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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Diplomandka má praktické zkušenosti s výukou dějepisu na druhém stupni základní školy a je tudíž 

s požadavky na učebnice v dnešním demokratickém školství dobře obeznámena. Její pohled na 

učebnice z totalitního období ji proto vedl k analyzování těch oblastí výuky, v nichž se marxistický 

náhled na dějiny nejvíce odrážel: teoreticky to vysvětluje v kapitole „Dějepis jako učební předmět 

komunistické výchovy“ a v následujících kapitolách pak rozebírá vybrané učebnice podle 

jednotlivých – logicky utříděných období: léta 1945-1950, 1950-1960, 1960-1978, 1978-1989. 

Zabývá se důkladně jak didaktickou podobou učebnic, tak jejich podobou obsahovou a srovnává je 

s učebnicemi soudobými. 

V závěru pak shrnuje své poznatky a vyhodnocuje jako nejlepší učebnice dějepisu z totalitního 

období Michovského „Z dávné minulosti lidstva: Dějepis pro 6. ročník“ z roku 1966 a učebnici 

kolektivu autorů „Dějepis pro 5. ročník základní školy“ z roku 1988. Již tato data naznačují, že 

kvalitnější učebnice vznikaly v obdobích krize socialistické společnosti, jež vedla v roce 1989 

k rozpadu komunistické nadvlády. 
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