k pochopení důležitosti odpovědného 

environmentálního jednání. Rozšiřují dále poznání žáků, umožňují jim získat komplexní 

pohled na danou problematiku a současně u nich formují postoje a hodnotový systém. 

Obohacují tak jejich osobnost a pozitivně tím ovlivňují atmosféru a sociální vztahy ve 

škole.“13 

Průřezových témat je několik: Osobnostní a sociální výchova, Výchova 

demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova, zaměřme se nyní 

pozorněji na každé z nich nejprve obecně a poté ho vztáhněme na prezentovaný projekt. 

Pod termínem Osobnostní a sociální výchova si představme, že děti si rozvíjí 

schopnost poznávat. Konkrétně je to poznávání nových informací z okolí, dále nových osob, 

ale také sebe sama. Poznáváním jiných lidí se učí správné komunikaci mezi lidmi a také 

vytvářet a upevňovat mezilidské vztahy. Poznáváním sebe sama si vytvářejí vlastní 

sebepojetí, ale také schopnost seberegulace a sebeorganizace. V rámci tohoto průřezového 

tématu si ale žáci také vštěpují správné hodnoty a postoje. Náš projekt toto téma obsahuje. 

Žáci poznávají vlastní schopnosti – někteří zjistí, že jsou schopni argumentovat, jiní zase 

získávat informace o dané osobnosti, další vytvářejí medailon apod. Krom poznávání 

vlastních schopností se ale žáci také učí komunikovat s ostatními a to konkrétně hlavně 

během argumentační diskuse, kdy se musí vzájemně respektovat, nemluvit, když mluví 

ostatní, neposmívat se za odlišné názory atd. 

Výchova demokratického občana by měla děti vést k osvojování si pojmů jako je 

občanská společnost, stát, principy demokracie, volby apod. Náš projekt žáky seznamuje se 

systémem demokratických voleb (konkrétně je projekt inspirován přímou prezidentskou 

volbou). Žáci si vyslechnou argumenty, proč volit toho kterého kandidáta, a poté se svobodně 

a bez nátlaku rozhodnou, komu svůj hlas dají. Kromě praktické ukázky voleb se ještě seznámí 

teoreticky s pojmy demokracie, občanská společnost a stát a to konkrétně u medailonků 

                                                           
13

 Metodický portál rvp [online]. [cit. 2014-03-11]. Dostupné z: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=3951 
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osobností (hlavně těch z nedávné minulosti – Tomáš Garrigue Masaryk a Václav Havel, 

event. Karel Čapek). 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech napomáhá žákům 

uvědomit si, že v Evropě, resp. na světě nežijí sami a že by se měli zajímat i o situaci mimo 

jejich nejbližší okolí, event. mimo Českou republiku, protože jsou toho součástí. K rozvoji 

tohoto tématu náš projekt přispívá hlavně tvorbou a následnou prezentací medailonů 

osobností. Žáci zjišťují, že během staletí se proměňovalo území Českého státu, že jsme vždy 

byli součástí Evropy a světa, což nás ovlivňovalo (např. po první světové válce vzniklé 

Československo muselo být světem uznáno). 

Multikulturní výchova si klade za cíl, aby si žáci uvědomili rozdílnost různých 

kultur, tolerovali jejich odlišnosti od kultury naší. Toto téma se v našem projektu vyskytuje 

jen okrajově a to opět ve zpracovávání medailonů osobností. Žáci si upevní povědomí o české 

kultuře a historii, zjistí, jak se naše kultura proměňovala a vyvíjela během vývoje českého 

státu, ovšem kultur jiných národů se dotknou minimálně a to jen v případě, že učitel během 

prezentací medailonů klade připravené dotazy, kterými rozvine diskuzi (např. když bude 

student, který prezentuje Václava Havla, mluvit o jeho věznění za dob komunismu, učitel se 

může zeptat, zda i v současnosti existují politická vězení a poté může stočit řeč např. na 

Severní Koreu).  

Environmentální výchova by měla vychovat žáky ke správnému chování k přírodě, 

životnímu prostředí, historickým památkám a vůbec ke svému okolí. Je pravdou, že toto 

průřezové téma stojí na okraji našeho projektu a zapojit bychom ho mohli například v případě, 

že vezmeme žáky na exkurzi do místa, které je spojené s někým z kandidátů na největšího 

Čecha. Můžeme uspořádat exkurzi na Karlštejn, do Litomyšle, na Pražský hrad apod. Zde by 

si žáci posilovali vztah k historickým památkám. 

Mediální výchova, která je v současném světě médií velmi důležitá, učí žáky kriticky 

vnímat mediální sdělení, interpretovat je ve vztahu k realitě a pochopit vliv médií na 

společnost. Také ale podporuje schopnost žáků vytvářet mediální sdělení a dokázat pracovat 

ve skupině. Toto téma je v našem projektu zastoupené hojně. Nejen, že žáci musí dokázat 

vybrat z jim dostupných materiálů o osobnosti, kterou popisují, relevantní informace, ale musí 

je být schopni sestavit do medailonu, který poté odprezentují. Dále také pracují ve skupině, 

kde se musí domlouvat, poslouchat a kde musí spolupracovat. 
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Kam tedy tento projekt zařadit v rámci Školního vzdělávacího programu? Jak bylo 

uvedeno výše, projekt rozvíjí komplexně všechny klíčové kompetence, obsahuje několik 

užitečných mezipředmětových vztahů i většinu průřezových témat, pojímá tedy učivo 

komplexně a ne separovaně, což je pro vytvoření celkového obrazu světa velmi důležité. 

Z těchto hledisek by bylo možné zařadit projekt do jakéhokoli ročníku druhého stupně. 

Problémem by se ale při tomto zařazení mohlo zdát učivo, které mají žáci probráno. 

Zjednodušeně řečeno jde o to, že by mohla dělat problém nominování osobností do hlavní 

volby z prostého důvodu, že je žáci ještě neznají (pokud předpokládáme, že se žáci o 

takových osobnostech dozvídají jen ve škole). Tento problém by se dal vyřešit tak, že by si 

děti vybraly taková jména, která už znají, a zbytek by jim poradil zadávající. A děti by si už 

pak našly informace o dané osobě samy. Zde však hrozí riziko, že nebudou schopny provést 

konstruktivní kritiku pramene a že budou do medailonu psát i nepravdivé či zkreslené 

informace. Přesto, i tak by se s určitou snahou daly tyto problémy překonat a projekt by mohl 

být zařazen na druhý stupeň kamkoli. 

Největším problémem v nižších ročnících druhého stupně, který vyřešit nelze, je 

nedostatečná kognitivní schopnost řešit takto komplexní úlohy. Děti v nižších ročnících by 

jistě zvládly vytvořit medailon a snad by i dokázaly provést kritiku pramenů (pokud by je 

někdo navedl správnou cestou), ale bylo by pro ně velmi obtížné vytvářet věrohodné a 

podložené argumenty. Děti slovo argument často znají, ale málokdy si umí představit, co 

znamená, protože se jim schopnost abstraktního myšlení rozvíjí až někdy kolem 14. roku 

života.  

Z těchto důvodů by bylo nejlepší projekt zařadit až do 9. ročníku (nejlépe někam ke 

konci roku). Ovšem tento projekt není omezen jen na základní školy. Je možné ho využít i na 

středních školách a to buď ve stejné, nebo v modifikované podobě. Může se volit nejlepší 

spisovatel, nejvýznamnější žena Čech, nejvýznamnější světová osobnost, největší padouch, 

největší osobnost regionu a podobně.  
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3. 6. CÍLE RVP, KTERÉ PROJEKT ROZVÍJÍ 
 

 Náš projekt kromě rozvíjení klíčových kompetencí také přibližuje některé cíle, které 

jsou vymezeny rámcovým vzdělávacím programem (obecně jsou popsány v teoretické části). 

Projekt vede žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažovaní a správnému řešení problémů – 

žáci musí nejprve vyhledat informace o zadané osobnosti, dále si musí vybrat, které informace 

jsou pro něj nejdůležitější, poté mezi sebou srovnat jednotlivé osobnosti a dokázat vytvořit 

smysluplné argumenty, které pak budou vhodně užívat. 

 Projekt žákům pomáhá naučit se otevřeně a účinně komunikovat mezi sebou. V rámci 

jednotlivých skupin se domluvit na argumentaci, kterou budou využívat. Jejich argumenty by 

měly být stručné, jasné, logické a výstižné. Vytvoření takových argumentů je pak dílčím 

cílem komunikační a slohové výchovy. 

 Dále projekt u žáků rozvíjí schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy 

vlastních i druhých. Žáci jsou nuceni spolupracovat, aby byli schopni vytvořit potřebný 

výstup (argumenty), ale také musejí být schopni tolerovat a respektovat názory ostatních 

skupin. Musejí být taky schopni přijmout výsledky volby, pokud by se odlišovaly od jejich 

vlastního přesvědčení.  

 Projekt se snaží o to, aby si žáci uvědomili duchovní hodnoty českého národa. Pomocí 

referátů a argumentačního diskurzu si přiblíží, co dané osobnosti vykonaly pro český stát, jaké 

duchovní dědictví nám zanechali např. spisovatelé nebo hudební skladatelé apod. 

 Žáci si pomocí projektu také uvědomí své vlastní schopnosti. Zda jsou schopni 

vytvářet smysluplné argumenty, zda dokáží vybrat vhodné informace z velkého množství, 

které jim zdroje nabízí, zda si dokáží důkladně rozmyslet, koho zvolí, a své rozhodnutí 

patřičně zdůvodnit.  
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3. 7. REALIZACE PRŮZKUMU 
 

 Jak již bylo řečeno, průzkum probíhal dvěma metodami a to formou dotazníku (tato 

byla častější) a formou projektu (ten byl realizován jednou). Realizaci popíšeme u každé 

metody zvlášť. 

 

3. 6. 1. Realizace dotazníku 

 

 Dotazník byl vytvořen s cílem získat co největší vzorek žáků, kteří zvolili největšího 

Čecha, ale aby tato volba nezabrala velké množství času, na což byl dotazník ideální formou. 

Dotazník obsahuje jedenáct úloh. Je v něm deset otevřených otázek a jedna uspořádávací 

úloha, ve které žák srovnával vypsané osobnosti dle daného kritéria. Nutno zopakovat, že 

žáci, kteří vyplňovali dotazník, měli omezenou volbu tím, že měli zadány kandidáty. 

Konkrétně se jednalo o prvních deset umístěných v anketě Největší Čech, kterou uspořádala 

česká televize.  

 K vyplnění dotazníku došlo na dvou pražských školách (např. ZŠ Londýnská, ZŠ 

Jakutská) a několika mimopražských (konkrétně v 2 školy Kolíně, škola ve Velkém Oseku a 

v Sadské, ZŠ Býchory). Vyplňovali ho pouze žáci 9. tříd, které byly genderově vyrovnané, 

takže zastoupení dívek a chlapců ve vzorku žáků je takřka stejné. Každá třída měla průměrně 

25 žáků a každá měla paralelní třídu (A i B), to znamená, že počet respondentů je kolem 300. 

 Vyplňování probíhalo následovně. Zadávající řekl žákům nejvýznamnější životopisné 

údaje každé z deseti nabízených osobností (napsal je i na tabuli) a na jejich základě i na 

základě vlastních znalostí a nabytých informací žáci vyplňovali dotazníky. Průměrná doba 

vyplňování byla asi 10 minut.  
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3. 6. 2. Realizace projektu 

 

 Projekt byl uskutečňován v devátém ročníku Základní školy Botičská v rámci dvou 

spojených hodin po tři týdny. Probíhal přesně podle zadání (viz výše). Zde tedy už jen velmi 

stručně. Žáci byli rozděleni do pěti skupin po třech a sami si nominovali historické osobnosti, 

které považují za nejvýznamnější pro české prostředí, do pěti oblastí, ve kterých se dané 

osobnosti proslavili (prezident, král/císař, spisovatel, hudební skladatel, jiné). Vybrali si 

(některým byla přidělena) jednu určitou osobnost, které měli z různých zdrojů vytvořit osobní 

medailon, jehož prezentace by nebyla delší než pět minut. V dalším týdnu proběhlo 

představení osobností a medailonky se vyvěsily ve třídě (na flipcharty rozvěšené po třídě). Na 

základě získaných informací žáci volili svého favorita. Po volbách bylo vybráno 5 kandidátů. 

Každé skupince žáků byl přidělen jeden kandidát, kterého měla skupinka zastupovat 

v předvolební diskusi. Skupina dostala do dalšího týdne úkol, zjistit si informace o svém 

kandidátovi a připravit si důvody, argumenty, proč by právě on měl vyhrát.  

 V další fázi došlo k samotné diskuzi. Většina žáků se zúčastnila a snažila se prosadit 

svého kandidáta. Každá skupinka dostala časový prostor pro představení kandidáta a pro 

vyjmenování důvodů, proč by právě on měl být zvolen. Po postupném představení všech 

kandidátů došlo na otázky. Každá skupina si připravila otázky na 4 ostatní osobnosti (neptali 

se na tu, kterou zastupovali oni) a skupina, na jejíž osobnost se ostatní ptali, odpovídala, 

vyvracela, potvrzovala apod. Na konci této hodiny došlo ke druhému kolu voleb a byl zvolen 

jeden jediný největší Čech. 

  

 Všechny dokumenty (medailony, ukázky argumentace, vyplněné dotazníky, fotografie 

z voleb) viz přílohy. 
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3. 7. VÝSLEDKY PRŮZKUMU 
 

3. 7. 1. Výsledky dotazníku 

 

  Dotazník vyplňovalo 314 žáků. Vzorek byl genderově poměrně vyrovnaný, jen 

mírně převažovaly dívky. Výzkumu se zúčastnilo 153 chlapců a 161 dívek. Dotazník nám 

ukázal, koho považují žáci, kteří zanedlouho ukončí základní školu, považují za největšího 

Čecha. Na prvním místě se s přehledem umístil český král a římský císař Karel IV. Zvítězil 

jak u chlapců, tak u dívek (celkově získal 103 hlasů, z toho 57 od chlapců a 46 od dívek), na 

druhé místo žáci vynesli prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (u 

chlapců však Masaryk skončil až za celkově třetím Václavem Havlem, ovšem dívky svými 31 

hlasy posunuly Masaryka na druhé místo). Celkově získal první československý prezident 55 

hlasů (od chlapců 24, od dívek 31). Třetí, jak již bylo řečeno, skončil Václav Havel se 

sedmačtyřiceti hlasy. Pokud bychom uvažovali pouze volbu chlapců, pak by se umístil na 

druhém místě, ovšem od dívek dostal pouze 19 hlasů, a tak celkově skončil třetí. 

 Na prvních třech místech tedy máme české státníky (prezidenty a krále, respektive 

císaře), čímž se potvrzuje naše hypotéza, že je děti budou volit, protože je považují za 

reprezentanty států, za osobnosti, které pro stát vykonaly více než např. hudební skladatelé.  

 

 Následně se umístily v celkovém součtu hlasů tyto osobnosti: Jan Amos Komenský 

s šestadvaceti hlasy (chlapci volili Komenského jedenáctkrát, dívky patnáctkrát), pátý Jan 

Hus, kterého chlapci volili devětkrát a dívky čtrnáctkrát a který tak celkově získal 23 hlasů. 

Jan Werich s osmnácti hlasy se umístil jako šestý. Od chlapců získal sedm hlasů, od dívek 

jedenáct. Sedmý se umístil Karel Čapek se třinácti hlasy (chlapci mu dali pět hlasů, dívky 

osm); Marie Terezie skončila jako sedmá s celkovým počtem osmi hlasů, které všechny 

dostala od dívek. Chlapci pro tuto císařovnu nehlasovali. Shodně s Marií Terezií se umístil i 

Edvard Beneš, což může mít za následek doba rozdání posledních dotazníků, protože byl 

volen až v dotaznících, které byly zadávány počátkem listopadu, tedy v době, kdy v České 

televizi odvysílali sérii České století, kde E. Beneš vystupoval jako jedna z hlavních postav. 

Beneš získal také osm hlasů, ovšem tuto osobnost volili spíše chlapci, kteří mu přisoudili 6 

hlasů a dívky hlasy dva. Devátý, respektive desátý se umístil se sedmi hlasy Jan Žižka, 

kterého volili převážně chlapci, dali mu pět hlasů, dívky si J. Žižku jako největšího Čecha 

vybraly pouze dvě. Celkově tedy získal sedm hlasů. Poslední osobností, která dostala hlasy, 
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byla Božena Němcová, která se tak umístila na devátém, respektive desátém místě. Dostala 

tedy celkem 6 hlasů, z nichž 5 bylo od dívek a jeden od chlapců.  

 Zbylé čtyři osobnosti žádný respondent nevolil, nedostaly tedy ani jeden hlas. 

Neumístily se tyto osobnosti: Přemysl Otakar II., Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš 

Janáček. Je otázka, proč právě tyto osobnosti nedostaly ani jeden hlas. Žáci pravděpodobně 

nepovažují hudební skladatele za tak významné pro český stát, což může být způsobeno tím, 

že hudební výchova je na základních školách považována spíše za oddychový předmět a žáci 

mu nevěnují tolik pozornosti. V důsledku toho neznají historické souvislosti života skladatelů, 

neznají jejich životní data ani nejvýznamnější díla.  

 

 Pokud bychom dotazník vyhodnotili znovu, tentokrát na základě rozdělení dívek a 

chlapců, dostali bychom poněkud odlišné pořadí a to toto:14 

  

  CHLAPCI      DÍVKY 

1.   Karel IV.      Karel IV. 

2.   Václav Havel      Tomáš Garrigue Masaryk 

3.   Tomáš Garrigue Masaryk    Václav Havel 

4.   Jan Amos Komenský     Jan Amos Komenský 

5.   Jan Hus      Jan Hus 

6.   Jan Werich      Jan Werich 

7.  Edvard Beneš      Karel Čapek 

         Marie Terezie 

         (shodně po osmi hlasech) 

8.   Karel Čapek      Božena Němcová  

  Jan Žižka 

  (shodně po pěti hlasech)     

9.  Božena Němcová     Edvard Beneš 

         Jan Žižka 

         (shodně po pěti hlasech) 

 

 K osobnostem, které nedostaly žádný hlas, přibývá u chlapců ještě navíc Marie 

Terezie, která ovšem od dívek dostala celých osm hlasů. Tento jev může být způsoben tím, že 

                                                           
14

 tabulka s konkrétními počty hlasů viz str. 45 
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kromě Boženy Němcové se v nabízených osobnostech nevyskytuje žádná žena. Marie Terezie 

byla navíc císařovna, čili státník a jak již bylo řečeno výše, králové a císařové jsou dětmi 

bráni za významnější reprezentanty státu než spisovatelé a další. 

 Pokud bychom měli shrnout výsledky, tak celkově je pořadí takřka stejné, ovšem 

rozdíl byl patrný v tom, že dívky více volily ženské zástupce osobností. Marie Terezie 

společně s Boženou Němcovou dostaly od dívek třináct hlasů a od chlapců jen jeden. 

 

 Ještě je třeba zmínit fakt, že pokud byl dotazník zadáván ve škole, která měla v názvu 

jednu z nabízených osobností (např. Masarykova základní škola ve Velkém Oseku), projevilo 

se to na volbě. Žáci z devátých tříd Masarykovy ZŠ volili T. G. Masaryka v porovnání 

s ostatními školami více. Musíme tedy vzít v potaz i alternativu, že T. G. Masaryka považují 

za nejvýznamnější osobnost jen proto, že se po něm jmenuje škola, na které absolvují 

povinnou školní docházku. 

 

 Dalším cílem našeho výzkumu bylo zjistit, odkud žáci čerpají informace o daných 

osobnostech. Dotazníkem bylo zjištěno, že valná většina respondentů zjišťuje informace jen 

v rámci školní výuky a nadále je nerozšiřuje. Pokud se mezi dotazovanými našel žák, který se 

zajímal o danou osobnost, eventuálně problematiku (např. vzniku Československa, nebo 

Mnichovské dohody), volil za nejčastější způsob studia internet, popř. filmovou dokumentární 

tvorbu.  

 

 Jako poslední jsme zjišťovali, zda se volba liší podle lokality, kde se škola nachází. 

Výrazně se volba neměnila v žádné ze zúčastněných škol, avšak byla ovlivněna, jak je 

uvedeno výše, situací, kdy byla škola pojmenována po jedné z nominovaných osobností. 

Konkrétně to byla Masarykova základní škola ve Velkém Oseku v okrese Kolín. V podstatě 

se na prvních místech střídali Tomáš Garrigue Masaryk s Karlem IV., přičemž druhý 

jmenovaný měl výraznou převahu. V obou pražských školách se umístil na prvním místě, 

v obou kolínských školách se umístil na prvním místě, pouze v Sadské a ve Velkém Oseku 

skončil na prvním místě Tomáš Garrigue Masaryk (v Sadské byl tento výsledek však velice 

těsný). 
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3. 7. 1. 1. Grafické znázornění výsledků dotazníků 
 

3. 7. 1. 1. A TABULKA VÝSLEDKŮ – SROVNÁNÍ UMÍSTĚNÍ OSOBNOSTÍ V NAŠEM PROJEKTU A 
V TELEVIZNÍ ANKETĚ 
 

POŘADÍ PROJEKT TV ANKETA 

1. Karel IV. Karel IV. 

2. T. G. Masaryk T. G. Masaryk 

3. Václav Havel Václav Havel 

4. J. A. Komenský J. A. Komenský 

5. Jan Hus Jan Žižka 

6. Jan Werich Jan Werich 

7. Karel Čapek Jan Hus 

8. Marie Terezie Antonín Dvořák 

9. Edvard Beneš Karel Čapek 

10. Jan Žižka Božena Němcová 

11. Božena Němcová Bedřich Smetana 

12. Přemysl Otakar II. Emil Zátopek 

13. Bedřich Smetana Karel Gott 

14. Antonín Dvořák Jiří z Poděbrad 

15. Leoš Janáček František Palacký 
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3. 7. 1. 1. B TABULKA VÝSLEDKŮ – POČET HLASŮ CELKEM, DÍVKY A CHLAPCI 
 

 

JMÉNO HLASŮ CELKEM HLASŮ CHLAPCI HLASŮ DÍVKY 

Karel IV. 103 57 46 

T. G. Masaryk 55 24 31 

Václav Havel 47 28 19 

J. A. Komenský 26 11 15 

Jan Hus 23 9 14 

Jan Werich 18 7 11 

Karel Čapek 13 5 8 

Marie Terezie 8 0 8 

Edvard Beneš 8 6 2 

Jan Žižka 7 5 2 

Božena Němcová 6 1 5 

Přemysl Otakar II. 0 0 0 

Bedřich Smetana 0 0 0 

Antonín Dvořák 0 0 0 

Leoš Janáček 0 0 0 
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3. 7. 1. 1. C – VÝSEČOVÝ GRAF VOLBY CELKEM 
 

 

 

 

3. 7. 1. 1. D - VÝSEČOVÝ GRAF VOLBY CHLAPCŮ 
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3. 7. 1. 1. E – VÝSEČOVÝ GRAF VOLBY DÍVEK 
 

 

  

Na základě těchto grafů můžeme vidět, že se volba v závislosti na pohlaví dětí výrazně 

neliší. Pouze výjimečně dochází ke změně pořadí kandidátů (je tomu tak u Václava Havla a T. 

G. Masaryka, kdy u chlapců se Havel umístil před Masarykem. U dívek a v celkovém součtu 

je Havel až třetí. U chlapců se pak volba lišila i u Edvarda Beneše, který by se umístil před 

Karlem Čapkem na šestém místě. U dívek se pořadí liší u Boženy Němcové, která od nich 

obdržela pět hlasů a dostala by se tak na osmé, respektive deváté místo za na stejné příčce se 

nacházející Marií Terezií a Edvardem Benešem.  
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3. 7. 1. 1. F – PRUHOVÝ GRAF – SROVNÁNÍ VOLBY DÍVEK A CHLAPCŮ 

 

 

 

 

 

 

3. 7. 1. 1.G– VÝSEČOVÝ GRAF – KTERÁ SKUPINA KANDIDÁTŮ PŘEVAŽOVALA - CELKEM 
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3. 7. 1. 1. H – VÝSEČOVÝ GRAF – KTERÁ SKUPINA KANDIDÁTŮ PŘEVAŽOVALA – CHLAPCI 
 

 

 

 

 

3. 7. 1. 1. I – VÝSEČOVÝ GRAF – KTERÁ SKUPINA KANDIDÁTŮ PŘEVAŽOVALA – DÍVKY 
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 Výsečový graf týkající se oblastí, ve kterých dané osobnosti působily, nám ukazuje, 

jestli dívky i chlapci volili osobnosti ze stejné oblasti nebo zda se jejich volba lišila. Pokud se 

podíváme na celkový výsledek, zjistíme, že nejvíce byla volena skupina králů/císařů, což 

způsobilo množství hlasů, které dostal otec vlasti, Karel IV. Hned v závěsu za skupinou králů 

spatřujeme prezidenty zastupovány hlavně hlasy T. G. Masaryka a Václava Havla. Následuje 

skupina s názvem Jiní, kam jsme zařadili osobnosti, které mají nejednoznačné pole 

působnosti, tedy Jan Hus, Jan Amos Komenský a Jan Žižka. Poslední skupinou, která dostala 

několik hlasů, byli spisovatelé a skupinou bez hlasů se stali hudební skladatelé.  

 Z grafu, který zobrazuje volbu podle pohlaví, je patrná tato změna. Dívky dávaly 

oproti chlapcům přednost skupině králů/císařů na úkor prezidentů. Také dávaly oproti 

chlapcům větší počet hlasů skupině spisovatelů.  

 Co se týče volby chlapců, můžeme z grafu jasně vyčíst, že ti dávali nejvíce hlasů 

skupině prezidentů. Liší se tak od dívek i od celkového pořadí jednotlivých skupin. Můžeme 

také vidět úbytek hlasů pro spisovatele.  
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3. 7. 1. 1. J – MAPA ZOBRAZUJÍCÍ VÍTĚZSTVÍ KANDIDÁTŮ V JEDNOTLIVÝCH OKRESECH 
 

ČERVENĚ – KAREL IV. 

MODŘE – T. G. MASARYK 

 

 

Podle mapy vidíme, že Karel IV. zvítězil v Praze i v okrese Nymburk. Pouze v okrese 

Kolín zvítězil T. G. Masaryk, což bylo způsobeno způsobem volby žáků Masarykovy 

základní školy.  
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3. 7. 2. Výsledky projektové výuky 

 

 Výsledky projektového vyučování se na prvních místech téměř shodují s dotazníky. Po 

prvním kole volby bylo rozhodnuto, že dále nepostupují tyto osobnosti (řazeno podle toho, 

kolik dostali hlasů ve volbě) Leoš Janáček (0 hlasů), Bedřich Smetana (0 hlasů), Antonín 

Dvořák (0 hlasů), Božena Němcová (0 hlasů), Marie Terezie (0 hlasů), Přemysl Otakar II.(0 

hlasů), Edvard Beneš (0 hlasů), Karel Čapek (0 hlasů), Jan Žižka (1 hlas), Jan Werich (1 hlas). 

 Do druhého kola voleb tak postoupili tito kandidáti: Karel IV. (4 hlasy), Tomáš 

Garrigue Masaryk (4 hlasy), Václav Havel (3 hlasy), Jan Hus (2 hlasy), Jan Amos Komenský 

(2 hlasy). Každá skupiny dostala jednoho zástupce, kterého měla obhajovat v předvolební 

diskusi. Celá debata se nakonec omezila na vyjednávání mezi skupinou, která obhajovala 

Karla IV. a skupinou, která obhajovala Masaryka. Je otázka, zda to bylo proto, že je tyto dva 

vládce české země opravdu můžeme považovat za největší Čechy, nebo proto, že skupiny, 

které je obhajovaly, byly tvořeny nejlepšími řečníky třídy (ač byly ve skupinách namíchány 

žáci přibližně stejných schopností). Tito dva prezidenti se nakonec také umístili na prvních 

dvou místech. Otázkou zůstává, zda to bylo způsobeno jejich významem, nebo výřečností 

jejich obhájců. 

 Druhé kolo volby bylo ve znamení boje o prvenství mezi Masarykem a Karlem IV. 

Proto ostatní kandidáti neobdrželi velké množství hlasů. Jan Hus dostal jeden hlas a umístil se 

ve druhém kole na posledním místě, Jan Amos Komenský dostal 2 hlasy (všechny od skupiny 

svých obhájců), Václav Havel se umístil na třetím místě se třemi hlasy. Druhý nakonec těsně 

skončil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk s celkovým počtem čtyř 

hlasů. O jediný hlas navíc zvítězil český král a římský císař Karel IV.  

 Volba, která byla uskutečněná v projektu, se tedy shoduje s volbou pomocí dotazníků, 

avšak nebyl v ní tak markantní rozdíl mezi prvním a druhým místem. V dotaznících porazil 

Karel IV. Masaryka téměř o polovinu, zatímco v projektu nebyl výsledek tak jednoznačný a 

římský císař tak nad zakladatelem Československa zvítězil velmi těsně. 
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3. 8. SROVNÁNÍ NAŠEHO PRŮZKUMU S ANKETOU ČESKÉ TELEVIZE: NEJVĚTŠÍ 
ČECH 
 

 Pokud bychom měli naší anketu srovnat s proběhnuvší anketou Největší Čech, kterou 

iniciovala Česká televize, zjistili bychom, že se výsledky obou anket příliš neliší.  

Hlavní cíl obou anket byl totožný a sice „zvolit osobnost, která je dle mínění většiny 

hlasujících největší osobností naší historie i současnosti.“15  

V televizní anketě budeme uvažovat prvních patnáct míst, abychom měli stejný počet 

nominovaných, jako v našem projektu, ačkoli tato anketa nebyla omezena počtem osobností, 

hlasující si mohli vybrat jakéhokoli významného člověka, kterému dali svůj hlas. Hlasování 

probíhalo po dobu několika týdnů, po jejímž uplynutí Česká televize zveřejnila první desítku 

umístěných. Těchto deset osobností postupovalo do druhého kola a každé byl přidělen jeden 

advokát, který ji v závěrečném zábavném pořadu obhajoval. Advokáty se staly například tyto 

osobnosti českého šoubyznysu: David Vávra, Jan Kraus, Yvonne Přenosilová, Viktor Preiss, 

Zdeněk Mahler atp. Forma televizního i našeho projektu je tedy velmi podobná. Rozdíl je jen 

v tom, že v našem projektu postupovalo do druhého kola osobností pět a každá osobnost měla 

celou skupinu advokátů, přičemž v každé skupině byli tři členové.  

Výstupem celého televizního projektu byl závěrečný zábavný pořad, kde byla nakonec 

vyhlášena osobnost, která je podle mínění českého národa nejvýznamnější pro český stát a je 

tak tedy Největším Čechem. Shodně s naším výzkumem se touto osobností stal Karel IV. 

následován Tomášem Garriguem Masarykem a třetím Václavem Havlem. Na prvních místech 

se tedy pozice vítězů nemění.  

První osobnost, která skončila v televizní anketě pod stupni vítězů, se také shoduje 

s naším projektem. I v našem výzkumu i v televizní anketě se totiž na čtvrtém místě umístil 

učenec Jan Amos Komenský. Páté místo nabízí první změnu. Místo náboženského 

reformátora Jana Husa, který se jako pátý umístil ve školní anketě, diváci České televize 

zvolili jeho následovníka Jana Žižku z Trocnova. Na prvních pěti pozicích se tedy objevuje 

jedna změna. 

Na šestém místě máme v obou anketách opět shodu, protože se na něm umístil 

spisovatel a herec Jan Werich. Sedmá pozice patří v našem případě Karlu Čapkovi, který se 

v televizní anketě umístil až na devátém místě. Na osmé příčce se umístili podle žáků 

základních škol s osmi hlasy shodně Edvard Beneš s Marií Terezií (v televizní anketě skončil 

                                                           
15

 Největší Čech. Česká televize [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/oprojektu_pravidla 
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E. Beneš 22. a Marie Terezie skončila až na 28. místě) přičemž televizní Největší Čech 

přisoudil osmé místo světoznámému hudebnímu skladateli Antonínu Dvořákovi, jenž u nás 

skončil mezi posledními, protože nedostal žádný hlas. Devátý skončil podle mínění Čechů 

Karel Čapek, jehož, jak je uvedeno výše, žáci devátých ročníků posunuli na sedmou příčku a 

desáté místo přisoudili vojevůdci Janu Žižkovi. Desátá skončila ve školním výzkumu Božena 

Němcová, což je údaj, který se shoduje i s televizní anketou. Je třeba konstatovat, že jména 

prvních deseti Čechů se shodovala v obou anketách naprosto přesně, pouze se u některých 

jmen měnilo pořadí. 

Ve třetí pětce jsou už některá jména odlišná. Pro zopakování ještě jednou zmiňme, že 

v anketě základních škol jsou v poslední pětce (respektive čtyřce, protože nastala situace, kdy 

máme dvě osobnosti na osmé pozici) umístěny tyto osobnosti:  Přemysl Otakar II., Bedřich 

Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček. V televizní anketě se umístily na 11. – 15. místě tito 

významní Češi: Bedřich Smetana, Emil Zátopek, Karel Gott, Jiří z Poděbrad, František 

Palacký. Na těchto pozicích se nám shoduje pouze Bedřich Smetana. Na šestnáctém místě pak 

skončil Přemysl Otakar II. 

V zásadě můžeme říci, že výsledky na prvních místech jsou totožné a s postupováním 

na nižší místa se začínají odlišovat. Shrneme-li si zjištěné informace, dozvíme se, že jak český 

národ, tak žáci základních škol považují za nejvýznamnější osobnosti českého státu 

prezidenty nebo krále/císaře, tedy státníky, kteří nejvíc reprezentují český národ jak u nás, tak 

v zahraničí, nejvíce ovlivňují život v Čechách, a proto si zaslouží být na prvních příčkách 

žebříčku. 

 

Za zmínku stojí fakt, že Česká televize uvedla jako protiklad ankety Největší Čech 

také anketu největší padouch, což jsme v naší anketě neuváděli, ač by byl jistě projekt s tímto 

názvem přínosný a bylo by zajímavé sledovat, koho považují za největšího padoucha 

v historii Čech žáci základních škol. Formát projektu by mohl zůstat stejný, pouze by se 

změnily osobnosti, ze kterých by žáci vybírali. 

V této anketě, kterou uvedla Česká televize, se na prvních třech místech umístili takto 

za sebou: Klement Gottwald, Stanislav Gross, Václav Klaus. Je zřejmé, že umístění na 

druhém a třetím místě byli zvoleni v souladu s politickou situací, ve které volba probíhala. 

Pokud bychom podobnou volbu realizovali dnes, pravděpodobně by se tam ani Stanislav 

Gross, ani Václav Klaus neobjevili a pokud ano, určitě ne na takto vysokých příčkách 

žebříčku. 
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3. 9. HODNOCENÍ PROJEKTU – ZPĚTNÁ VAZBA 
 

 Po proběhnutí projektu by mělo dojít k jeho závěrečné reflexi. Zpětná vazba je 

důležitá, protože zadavateli ukáže, zda projekt splnil jeho očekávání a zda zaujal žáky. Pokud 

by byl náš projekt pro žáky zajímavý, pokud by se při zpracovávání dílčích úkolů žáci 

dozvěděli dosud nepoznané informace a alespoň trochu si rozvinuly potřebné klíčové 

kompetence, o nichž jsme mluvili výše, bylo by vhodné, aby se tento způsob práce využíval 

ve výuce i nadále. Jak již bylo řečeno, dá se tato konkrétní forma projektu využít i v dalších 

otázkách (např. koho žáci považují za nejlepšího spisovatele, nejvýznamnější ženu v českých 

(nebo i světových) dějinách, nejoblíbenější literární dílo (podobná anketa proběhla i v české 

televizi), největší padouch apod.).  

  Zpětná vazba tohoto projektu probíhala formou anonymního hodnocení. Žáci dostali 

kopii se sedmi návodnými otázkami, na které měli odpovědět. Byly to tyto otázky: Myslíte si, 

že projektové vyučování zpestřilo výuku, nebo byste radši zůstali u tradičních způsobů 

vyučování?, Která z provedených činností se vám líbila nejvíce a proč?, Která z provedených 

činností se vám líbila nejméně a proč?, Dozvěděli jste se o zadaných osobnostech něco 

nového?, Chtěli byste projekt opakovat s jinou hlavní otázkou? (např. Nejvýznamnější 

spisovatel, nejlepší literární dílo apod.), Máte nějaká doporučení, co příště dělat jinak? Jaká?, 

Souhlasíte s výsledkem projektu? Shoduje se s vaší volbou? Níže jsou uvedeny dvě ukázky 

těchto kopií, které žáci vyplnili. 

 Pokud bychom shrnuli všechny odpovědi, které nám žáci v kopiích poskytli, zjistíme, 

že žáci byli s výsledkem projektu spokojení a to i tehdy, pokud sami volili někoho jiného. 

Většinou žáci odpovídali, že jim nevadí volba Karla IV., protože to byl jeden 

z nejvýznamnějších českých panovníků, a tvrdili, že pokud by se na prvním místě objevil 

kdokoli z první trojice umístěných, tak by souhlasili i s touto volbou, protože je obtížné 

z těchto význačných osobností vybrat jen jednu nejvýznačnější.  

 S formou projektu jako takovou byli víceméně spokojeni také. Je otázka, zda psali 

v zásadě pozitivní hodnocení proto, že se báli napsat něco negativního (ač byla zpětná vazba 

anonymní), nebo zda se jim projekt opravdu zamlouval. Spousta žáků do hodnocení psala, že 

se s takovýmto typem projektu setkává poprvé a že dosud nic takového nedělali. Ano, znali 

aktivity nazvané Projektový den, ale ty prý vypadaly tak, že učitel provedl výklad na dané 

téma (což trvalo větší část dne) a poté na základě toho výkladu vypracovali jedno až dvě 

cvičení. Tyto „projekty“ se podobali běžným hodinám, a proto žáky neoslovovaly tolik, jako 

naše forma projektu. 
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 Jediné, co žáci vytýkali projektu, byla skupinová domácí příprava, protože se často 

stávalo, že argumentaci vytvářel jeden ze skupiny, což je samozřejmě chyba. Pro příští 

realizaci projektu by se toto dalo ošetřit tím, že by tato práce probíhala v rámci hodin a 

projekt by se tím prodloužil, ovšem učitel by mohl dohlížet na to, zda pracují všichni účastníci 

skupiny. Dalším způsobem pro zajištění toho, aby se na práci podíleli všichni, je přidělení 

konkrétního počtu argumentů, které musí každý ze skupiny vytvořit (např. každý účastník 

skupiny vytvoří 3 argumenty). Zde však hrozí, že se budou důvody pro volby jejich kandidáta 

krýt. Aby se předešlo tomuto problému, bylo by vhodné, aby spolu skupina své argumenty 

konzultovala. 

 Podle zpětné vazby, kterou děti provedly, byl projekt úspěšný. Žákům se líbil, zaujal 

je a rádi by si ho zopakovali. 

 Níže jsou uvedené dvě zpětné vazby, které žáci s pomocí návodných otázek vytvořili.  

  



 

56 
 

3. 9. 1. Ukázky vyplněných zpětných vazeb 
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4. ZÁVĚR 

 

 Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, koho považují žáci v posledním ročníku 

základních škol za největšího Čecha. Toto jsme zjišťovali použitím dvou metod – dotazníku a 

projektu.  

 

 Dotazníky jsme rozdali respondentům z několika základních škol a to z větších i 

menších měst (Praha, Kolín) a do malých vesnic ve Středočeském kraji (Býchory, Velký 

Osek).  Měli jsme několik otázek, které jsme pomocí dotazníků chtěli zodpovědět. Například, 

zda se bude volba lišit z hlediska pohlaví respondentů, faktu, jestli respondenti žijí ve městě 

nebo na vesnici, a zda se respondenti zajímají o významné české osobnosti i mimo výuku 

dějepisu, literatury nebo hudební výchovy.  

Všechny otázky nám dotazník pomohl zodpovědět. Zjistili jsme, že jak v případě 

pohlaví, tak i bydliště se volba liší jen minimálně. Také jsme zjistili, že volba největšího 

Čecha bývá ovlivněná, pokud žáci docházejí do školy pojmenované po té které osobnosti 

(např. Masarykova základní škola ve Velkém Oseku). Respondenti zvolili na prvních třech 

místech tyto osobnosti: Karel IV., Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Havel. 

 Dále se nám podařilo zjistit, že se bohužel většina respondentů mimo školní výuku o 

dané osobnosti zajímá málokdy, a pokud ano, využívá k tomu internet nebo dokumentární 

televizní pořady spíše než odbornou literaturu.  

 

Projektové vyučování probíhalo v 9. ročníku Základní školy Botičská a bylo rozděleno 

na dvě části. V té první dostali žáci za úkol vytvořit medailon dané osobnosti (viz přílohy), po 

odprezentování medailonů proběhlo první kolo volby, ze kterého postoupilo pět osobností do 

kola druhého.  

V druhém kole došlo k předvolební diskusi. Děti byly rozděleny do skupin, každé 

skupině byla přidělena jedna osobnost, která postoupila, a děti ji v diskusním kole obhajovaly. 

Po tomto kole proběhla druhá volba, ze které vyšel vítězně Karel IV., na druhém místě se 

umístil Tomáš Garrigue Masaryk a na třetím Václav Havel. Výsledky obou použitých metod 

tak byly totožné. 

Ze závěrečné reflexe, která po projektu následovala, vyplynulo, že žáky projekt bavil a 

přišel jim zajímavý. Je proto třeba dodat, že se nemusí omezovat pouze na největšího Čecha, 

ale můžeme výběr osobností zúžit (nejvýznamnější český spisovatel, hudební skladatel, 

politik apod.), nebo naopak rozšířit a vybírat nejvýznamnější světový spisovatel, historická 
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osobnost apod.). V rámci výuky jazyků (a mezipředmětových vztahů s dějepisem, literaturou 

či občanskou výchovou) můžeme také vybírat nejvýznamnější britskou, americkou nebo také 

německou či ruskou osobnost.  Není však podmínkou, aby byla vždy volena osobnost, 

podobně se dá vybírat i mezi literárními či hudebními díly, historickými památkami apod. 

Téma projektu se tedy může proměňovat. Existuje mnoho možností.  
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6. A. VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY16 
 

Dotazník č. 1 – ZŠ Sadská 

DOTAZNÍK  
 
ŠKOLA: ZŠ Sadská 
 
 
POHLAVÍ:   dívka  chlapec 
 
 
 
 
1) Koho z nabízených možností považuješ za největšího Čecha? 
 
 
Karel IV 
 
 
 
2) Ve kterém století žil? 
 
 
14 
            
                                            
3) Co důležitého pro český národ udělal?  
 
 
Zřídil z Prahy hlavní město Svaté říše římské, opravil Pražský hrad, postavil Karlovu univerzitu. 
 
 
4) Znáš o něm nějaké filmy? 
 
 
Noc na Karlštejně. 
 
 
5) Znáš o něm nějaké knihy? Vyjmenuj je. 
 
 
Ne 
 
6) Pokud si myslíš, že tuto českou osobnost znají ve světě, napiš, čím se proslavila, nebo uveď 
jiný důvod, proč ji znají: 
 
 
Zřídil z Prahy hlavní město Svaté říše římské.  
 
 

                                                           
16

 největší hrubky jsou opraveny 

x
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7) Odkud tuto osobnost znáš? 
 
 
Z hodin dějepisu 
 
 
 
8) Probírali jste tuto osobnost ve škole? Pokud ano, co ses o ní ze školy dozvěděl? 
 
 
Měl přezdívku ,,otec vlasti´´ 
 
 
9) Chceš se o této osobnosti dozvědět více než jen informace, které máš ze školy? Proč ano/ne? 
 
 
 ANO Byl to nejlepší panovník, kterého Čechové měli 
 
 
10) Napiš vše, co o osobnosti víš a na co si vzpomeneš. 
 
Zřídil z Prahy hlavní město Svaté říše římské, opravil Pražský hrad, Postavil univerzitu, kamenný most 
přes Vltavu… 
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Dotazník č. 2 – ZŠ Jakutská 

DOTAZNÍK 
 
ŠKOLA: ZŠ Jakutská 
 
 
POHLAVÍ:   dívka  chlapec 
 
 
 
 
1) Koho z nabízených možností považuješ za největšího Čecha? 
 
 
Václav Havel 
 
 
 
2) Ve kterém století žil? 
 
 
20-21 stol.  
 
 
3) Co důležitého pro český národ udělal?  
 
 

Byl to první demokratický prezident, zasazoval se o dodržování lidský práv a vystupoval na obranu 

politických vězňů, Snažil se prosazovat zavedení demokratické společnosti.  

 
 
 
4) Znáš o něm nějaké filmy? Vyjmenuj je 
 
 
Občan Havel  
 
 
 
 
5) Znáš o něm nějaké knihy? Vyjmenuj je 
 
 
Ne .. Ani moc .. Ne .. Znám jenom filmy .  
 
 
 
6) Pokud si myslíš, že tuto českou osobnost znají ve světě, napiš, čím se proslavila, nebo uveď 
jiný důvod, proč ji znají: 
 
Byl to první demokratický prezident, zasazoval se o dodržování lidských práv a vystupoval na obranu 

politických vězňů .  
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7) Odkud tuto osobnost znáš? 
 
 

Různě z novin, médií, a to co si o něm lidi říkali a říkají. Podle mě to byl nejlepší prezident v České 

republice .  

 
 
8) Probírali jste tuto osobnost ve škole? Pokud ano, co ses o ní ze školy dozvěděl? 
 
 
Ano .. No že to byl první demokratický prezident.  
 
 
9) Chceš se o této osobnosti dozvědět více než jen informace, které máš ze školy? Proč ano/ne? 
 
 
Ano .. byl to zajímavý člověk.  
 
 
10) Napiš vše, co o osobnosti víš a na co si vzpomeneš. 
 
Po sametové Revoluci se roku 29. 12. 1989 prvním Českým demokratickým prezidentem .  

Jako prezident přispěl ke vstupu České Republice do NATO i do Evropské Unie 
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DOTAZNÍK 
 
ŠKOLA: ZŠ Londýnská 
 
 
POHLAVÍ:   dívka  chlapec 
 
 
 
 
1) Koho z nabízených možností považuješ za největšího Čecha? 
 
 
Božena Němcová 
 
2) Ve kterém století žil? 
 
 
19. stol. 
 
 
3) Co důležitého pro český národ udělal?  
 
 
Napsala spoustu známých pohádek a proslavila se prózou 
 
 
 
4) Znáš o něm nějaké filmy? Vyjmenuj je 
 
 
Babička 
 
 
 
5) Znáš o něm nějaké knihy? Vyjmenuj je 
 
 
Babička, Sůl nad zlato 
 
 
 
6) Pokud si myslíš, že tuto českou osobnost znají ve světě, napiš, čím se proslavila, nebo uveď 
jiný důvod, proč ji znají: 
 
 
Znají její nejslavnější dílo BABIČKA 
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7) Odkud tuto osobnost znáš? 
 
 
Díky knihám které napsala 
 
 
 
8) Probírali jste tuto osobnost ve škole? Pokud ano, co ses o ní ze školy dozvěděl? 
 
 
 
Sbírala lidové pohádky a napsala BABIČKU 
 
 
 
9) Chceš se o této osobnosti dozvědět více než jen informace, které máš ze školy? Proč ano/ne? 
 
 
Stačí mi to, co o ní vím 
 
 
10) Napiš vše, co o osobnosti víš a na co si vzpomeneš. 
 
 
Známá je díky svým dílům a byla to nešťastná žena, která se s manželem neustále stěhovala 
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DOTAZNÍK 
 
ŠKOLA: ZŠ Býchory 
 
                                   
POHLAVÍ:   dívka  chlapec 
 
 
 
 
1) Koho z nabízených možností považuješ za největšího Čecha? 
 
 
Jan Hus 
 
 
 
2) Ve kterém století žil? 
 
 
1370-1415 
 
 
 
3) Co důležitého pro český národ udělal?  
 
 
Katolickou církev kritizoval za mravní úpadek, za prodej odpustků  
 
 
 
4) Znáš o něm nějaké filmy? Vyjmenuj je 
 
 
České nebe 
 
 
5) Znáš o něm nějaké knihy? Vyjmenuj je 
 
 
NE 
 
 
 
6) Pokud si myslíš, že tuto českou osobnost znají ve světě, napiš, čím se proslavila, nebo uveď 
jiný důvod, proč ji znají: 
 
 
 
Podepsal dekret kutnohorský 
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7) Odkud tuto osobnost znáš? 
 
 
Z dějepisu 
 
 
 
8) Probírali jste tuto osobnost ve škole? Pokud ano, co ses o ní ze školy dozvěděl? 
 
 
Že dostal od Zikmunda něco, že se vrátí živý, ale oni ho upálili. 
 
 
 
9) Chceš se o této osobnosti dozvědět více než jen informace, které máš ze školy? Proč ano/ne? 
 
 
 
NE, nezajímá mě to. 
 
 
 
 
10) Napiš vše, co o osobnosti víš a na co si vzpomeneš. 
 
 
 
Že byl upálen v Kostnici a podepsal dekret kutnohorský. 
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DOTAZNÍK 
 
ŠKOLA: 5. ZŠ Kolín 
 
POHLAVÍ:   dívka  chlapec 
 
 
 
 
1) Koho z nabízených možností považuješ za největšího Čecha? 
 
 
 
KAREL. IV 
 
 
2) Ve kterém století žil? 
 
 
14. 
 
 
3) Co důležitého pro český národ udělal?  
 
 
Zakládal města, vinice, pokračoval s přestavbou Pražského hradu i chrámu svatého Víta. 

Vltavu přemostil novým kamenným mostem 

 
 
4) Znáš o něm nějaké filmy? Vyjmenuj je 
 
 
Noc na Karlštejně. 

 
 

5) Znáš o něm nějaké knihy? Vyjmenuj je 
 
 
Ne 

 
6) Pokud si myslíš, že tuto českou osobnost znají ve světě, napiš, čím se proslavila, nebo uveď 
jiný důvod, proč ji znají: 
 
 
 
Zřídil z Prahy hlavní město Svaté říše římské. 
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7) Odkud tuto osobnost znáš? 
 
 
Z hodiny Dějepisu 
 
 
8) Probírali jste osobnost ve škole? Pokud ano, co ses o ní ze školy dozvěděl? 
 
 
Patřil mezi nejvýznamnější panovníky a nejvzdělanější. 

Byl velmi inteligentní. Hovořil 5 jazyky 

 
 
9) Chceš se o této osobnosti dozvědět více než jen informace, které máš ze školy? Proč ano/ne? 
 
 
Ano, protože byl nejlepší panovník, kterého Čechy měly. 
 
 
10) Napiš vše, co o osobnosti víš a na co si vzpomeneš. 
 
 
Uměl 5 jazyků. 

Zřídil z Prahy hlavní město Svaté říše římské, opravil Pražský hrad, Postavil mnoho univerzit 

Např. Kamenný most přes Vltavu. 
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DOTAZNÍK 
 
ŠKOLA: 7. ZŠ Kolín 
 
 
POHLAVÍ:   dívka  chlapec 
 
 
 
 
1) Koho z nabízených možností považuješ za největšího Čecha? 
 
 
Václav Havel 
 
 
2) Ve kterém století žil? 
 
 
20-21. stol. 
 
 
3) Co důležitého pro český národ udělal?  
 
 
Zasazoval se o dodržování lidských práv a vystupoval na obranu politických vězňů.  
 
 
 
4) Znáš o něm nějaké filmy? Vyjmenuj je 
 
 
Odcházení 
 
 
 
5) Znáš o něm nějaké knihy? Vyjmenuj je 
 
 
Ne 
 
 
6) Pokud si myslíš, že tuto českou osobnost znají ve světě, napiš, čím se proslavila, nebo uveď 
jiný důvod, proč ji znají: 
 
 
Působil v Divadle Na zábradlí, kde se proslavil hrami Zahradní slavnost nebo Vyrozumění. 
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7) Odkud tuto osobnost znáš? 
 
 
Z výchovy k občanství kde jsme se bavili o prezidentech a důležitých lidech pro náš národ. 
 
 
 
 
8) Probírali jste tuto osobnost ve škole? Pokud ano, co ses o ní ze školy dozvěděl? 
 
 
Ano. Byl to posledním prezidentem Československa a zároveň prvním prezidentem České 

republiky. 

 

 
9) Chceš se o této osobnosti dozvědět více než jen informace, které máš ze školy? Proč ano/ne? 
 
 
Samozřejmě, že ano. Aspoň bych se dozvěděla mnohem víc o této osobnosti. 
 
 
 
10) Napiš vše, co o osobnosti víš a na co si vzpomeneš. 
 
 
Byl prvním prezidentem po revoluci. Psal i divadelní hry. 
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DOTAZNÍK 
 
ŠKOLA: MZŠ Velký Osek 
 
 
POHLAVÍ:   dívka  chlapec 
 
 
 
 
1) Koho z nabízených možností považuješ za největšího Čecha? 
 
 
Tomáš Garrigue Masaryk 
 
 
2) Ve kterém století žil? 
 
 
19. – 20. století 
 
 
3) Co důležitého pro český národ udělal?  
 
 
Založil Československo a byl prvním prezidentem.  
 
 
 
4) Znáš o něm nějaké filmy? Vyjmenuj je 
 
 
České století 
 
 
 
5) Znáš o něm nějaké knihy? Vyjmenuj je 
 
 
Hovory s TGM 
 
 
6) Pokud si myslíš, že tuto českou osobnost znají ve světě, napiš, čím se proslavila, nebo uveď 
jiný důvod, proč ji znají: 
 
 
 
Asi znají, protože musel zařídit Československo a byl kvůli tomu v různých státech. 

 

 
 
 
 



 

81 
 

7) Odkud tuto osobnost znáš? 
 
 
Z dějepisu. 
 
 
 
8) Probírali jste tuto osobnost ve škole? Pokud ano, co ses o ní ze školy dozvěděl? 
 
 
Ano probírali. Byl to první náš prezident a založil Československo.  

 

 
9) Chceš se o této osobnosti dozvědět více než jen informace, které máš ze školy? Proč ano/ne? 
 
 
Ano, protože to byl zajímavý člověk. Asi si přečtu knížku Hovory s TGM od Čapka. 
 
 
 
10) Napiš vše, co o osobnosti víš a na co si vzpomeneš. 
 
 
První prezident, založil Československo, Čapek o něm napsal knihu 
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6. B. UKÁZKY ARGUMENTACE PŘI „PŘEDVOLEBNÍ DISKUSI“ 
 

Během předvolební diskuse měly skupiny za úkol snažit se prosadit své kandidáty na 

vítězství. Každá skupina se s výběrem informací „poprala“ po svém, nicméně všechny 

nakonec používaly všeobecně známé informace nebo informace, které se dozvěděly 

z referátů. Nyní si ukažme ke každé osobnosti několik argumentů, proč ji zvolit, tak, jak je 

sestavila ta která skupina.17  

 

KAREL IV. 

 

„Říká se mu Otec vlasti.“ 

„Měl rád českou zem.“ 

„Postavil mnoho staveb – Karlštejn, Nové Město, založil univerzitu a ta byla jedna z prvních 

v Evropě.“ 

„Rozšiřoval Čechy. A jenom mírově.“ 

 

T. G. MASARYK 

 

„Byl to první československý prezident.“ 

„Založil Československo.“ 

 K této větě zazněl od jiné skupiny protiargument: „Ano, ale nejdřív byl proti a chtěl, 

abychom zůstali v Rakousku-Uhersku.“ Nutno říci, že si skupina, která obhajovala Masaryka 

nevěděla rady s odpovědí. 

„Říká se mu Osvoboditel nebo Tatíček národa.“ 

 

VÁCLAV HAVEL 

 

„ Byl to první prezident samostatné České republiky.“ 

„ Zasloužil se o pád komunismu v Československu.“ 

„ Snažil se udržovat mír – říkal, že pravda a láska musí zvítězit nad  lží a nenávistí.“ 

 K tomuto zazněl protiargument následujícího znění: „Jo, ten teda udržoval mír, 

zařídil, abychom šli do NATO a pak začali bombardovat Jugoslávii.“ Zde je vidět, jak  (pokud 

                                                           
17

 Jedná se o doslovné přepisy pronesených vět. 
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jde o nedávnou historii) jsou děti ovlivněny názory svých rodičů, které citují, a vlastní názor si 

na osobnost neudělají. Když jsem se jako zadávající projektu zeptala na podrobnější 

informace k tomuto názoru, žák nevěděl jak odpovědět. Bylo vidět, že si od rodičů pamatuje 

jen tuto informaci, ale více o daném incidentu neví. 

 

J. A. KOMENSKÝ 

 

„ Nejvýznamnější český učitel, říká se mu Učitel národů.“ 

„ Napsal spoustu knih o vzdělávání.“ 

„ Je známý po světě.“ 

 Protiargument k tomuto tvrzení: „To jsou ale všichni – Havel, Masaryk, Hus i Karel 

IV.“ Na tento protiargument neměla skupina odpověď, proto se ho nakonec vzdala. 

 

JAN HUS 

 

„Chtěl napravit církev“ 

„Snažil se, aby pravda zvítězila“ 

 Zde se ozvala skupina obhajující Václava Havla: „To chtěl Havel taky, vždyť jsme 

říkali, že chtěl, aby pravda a láska zvítězila.“  

„Upálili ho.“ 

 Zde vyvstal jasný protiargument: „A to z něj jako dělá největšího Čecha?“ Skupina 

opět tento argument stáhla.  
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6. C. MEDAILONY JEDNOTLIVÝCH OSOBNOSTÍ18 

 

                                                           
18

 Medailony tak, jak je děti zpracovaly (včetně gramatických chyb). Některé medailony jsou nascanované, 
protože je děti přinesly v tištěné podobě, některé jsou ve formátu microssoft word, protože je děti v tomto 
formátu posílaly emailem. 
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VÁCLAV HAVEL      

Narodil se 5. 10. 1936 a zemřel 18. 12. 2011. Byl to spisovatel, dramatik, ale i politik, 

který kritizoval komunistický režim. Byl to poslední československý a první český 

prezident až do roku 2003. 

Působil v divadle Na zábradlí, kde uváděl vlastní hry jako Zahradní slavnost nebo 

Vyrozumění.  

V roce 1968 prosazoval zavedení demokracie v Československu, ale po sovětské 

okupaci mu bylo zakázáno publikovat. Stal se disidentem a kritikem normalizace. 

Vystupoval na obranu politických vězňů a stal se zakladatelem Charty 77. Snažil se o 

dodržování lidských práv. Kvůli tomu byl 15 let ve vězení. 

Když vypukla sametová revoluce, založil hnutí Občanské fórum a byl zvolen 

prezidentem. Zavedl v Československu demokracii. Když vznikla Česká republika, stal 

se jejím prvním prezidentem. Přispěl ke vstupu Česka do NATO a snažil se i o vstup ČR 

do Evropské unie. 

Zemřel 18. 12. 2011. 

 

  



 

87 
 

JAN HUS (1370 – 1415) 

Jan Hus se narodil v Husinci asi v roce 1370. Zemřel 

v Kostnici 6. 7. 1415. Byl to český reformátor, profesor a 

kazatel. Snažil se zreformovat českou církev. Kritizoval 

církev za mravní úpadek a ta ho proto označila za kacíře. 

Pozvala ho na koncil do Kostnice, kde měl obhajovat své 

názory. Zikmund (římský císař, liška ryšavá) mu dal 

ochranný glejt, že se mu nic nemůže stát. Ale Hus přijel do 

Kostnice a tam ho hned zavřeli do vězení a později i upálili. 

Spálili potom také všechno, co Jan Hus napsal, aby to nikdo 

nemohl číst. Po jeho smrti vypukla v Čechách husitská 

revoluce.  
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   BOŽENA NĚMCOVÁ 

- 1820 – 1862 

- Barbora Panklová (její pravé jméno) 

- není jisté, čí to byla dcera (je možné, že její matka byla Kateřina Zaháňská 

nebo její mladší sestra) 

- česká spisovatelka, zakladatelka české novodobé prózy 

- vdala se za Josefa Němce (byl to finanční celník a tak se často stěhovali) 

- manžel neměl rád její vlastenectví – manželství nebylo šťastné, ale měli 

několik dětí (i když Hynek – nejstarší – zemřel) 

- v Praze se seznámila s vlastenci, navštěvovala divadlo a četla české noviny 

- snažila se o zlepšení postavení žen  

- sbírala pohádky, psala básničky 

DÍLO 

Babička 

V zámku a v podzámčí 

Pan učitel 

Pohorská vesnice 

Obrazy z okolí Domažlického 
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Jan Žižka 

Jan Žižka z Trocnova byl významný husitský vojevůdce, který vymyslel 
jejich bojovou techniku – vozovou hradbu. O jeho životě se moc neví, až o 
konci. Pravděpodobně bojoval v bitvě u Grunwaldu. V Praze se seznámil 
s kázáními mistra Jana Huse a účastnil se i první pražské defenestrace. 
Prahu potom opustil a odešel do Plzně, kde poprvé slavně zvítězil 
s vozovou hradbou.  

Založil město Tábor a stal se jeho hlavním hejtmanem (velitelem). Byl 
slepý na jedno oko a u hradu Rábí přišel i o druhé. I jako slepý ale bojoval 
dál. Zemřel přirozenou smrtí u Přibyslavi. Nikdy žádnou bitvu neprohrál.  

 

Husitské bitvy 

 - u Sudoměře 

 - u Mladé Vožice 

 - u Poříčí nad Sázavou 

 - na Vítkově 

 - u Panského Boru 

 - u Žlutic 

 - u Kutné hory 

 - u Malešova 
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Přemysl Otakar II. 

(1233 – 1278) 

 

Říká se mu král železný a zlatý. Byl to Přemyslovský král, syn 

Václava I. a Kunhuty Štaufské. Přízvisko železný mu dali po bitvě 

u Kressenbrunny, kde ho proslavili jeho těžkooděnci. Přízvisko 

zlatý znamená, že byl velmi bohatý (ale jeho bohatství pocházelo 

ze stříbra). 

Byl to významný středověký panovník. Za jeho vlády dosáhlo 

české království největšího rozmachu až do doby Karla IV. Byl 

kromě českého krále také rakouský vévoda, štýrský vévoda, 

korutanský a kraňský vévoda. Ucházel se i o korunu Svaté říše 

římské, ale právě proto, že byl tak mocný, ho nechtěli zvolit, aby 

nebyl ještě mocnější.  

Zemřel v bitvě na Moravském poli, kde bojoval proti Rudolfovi 

Habsburskému. Jeho vojáci ho zradili.  
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BEDŘICH SMETANA 

2. 3. 1824 -  12. 5. 1884 

Byl český skladatel v období romantismu. Od mládí se věnoval hudbě, hrál na 

klavír a skládal. V dospělosti byl klavíristou a hudebním pedagogem. Později se 

stal dirigentem.  

V Praze se zapojoval do českého společenského života. Stal se prvním 

kapelníkem Prozatímního divadla a proslavil se jako operní skladatel. Když mu 

bylo 50 let, tak ohluchl, ale i když byl úplně hluchý, dokázal složit mnoho děl.  

Byl ale psychicky nemocný a nakonec zemřel v ústavu pro choromyslné.  

Tvořil v duchu národního obrození. Snažil se o vytvoření českého hudebního 

stylu s lidovými podněty.  

Nejvýznamnějším dílem jsou opery jako Prodaná nevěsta, Libuše, Hubička, 

Čertova stěna, Dalibor atd., potom symfonie Má vlast.  

Je považován za zakladatele moderní české hudby, ale není tak světově proslulý 

jako třeba Janáček nebo Dvořák. 
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