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Anotace: 

Bakalářská práce přináší 14 nápadů pro výuku normalizace na základních a středních

školách  formou  aktivit,  her  a  nápadů  na  metodické  materiály.  Práce  navazuje  na

Rámcový  vzdělávací  program a  na  odborné  publikace  (didaktika  dějepisu,  učebnice

dějepisu).  Metodické  materiály  pracují  nejvíce  s  aktivními  a  motivačními  formami

výuky,  jako  je  didaktická  hra,  vžívání  se  do  situace  a  napodobování  historické

skutečnosti.  Materiály se zabývají  méně známými tématy normalizace,  jako je vztah

Čech  a  Slovenska,  výuka  ruštiny,  veřejný  prostor.  Součástí  práce  je  analýza  již

existujících metodických materiálů na téma normalizace. 

Klíčová slova:

Výuka  moderních  dějin,  učební  metody,  hra,  motivace,  normalizace,  komunismus,

disent, každodennost, Československo.

Annotation: 

Bachelor thesis offers 14 ideas for teaching about normalization on primary and secondary

schools through activities, games and  methodological materials. The thesis is based on the

Framework educational program and professional publications (didactics of history, history

textbooks). Methodological materials use motivational forms of education such as didactic

game, identifying with history and imitating the historical reality. Materials deal with less

known topics concerning normalization, such as the Czech -Slovak relationship, teaching of

russian  language,  public  space.  Thesis  includes  analysis  of  existing  methodological

materials dealing with the topic of normalization.

Keywords: 

Teaching  of  modern  history,  teaching  methods,  game,  motivation,  normalization,

communism, dissent, everydayness, Czechoslovakia. 
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Motto: 

„Žijeme v epoše převratných společenských změn, ve kterých stále významnější úlohu

hraje výchova a vzdělání. Výstižná charakteristika současného světa byla podána na

XXV. sjezdu KSSS v hlavním projevu L. I. Brežněva slovy: ...“ 1

1. Úvod

Práce si klade za cíl přispět několika nápady k výuce doby normalizace. Normalizace

skončila již před 26 lety, ale česká společnost se s ní stále vyrovnává. V dějepise je

normalizace poměrně dobře vymezitelná doba jak časově, tak tematicky. Přesto skýtá

výklad této doby zásadní problémy. Po drsném nástupu komunismu a mírném uvolnění

šedesátých  let  je  společnost  nástupem normalizace  paralyzována.  Podobná  paralýza

zasahuje někdy i výuku tohoto období, nejen proto, že je jedno z posledních a učitelé ho

nestíhají  probrat.  Normalizace,  případně  její  důsledky  však  dnešní  dobu  v mnohém

ovlivňují.  2 I  proto  může  být  vhodné  se  u  normalizace  ve  výuce  dějepisu  zastavit

a přemýšlet.  V hodině  dějepisu  můžeme  se  studenty  přemýšlet,  jak  tuto  dobu  dnes

vnímají,  co  byly  klady  a  zápory  této  doby,  jak  nás  období  normalizace  a celkově

komunistická  zkušenost  ovlivňuje,  jak  můžeme  tuto  zkušenost  využít  ke  správným

rozhodnutím v budoucnu. 

Termín „normalizace“ skrývá dva problémy. Za prvé významový: normalizace je termín

komunistické vlády a z dnešního pohledu jde o hanlivé nebo ironické označení. Často se

tak  uvádí  jako  „normalizace“,  nebo  „tzv.“  normalizace.  V této  práci  budu  pro

jednoduchost  uvádět  termín  normalizace  bez  uvozovek.  Za  druhé  historický:  jak

vymezit  dobu normalizace:  její  začátek a konec.  Hranicemi normalizace v nejširším

pojetí jsou roky 1968 a 1989. V této práci se věnuji hlavně době mezi těmito roky. Roky

1968 a 1989 jsou ostatně častěji zpracovávaná témata.

V roce  2012 proběhl  výzkum Ústavu pro studium totalitních režimů,  který  zkoumal

výuku moderních dějin na školách. 3 Předpokladem bylo obecné tvrzení, že se o moderní

1 ČAPEK, V. Didaktika dějepisu, s. 5.
2 viz např. OTÁHAL, M. Opozice, moc, společnost 1969-1989. Praha: 1994.
3 http://www.ustrcr.cz/data/vyzkum-vyuky/vyzkumna-zprava.pdf, (cit. 19.6.2015).
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době učí ve školách málo. Z výzkumu vyplynulo, že výuka moderní doby není na tak

špatné  úrovni.  Přesto  se  dá  toto  téma  ještě  podpořit.  Jeho  nevýhodou  je,  že  jde

o poslední dobu, která někdy odpadne spolu s hodinami na konci školního roku, nebo se

k ní vyučující nedostane. Také podle Gracové a Labischové ale platí obecná tendence,

že „dějiny 20. století jsou učiteli preferované (zejména historie po roce 1945.)“ 4

Pro učitele je potom důležité, jak tuto dobu podat, jak se vyrovnat s problémy

výuky  moderních  dějin.  Jak  učit  o  normalizaci  samotné,  případně  o  „recepci“

normalizace,  o  jejím odkazu.  Problémem je  také  otázka  hodnocení,  která  může být

jednou z příčin, proč učitelé „nestihnou“ probrat tuto dobu. D. Hudecová navrhuje se

s problémem hodnocení smířit: „pokud učitel poukáže dostatečně na 'úskalí hodnocení'

a neukončenost poznání historie, pak učiní maximum pro kultivaci historického vědomí

žáků, a to i přesto, že nepředloží ucelený systém zhodnocených poznatků.“ 5

Výhodou moderních dějin je, že k jejich studiu existuje velké množství pramenů. Čím je

minulost bližší, tím více existuje nejen zachovaných dokumentů, ale i druhů dokumentů.

Kromě filmu a rozhlasu přibývá televize, zvyšuje se množství časopisů, ale také existují

například vzpomínky pamětníků nahrané a publikované na internetu. K pramenům je

obecně lepší přístup, pokud nehledáme zrovna dokumenty, které byly z různých důvodů

skartovány. Samozřejmě platí, že některé prameny jsou zpracované pro učitele (knižně,

na  internetu),  jiné  naopak  zpracované  nejsou,  nebo  nejsou  ani  dostupné  (některé

nezpracované archivní fondy). Vedle toho je možné pracovat s místní historií, zkoumat

život vlastních předků, čímž získáme sice subjektivní a zaujaté názory, ale umožní nám

to výborný vhled  do doby a bezprostřední  vnímání  dějin,  tedy „zážitek  dějepisu  na

vlastní kůži“.

Práce  je  rozdělená  na  dvě  části.  První  část  se  zabývá  již  hotovými  metodickými

materiály, druhá část jsou mé nápady, které doplňují již hotové metodiky tam, kde se mi

zdálo,  že  je  ještě  prostor  pro  zpracování.  Může  jít  o  nezpracovaný  pramen  (např.

historická mapa, odborný text, dokument), nebo málo používaný způsob podání (např.

různé motivační a didaktické hry, napodobování historických situací apod.).

V první části tedy zjišťuji a stručně popisuji, co už je zpracované (internetové

4 LABISCHOVÁ, D. a B. GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, s. 29.
5 HUDECOVÁ, D. a D. LABISCHOVÁ. Nebojme se výuky moderních dějin, s. 61.
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databáze metodik, tištěné materiály, metodiky publikované knižně). Materiály nemohu

posoudit po didaktické stránce dopodrobna, zůstávám tedy spíše na povrchu. Přínosem

této práce může být ale celkové shrnutí co největšího množství použitelných materiálů. 

Všímám si dvou základních charakteristik: obsahu a formy. Obsahem je myšlena

dějepisná  látka,  dějepisné  téma, fakta,  na  jejichž  základě  je  minulost  přibližována.

Normalizace  se  dá  přiblížit  chronologicky,  na  základě  dat  politických  rozhodnutí

a kulturních  událostí,  nebo  problémově,  pomocí  témat  jako  je  politika  jedné  strany,

konsolidace, disent apod. Vedle toho si všímám také typu primárních pramenů, které

jsou v materiálech použity. 

Formou je  myšlena  metoda,  kterou  materiály  obsah  podávají:  tedy  to,  jakou

formu  výuky  nabízejí.  Forma  je  velmi  rozrůzněná,  metodické  materiály  mohou

obsahovat pracovní listy nebo dokonce přesnou strukturu vyučovacích hodin. Někdy jde

ale pouze o primární pramen s připravenými otázkami.

Existují různá dělení výukových metod, každá didaktika dějepisu na ně nahlíží

z trochu jiného hlediska. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu uvádí několik příkladů:

Maňák a Švec je dělí základním způsobem na klasické (slovní, názorně demonstrační,

dovednostně-praktické),  aktivizující  (diskuze,  situace,  hry)  a  komplexní  (frontální

výuka,  skupinová  práce,  brainstorming  a  vše  ostatní).  6 Julínek  (1998)  dělí  metody

pouze na motivační a expoziční. 7

Aktivizující či motivační metody tvoří vždy menší skupinu, používají se hlavně

v počáteční fázi učiva a ve chvíli, kdy je potřeba zvýšit motivaci nebo aktivizovat žáky.

K  celistvému  podání  učiva  nestačí.  Ve  mnou  studovaných  materiálech  se  objevuje

většina  druhů  metod.  Didaktické  příručky  se  soustředí  na  klasifikaci  a  podávají

teoretické nápady ke každé z metod, hotové metodické materiály zase často představují

látku, která se dá dále jakoukoliv metodou zpracovat. Třídění metod se různě prolíná

a vydělují se z nich samostatné typy (např. didaktická hra). 8

V druhé části se věnuji tvorbě vlastních metodických materiálů. Jak již bylo zmíněno,

našel jsem dvě příležitosti, jak přispět k již existujícímu množství nápadů: hledal jsem

prameny, které ještě nejsou zpracované a hledal jsem buď málo používané, nebo nové

6 LABISCHOVÁ, D. a B. GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, s. 66-68.
7 JULÍNEK, S. Základy oborové didaktiky dějepisu, s. 161nn.
8 LABISCHOVÁ, D. a B. GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, s. 69.
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formy výuky, které by bylo možné použít. Jsem si vědomý toho, že jsem nemohl získat

přehled o všech již hotových materiálech a je možné, že to co budu popisovat, už bylo

jinde  vymyšleno  i  odborně  popsáno.  Prošel  jsem  však  velkou  část  příruček,

z významných  internetových  materiálů  jsem  prošel  všechny.  V  dnešní  době  se  dá

očekávat, že internet bude obsahovat velkou část již vymyšlených postupů. 

Mnou  podávané  materiály  nejsou  propracované  dopodrobna  po  didaktické

stránce,  v mnoha případech jsou to spíše koncepty,  přesto si  myslím, že mohou být

v některých ohledech inovativní. Některé postupy mám vyzkoušené z práce s dětským

kolektivem mimo školu, nejedná se tedy o pouhou fantazii.

Z primárních pramenů se věnuji hlavně: písemným pramenům (text, mapa), dále

používám nahrávky pamětníků a vzpomínky publikované na internetu i knižně. Často

nabízím činnosti  na zamyšlení,  nezávislé na studijním materiálu.  Zkouším využít  co

nejširší spektrum pramenů, materiálů a možností.

Moje práce přirozeně nemůže být odbornou pedagogickou prací, neprošel jsem

zatím pedagogickým vzděláním. Můj pohled je pohledem studenta třetího ročníku oboru

„Dějepis se zaměřením na vzdělávání“, tedy pohledem budoucího učitele či budoucího

historika.  Na  výuku  moderních  dějin  se  ale  dívám  i  pohledem  bývalého  studenta

všeobecného gymnázia. I takový pohled může být přínosem, byť jen pro hodnotitele

této práce (nebo i pro případného autora didaktických publikací).

2. Již existující metodické materiály

Tato část práce shrnuje, co již bylo o tématu napsáno. Uvádím příklady toho, čím se

může inspirovat  dnešní  učitel,  když se chce připravit  k výuce o normalizaci.  Pokud

budu postupovat od úplného začátku, je potřeba zmínit i dokumenty, se kterými se učitel

seznámit musí: Rámcový vzdělávací program a didaktiky dějepisu.

Rámcový  vzdělávací  program  je  závazný  pro  všechny  učitele  základních

a středních škol. S didaktikou dějepisu se musí student učitelství seznámit, než obdrží

magisterský titul.  Pro úplnost stručně popíšu i tyto prvotní texty.  Součástí  mé práce

nebude hlubší rozbor těchto textů, budu se jim věnovat ze dvou hledisek: v této části

práce mě zajímají koncové informace těchto publikací, jaké konkrétní možnosti nabízejí

pro výuku dějepisu. V druhé části práce budu z těchto dokumentů a příruček vycházet

9



jako z přirozeného odborného základu při tvorbě svých materiálů.

U  metodických  materiálů,  především  u  internetových  zdrojů  považuji  za

praktické pokusit se o podrobný popis. Snažím se na několika příkladech postupovat od

nejobecnějších  zdrojů  k nejkonkrétnějším,  od  materiálů  celostátních  nebo  oficiálně

uznávaných  a  odborných  k  počinům  soukromých  iniciativ,  odborně  i  neodborně

zaměřených. Tento směr souvisí více či méně s kritériem kvality. Na příkladu webových

portálů se potvrzuje, že neplatí přímo, že by větší odborné či materiální zázemí mělo

znamenat  automaticky  větší  kvalitu  výstupů.  Některé  materiály  oficiálního  serveru

Rvp.cz  jsou  tak  pouhý  obrázek  s  několika  otázkami,  naopak  metodika  nezávislé

iniciativy Člověka v tísni je vždy navázaná na výstupy, učivo a kompetence rámcového

vzdělávacího  programu,  jednotlivé  metodiky  jsou  přísně  strukturované  a  přinášejí

originální nápady. U všech materiálů je dále velmi důležitým kritériem srozumitelnost,

která souvisí s použitelností a nebezpečími dezinterpretace. 

U  tištěných  materiálů  (didaktické  příručky,  učebnice,  další  publikace)  jde  skutečně

o malý výřez z celkového počtu, existuje jich dnes nepřeberné množství a jen jejich

soupis by zaplnil požadovaných šedesát stran bakalářské práce. Existují jak všeobecně

známé  a  přístupné  publikace,  tak  práce,  které  slouží  jako  skripta  jednotlivým

pedagogickým  fakultám  různých  českých  univerzit  a  jsou  jinde  nedostupné.

U praktických  metodických  materiálů  se  snažím  v základních  rysech  popsat  jak

zpracovávanou  historickou  látku,  tak  formu  výuky,  kterou  materiály  nabízejí.

Teoretických  prací  zmiňuji  jen  několik  jako  příklad  a  cituji  z nich  pouze  základní

informace, které jsou nutné pro tvorbu vlastní metodiky.

U webových stránek, které jsou podle nedávného výzkumu ÚSTR jedním ze tří

nejčastějších zdrojů výuky (kromě učebnic a dokumentárních filmů),  9 jsem se snažil

o co  nejúplnější  výčet.  Množství  webových stránek,  věnujících  se  výuce  moderních

dějin také není tak velké.

V této práci zkoumám tedy:

a) didaktické příručky k výuce dějepisu, případně přímo jen k období moderních dějin,

9 http://www.ustrcr.cz/data/vyzkum-vyuky/vyzkumna-zprava.pdf, s. 9, (cit. 19.6.2015).
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b) učebnice a jiné tištěné publikace, 

c) webové výukové portály, internetové příručky a další možnosti inspirace.

2.1 RVP

Základním dokumentem pro výuku dějepisu je Rámcový vzdělávací program,

schválený v roce 2004 a vydaný Výzkumným ústavem pedagogickým v nákladu 3000

výtisků  v roce  2005.  10 Upravený  Rámcový  vzdělávací  program  vyšel  v letech

2012/2013. 

Oficiální vzdělávací program začaly nejdříve používat mateřské školy.  11 Dnes

platí  pro  základní  a  střední  školy,  oficiálně  pro  vzdělávání  žáků od 3  do  19 let.  12

Rámcový  vzdělávací  program  určuje  postup,  podle  kterého  by  mělo  vzdělávání

fungovat, což v praxi znamená, že by měl být pracovní a metodickou pomůckou pro

učitele.  Příručka  RVP  začíná  vytyčením  cílů  vzdělávání  a  klíčových  kompetencí.

Rozděluje vzdělávací oblasti podle širšího a užšího vymezení (širší je např. v Základním

vzdělávání Člověk a společnost,  které zahrnuje dvě užší témata: Dějepis a Výchovu

k občanství).  Širší  téma pod sebou shrnuje cíle, které vzdělávání v této oblasti  může

přinést. 

U každé konkrétní látky, zahrnuté do vzdělávací oblasti jsou potom zpracované

„očekávané  výstupy“  a  „učivo“.  Následně  uvádí  RVP kategorie  shrnující  výuku  do

průřezových  témat,  která  jsou  jednotlivým  vyučovacím  předmětům  nadřazená.

Průřezových témat je šest a patří mezi ně například „výchova demokratického občana“,

„multikulturní  výchova“  aj.  K lepšímu  pochopení  a  snazšímu  použití  RVP  vznikl

později webový portál Rvp.cz, který slouží také ke sdílení zkušeností s programem mezi

učiteli.

10 http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy (cit. 
20.6.2015).

11 Hudecová, D. Jak modernizovat výuku dějepisu, s. 5.
12 RVP, s. 6. (online), http://www.nuv.cz/file/318/ (cit. 25.6.2015) 
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2.2 Tištěné příručky

2.2.1 Obecná didaktika, didaktika dějepisu

Didaktické příručky jsou prvním dokumentem, kterým se bude učitel dějepisu zabývat,

je  to  také  typ  literatury,  který  provází  magisterské  studium  učitelství.  Didaktické

příručky  dnes  často  navazují  na  Rámcový  vzdělávací  program,  přetvářejí  jeho  cíle

a metody do konkrétních možností výuky dějepisu. Jejich záběr ale může být mnohem

širší, mohou se zabývat výukou obecně a přinášet vlastní nápady, názory a formy výuky.

Z tištěných  didaktických  příruček  uvádím  několik  příkladů,  postupuji  od

nejobecnějších ke konkrétnějším. 

Obecným  úvodem  do  tématu  je  například  kniha  Základy  oborové  didaktiky

dějepisu  Stanislava  Julínka.  13 Kniha  byla  vydána  ještě  před  vydáním RVP.  Julínek

vychází  z filozofického  smyslu  výuky  dějepisu,  určuje  cíle,  ke  kterým  má  výuka

předmětu  vést.  Vymezuje  se  při  tom v mnoha  věcech proti  předrevoluční  metodice,

některé  cíle  staví  přímo  do  protikladu  k  cílům  socialistického  vzdělávání.  Julínek

představuje didaktiku dějepisu jako samostatný pojem. Píše o jejím vzniku a vývoji,

popisuje vývoj jejích metod a cílů. U dějepisu vyzdvihuje například jeho orientaci na

kladné hodnoty a jeho integrující  funkci v rámci společenských věd.  14 Od významu

dějepisu přechází k jeho metodice, věnuje se formám, metodám a prostředkům výuky.

Konkrétnější  didaktickou  příručkou,  která  se  věnuje  dopodrobna  většině

známých  metod  výuky dějepisu,  je  Příručka  ke  studiu  didaktiky  dějepisu.  15 Denisa

Labischová a Blažena Gracová vydaly svou Příručku před pěti lety, pět let po vydání

RVP. Jde o velmi obsáhlou knihu, která se vývojem didaktiky zabývá jen na několika

prvních stranách a její hlavní smysl spočívá v představení a analýze moderních forem

výuky dějepisu. Autorky shromáždily velké množství tendencí a postupů, které jsou ve

výuce využívány (grafická média, využití internetu ve výuce dějepisu, komiks, plakát,

nebo píseň v dějepisném vyučování). Vedle toho se věnují i tématům, která jsou spíše

nadstavbová,  ale  pro učitele  jsou velmi praktická.  Kniha tak obsahuje kapitoly jako

Maturitní  zkouška  z dějepisu,  Regionální  dějiny  ve  výuce  dějepisu,  nebo  Etnické

13  Julínek, S. Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno 2004. 
14  Julínek, S. Základy oborové didaktiky dějepisu, s. 76.
15  Labischová, D., Gracová, B. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava 2008.
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stereotypy ve vědomí studující mládeže.

Třetí,  ještě  konkrétnější  příručkou  je  kniha  Dagmar  Hudecové  s atraktivním

názvem:  Jak  modernizovat  výuku  dějepisu.  16 Hudecová  vydala  příručku  krátce  po

vzniku  RVP a  již  v úvodu  uvádí,  že  její  příručka  má  pomoci  s realizací  programu.

Hudecová v první části přibližuje pojem vyučovací strategie, v dalších částech potom

uvádí  některé  strategické  trendy  (objevné  učení,  multiperspektivní  přístup)  a  na  ně

navazuje  vyučovacími  metodami,  věnuje  se  práci  s textem  a  slovem  a  motivaci.

Příručka se tedy snaží pracovat s pojmy rámcového vzdělávacího programu tak, aby

spolu s ostatními pojmy didaktiky sloužily k praktickému použití  ve výuce,  k jejímu

ozvláštnění  a  k využití  různých  forem  výuky.  Na  konci  příručky  je  také  několik

metodických příkladů. 

Podobnou příručkou je například krátká příručka: Nebojme se výuky moderních

dějin, kterou napsala D. Hudecová s využitím materiálů D. Labischové. 17 Hudecová se

zamýšlí  nad  některými  zásadními  problémy  výuky  moderních  dějin,  jako  je  jejich

neukončenost,  zdánlivá  nedramatičnost  a  rizikovost  prezentace.  Příručka  navazuje

například na studii R. Stradlinga. 18

Dalšími  didaktickými  příručkami,  které  lze  využít,  jsou  například:  Vybrané

kapitoly  z didaktiky  dějepisu  T.  Jílka,  19 Úvod  do  teorie  a  praxe  výuky  dějepisu

S. Julínka 20, nebo Úvod do školní didaktiky O. Šimoníka. 21

2.2.2 Učebnice a jejich možnosti

Roli  a  postavení  učebnic  v  dnešním  vyučování  dějepisu  pojmenovává  S.  Julínek

v Didaktice  dějepisu:  „Učebnice  je  právem  považována  za  nejdůležitější  didaktický

prostředek,  který jako jediný,  vzhledem ke své struktuře a komplexnímu charakteru,

může  působit  na  všechny  fáze  i  formy  vyučovacího  procesu,  a  je  proto  nadřazen

ostatním učebním pomůckám bez ohledu na to, že celý systém vyučovacích prostředků,

16  Hudecová, D. Jak modernizovat výuku dějepisu. Výchovné a vzdělávací strategie v dějepisném 
vyučování. Úvaly 2007.

17 HUDECOVÁ, D. a D. LABISCHOVÁ. Nebojme se výuky moderních dějin: nejnovější a soudobé 
dějiny v současném dějepisném vyučování. Úvaly: 2009.

18 HUDECOVÁ, D. a D.a LABISCHOVÁ. Nebojme se výuky moderních dějin, s. 6.
19 JÍLEK, T. Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu I. Plzeň: 1998.
20 JULÍNEK, S. Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu. Brno: 1995.
21 ŠIMONÍK, O. Úvod do školní didaktiky. Brno: 2003.
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především audiovizuálního charakteru, se neustále rozšiřuje.“ 22 

Učebnice plní dvě základní funkce: organizuje a vyučuje. Didaktická funkce se

dále dělí na informativní, metodologickou a formativní. Informativní funkce zahrnuje

způsob  pojetí  dějin,  sociokulturní  aspekt  a  další  dílčí  aspekty  podávání  informací.

Metodologická funkce obsahuje obecné i konkrétní metody výuky a formativní funkce

zahrnuje aspekty etiky, estetiky a sebevzdělávání pomocí učebnic. 23 

Hlavním a nejvíce  diskutovaným tématem bývá u učebnic  jejich  (historický)

obsah.  Proto  jsou  učebnice  oficiálně  schvalovány  státem,  ale  i  dalšími  odborníky

(odborníci na menšiny aj). 24

Pro  tuto  práci  nemá  význam  sepisovat  seznam  všech  existujících  učebnic,

kterých je velké a stále se měnící množství. Zásadní je, jak se učebnice dají konkrétně

využít pro výuku dějepisu. Učebnice ze své podstaty nemá za cíl předkládat speciální

metody výuky. Je spíše prostředkem, který je možné dále využít. Vhodné jsou potom

nejen  texty,  ale  i  obrazový doprovod a  ukázky dobových dokumentů  a  textů,  které

většina dnešních učebnic obsahuje.

Na příkladu jedné učebnice se můžeme podívat, co může k tématu normalizace

nabízet.  Učebnice  Jana  a  Jana  Kuklíkových  (autorem  koncepce  je  Petr  Čornej)  se

zabývá  dobou  normalizace  celkem  ve  dvou  kapitolách,  z  toho  jedna  je  pouze

o normalizaci v Československu.  25 Učebnice podává základní historická fakta formou

souvislého textu. Normalizace se týká celkem osmi podkapitol: Počátky „konsolidace“ a

„normalizace“, Duben 1969. Čistky a návrat k totalitě, Hospodářská a sociální politika,

Charakter  totalitní  moci,  Opoziční  struktury,  Další  formy  disentu,  Vlna  veřejných

protestů, Několik vět. 

Kromě textu nabízí učebnice několik fotografií, texty manifestů Dva tisíce slov

a Několik vět a ukázku z Všeobecné deklarace lidských práv. Na konci kapitol nabízí

učebnice ještě otázky a úkoly. 26 Otázky se týkají především porozumění tématu, úkoly

nabízejí i další formy práce s učebnicí, například práci s textem manifestu Několik vět

apod. 

Na  tomto  příkladu  je  vidět,  že  učebnice  nemusí  být  jen  shrnutím  faktů

22 JULÍNEK, S. Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu, s. 129.
23 LABISCHOVÁ, D. a B. GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, s. 44-45.
24 LABISCHOVÁ, D. a B. GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, s. 50-51.
25 KUKLÍK, J. a J. KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy, s. 179-182, 194-200. 
26 KUKLÍK, J. a J. KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy, s. 199. 
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s případným doprovodem několika fotografií.  Učebnice mohou v menší míře nabízet

i formy práce a výuky, klást otázky a nabízet úkoly. Existují však dva důvody, proč se

učebnice  nezabývají  dalšími  metodami  výuky:  samotný  text  učebnice  bývá  natolik

obsáhlý,  že  není  možné  ho  příliš  rozšiřovat  (roli  hraje  také  hmotnost  učebnice)

a především  učebnice  jsou  texty  pro  žáky.  Roli  učebnic  v  tomto  ohledu  doplňují

pracovní sešity. 27

2.2.3 Ostatní tištěné publikace

Z dalších tištěných publikací různého zaměření můžeme využít pro inspiraci například

učební texty: první z nich vycházely již krátce po Sametové revoluci. 28

Vedle toho vychází v dnešní době velké množství publikací různých zájmových

spolků  a  iniciativ,  tématu  normalizace  se  věnuje  v  poslední  době  například  Člověk

v tísni nebo Post Bellum. Člověk v tísni inicioval v rámci projektu Příběhy bezpráví

vydání příručky pro pedagogy: Příběhy bezpráví – nástroje normalizační moci, 29 vydal

také knihu životních příběhů Naše normalizace 30 a knihu o životě za socialismu: Mýty

o socialistických časech.  31 Post Bellum vydalo soubor příběhů s názvem My jsme to

nevzdali. 32 Příručku pro výuku moderních dějin vydala také například iniciativa Služba

škole. 33

2.3 Metodické webové portály

Na  druhém  místě  jsou  internetové  databáze  výukových  materiálů.  Internetové

zpracování  má  přirozeně  výhodu  lepší  dostupnosti,  větší  atraktivity  a  umožňuje

učitelům zapojit se do publikování. Nevýhodou může být menší kvalita, nepřehlednost,

nebo možnost nedorozumění mezi autorem a adresátem. Jak již bylo řečeno, internet je

27 např.: PARKAN, F. Dějepis 9 pro 9. ročník základní školy a 4. ročník osmiletého gymnázia: 
nejnovější dějiny : pracovní sešit. Praha: 2002.

28 JEŽEK, V.. Čas normalizace: Československo v letech 1968-1989 : Učební text pro výuku dějepisu v 
7. až 9. ročníku základní školy. Praha: 1991.

29 BLAŽEK, P.. Příběhy bezpráví - komunistická propaganda: Jeden svět na školách : příručka pro 
pedagogy. Praha: 2014.

30 Naše normalizace. Praha: 2011.
31 DRDA, A., J. MLEJNEK a S. ŠKODA. Mýty o socialistických časech. Praha: 2010.
32 My jsme to nevzdali: příběhy 20. století : průvodce totalitními režimy. Praha: 2009.
33 Přes práh totality: metodická příručka pro výuku moderních československých a českých dějin po 

druhé světové válce. Mladá Boleslav: 2009.
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jedním ze tří nejčastějších zdrojů pro přípravu výuky. Internet je ideálním místem pro

sdílení  výukových materiálů a  pokud se autorům jednotlivých stránek podaří  udržet

potřebnou kvalitu, může se stát hlavním zdrojem.

Z internetových stránek uvádím hlavní zdroje, nebo ukazuji příklady některých

typů zdrojů.  Na webové síti  není  nikdy možné najít  vše,  vždy je  možné si  něčeho

nevšimnout.  Seznamy  internetových  metodických  zdrojů  jsou  součástí  některých

didaktických příruček (např. Nebojme se výuky moderních dějiny), ale některé odkazy

zastarávají, zanikají a jiné vznikají. 

Dvěma největšími internetovými zdroji jsou portál Rvp.cz a modernidejiny.cz,

každý  v  jiném  ohledu.  Stránky  Rvp.cz  shrnují  všechny  školní  obory,  jsou  to

pravděpodobně nejpoužívanější stránky, týkající se metodiky. Obsahují i nadoborová,

abstraktní a pedagogická témata. Stránky modernidejiny.cz jsou oproti tomu stránkami

specializujícími  se  na  výuku dějepisu,  konkrétně  moderních  dějin.  Modernidejiny.cz

mají  velké  odborné  zázemí.  Obě  stránky  jsou  tedy  přibližně  rovnocennými  zdroji

materiálů pro výuku o sedmdesátých a osmdesátých letech v Československu. 

Vedle těchto dvou stránek je možné najít velké množství zdrojů dílčích, ať už na

stránkách  institucí  (AV,  ÚSTR),  nebo  občanských  iniciativ  (Člověk  v tísni,  Post

Bellum).  Existují  i  další  stránky  menších  skupin  nebo  jednotlivců  (totalita.cz,

scriptum.cz),  které  někdy  nabízejí  metodické  materiály,  jindy  jen  prameny  různého

druhu, případně doplněné vysvětlivkami nebo otázkami.

2.3.1 Portál Rámcového vzdělávacího programu: Rvp.cz

Portál Rvp.cz jsou internetové stránky s velmi širokým záběrem. Sami autoři nazývají

portál  v záhlaví úvodní strany unikátním prostorem. Unikátní je již na první pohled

barevností  a  hravostí  stránek  a  podstránek.  Portál  vznikl  jako  praktická  pomoc  po

zavedení rámcových vzdělávacích programů. Slouží k podpoře učitelů, pro předávání

zkušeností  a  inspirace.  Rvp.cz  je  přístupný učitelům,  ale  i  široké veřejnosti,  učitelé

mohou přidávat obsah a navzájem sdílet texty a dokumenty. K tématu normalizace zde

můžeme najít 6 odlišných metodik. 

Pro lepší orientaci na stránkách slouží následující odstavce. Znalost stránek nám

může poté pomoct při hledání konkrétního článku, v našem případě normalizace.
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 Portál  se  dělí  na  několik  sekcí:  Zásadní  je  pro  správné  hledání  konkrétních

materiálů  dělení  podle  věku:  Základní  vzdělávání,  Gymnaziální  vzdělávání  atd.  Na

stránkách se dá vyhledávat buď podle typu materiálu (články, audio/video, blogy), nebo

podle  vyučovacího  předmětu.  Stránky  obsahují  také  například  vlastní  Wiki,  tedy

encyklopedii. 

Po zorientování se na stránkách lze potom přejít ke konkrétním dokumentům:

najít  zde  můžeme  již  hotové  materiály  do  hodin,  odborné  články,  vztahující  se  ke

konkrétním předmětům a jejich problémům, nebo články teoreticky-pedagogické. Dále

zde  funguje  diskuzní  fórum  a  stránka  na  publikování  názorů.  Podstránka  Základní

vzdělávání obsahuje 185 článků o dějepisu, Gymnaziální vzdělávání jich obsahuje 188.

Články se věnují téměř všem tématům historie. 

Výhodou internetových stránek je téměř neohraničené množství prostoru, čímž

vzniká  prostor  pro  celkové  velké  množství  článků,  ale  i  pro  obsažnost  každého

jednotlivého  materiálu.  Pokud  hledá  učitel  inspiraci  ke  konkrétnímu  tématu,  může

snadno přecházet mezi jednotlivými příspěvky pomocí odkazů. 

Důležité je, že články, dokumenty a materiály nejsou anonymní, ale jsou vždy

publikovány  autorem,  který  je  uvedený  pod  dokumentem.  Na  stránky  přirozeně

přispívají  hlavně učitelé,  kteří  publikují  své ověřené a fungující  nápady. Stránky tak

navazují na teoretické didaktické příručky. 

Stránky  jako  bonus  skýtají  již  zmíněné  možnosti  hodnocení  a  kritiky

jednotlivých materiálů.  U jednotlivých materiálů je  také viditelná „oblíbenost”,  tedy

počet zobrazení jednotlivých článků. Počet zobrazení se pohybuje mezi 500 a 10 000.

Pokud se nejedná o systémovou chybu, je výjimkou příspěvek „Oživlá historie aneb jak

si hrát a učit se zároveň” Lukáše Křižka, který měl ke dni 4.3.2015 rovných 188 738

zobrazení. 34

Materiály se dělí na několik druhů: Inspirace jsou většinou články různých typů,

zkušenosti  s  projekty.  Články s označením Odbornost  obsahují  odborné a  populárně

naučné články, které se věnují užším tématům, ať už historickým (Jak pracovat s orální

historií), 35 nebo teoretickým (3D tisk ve školním prostředí). 36 Dále zde jsou materiály s

34 http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2868/ozivla-historie-aneb-jak-si-hrat-a-ucit-se-zaroven.html/. (cit. 
4.3.2015).

35 http://clanky.rvp.cz/clanek/c/GVDA/2144/SLOVA-VDECHUJI-DEJINAM-ZIVOT-METODA-
ORALNI-HISTORIE---VYUZITI-VE-VYUCE-DEJEPISU-1-CAST.html/, (cit. 9.6.2015).

36 http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/19903/3D-TISK-VE-SKOLNIM-PROSTREDI.html/, (cit. 9.6.2015).
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označením Blok hodin nebo Projekt, které nabízejí materiál pro více hodin za sebou. 

Každý článek na portálu Rvp.cz je v zásadě stejně strukturovaný. Články jsou

buď přímo materiálem,  nebo obsahují  odkaz na materiál.  Ve struktuře článků se dá

dobře orientovat. Články jsou graficky rozčleněné do odstavců a nadpis obsahuje vždy

základní informace: anotaci, téma příspěvku a klíčová slova, která umožňují přecházet

mezi tematicky příbuznými články. 

Některé metodické materiály tvoří  dohromady větší  celky.  Tyto celky mohou

například  obsahovat  průřez  dějepisných  témat  skrz  celé  dějiny,  který  je  nějak

metodologicky  sjednocen.  Tak  je  tomu  například  u  metodiky  Alternativní  výuka

dějepisu na gymnáziích. 37

Mezi tyto průřezové metodiky patří z tématu normalizace těchto šest: „Podivné

století:  scénář  4.  projektového  setkání”,  které  se  formou  několika  kratších  či

celohodinových úkolů  věnuje  fenoménům normalizace:  disentu,  šedé každodennosti,

byrokracii. V úkolu o byrokracii se žáci například ve čtyřčlenných skupinkách stanou

rodinami, které se snaží vycestovat do zahraničí a shání si potřebná povolení. 38

„Život  v  šedé zóně”  podává strukturovaný výklad o tom, jak normalizaci  ve

škole podat, včetně faktografického základu a přesné návaznosti na RVP. Článek pak

obsahuje materiály k dílčím tématům: lidské osudy, zábavní a spotřební zboží (Céčka,

Vitacit).  Na konci článku najdeme množství odkazů na zdroje článku, ale i  na další

zajímavé publikace a stránky, věnující se normalizaci. 39

„Etapa  tzv.  normalizace  v  dějinách  ČSSR” se  věnuje  počátku  normalizace.

Materiál obsahuje několik fotografií, jejichž interpretace s mnoha souvislostmi je potom

náplní jednotlivých vyučovacích hodin. 40

„Období  normalizace  – závěrečná  fáze  a  sametová revoluce  v  ČSSR”  spadá

stejně jako předešlý článek do větší skupiny Alternativní výuka dějepisu. Východiskem

výkladu o konci normalizace je zde dokument StB. 41

„Projekt  Hranice  Východ  –  Východ  –  hranice  mezi  bratrskými  státy  NDR

37 http://profil.rvp.cz/kolekce/14277, (cit. 9.6.2015).
38 http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/18017/PODIVNE-STOLETI-SCENAR-4-PROJEKTOVEHO-

SETKANI.html/, (cit. 9.6.2015).
39 http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVEA/1650/ZIVOT-V-SEDE-ZONE.html/, (cit. 9.6.2015).
40 http://clanky.rvp.cz/clanek/c/GVDA/19645/ETAPA-TZV-NORMALIZACE-V-DEJINACH-

CSSR.html/, (cit. 9.6.2015).
41 http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVEA/19611/OBDOBI-NORMALIZACE---ZAVERECNA-FAZE-A-

SAMETOVA-REVOLUCE-V-CSSR.html/, (cit. 9.6.2015).
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a ČSSR 1955–1989”. 42 Tento článek popisuje projekt spolupráce české a německé školy

při  výuce  moderních  dějin.  Tématem projektu  byla  hranice  mezi  dvěma bratrskými

státy. Článek popisuje průběh projektu jako modelový příklad, který může být jakkoli

obměněn.

„Moc  bezmocných  dnes” je  potom  článek  k  dílčímu  tématu,  autor  v  něm

připravuje pro výuku Havlovo dílo Moc bezmocných. 43

Stránky obsahují  velké  množství  nápadů a  myšlenek,  většinou je  k  jednomu

tématu (normalizaci) možné vybírat z více možností. Množství článků je opravdu velké,

proto se dá říct, že už jen tyto jedny stránky mohou být velkým přínosem pro učitele,

zvláště hledá-li jen občasnou inspiraci. Stránky vynikají svým přehledným systémem

a katalogizací  příspěvků.  Nevýhodou  může  být  velká  různorodost  článků,  daná

množstvím jednotlivých lidí, kteří se na shromažďování nápadů podílejí.

2.3.2 Portál Moderní dějiny: modernidejiny.cz

Portál  moderní dějiny je vytvořený přímo pro učitele dějepisu. Je to pravděpodobně

největší databáze výukových materiálů k moderním dějinám (20. století).  Iniciátorem

vzniku stránek je občanské sdružení Pant, které uvádí, že:  „modernidejiny.cz  vznikly

jako  odpověď  na  časté  stížnosti  učitelů  dějepisu,  kteří  postrádali  kvalitní  výukové

materiály,  okomentované a uspořádané prameny či  příklady dobré praxe pro výuku

dějin 20. století.“ 44 Moderní dějiny tedy podobně jako Rvp.cz chtějí nabídnout prostor

pro sdílení informací, zde konkrétně pro výuku moderních dějin.

Stránky obsahují sbírku již hotových metodických dokumentů, členěných podle

období. Můžeme zde najít pracovní listy, souhrnné soubory, jako například cyklus „Rok

po roce“,  powerpointové prezentace,  zpracované primární  prameny,  odkazy na další

instituce a publikace, věnující se 20. století. 

Materiály lze najít ve třech sekcích: Výuka, Prameny a Galerie. Kromě materiálů

stránky  obsahují  sekci  „Právě  se  děje“,  která  odkazuje  na  vzdělávací  akce.  Obsah

stránek  pravidelně  přibývá.  Stránky  jsou  rozdělené  jednoduše  podle  období,  např.

Evropa a svět po roce 1945, Československo v době normalizace aj. 

42 http://clanky.rvp.cz/clanek/c/GVDA/13127/PROJEKT-HRANICE-VYCHOD---VYCHOD---
HRANICE-MEZI-BRATRSKYMI-STATY-NDR-A-CSSR-1955-1989.html/, (cit. 9.6.2015).

43 http://spomocnik.rvp.cz/clanek/17691/MOC-BEZMOCNYCH-DNES.html, (cit. 9.6.2015).
44 http://www.pant.cz/portal-moderni-dejiny.html, (cit. 10.6.2015).
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Stejně  jako  je  jednoduchá  organizace  stránek,  je  jednoduchá  i  struktura

jednotlivých příspěvků. Příspěvky nemají v tomto případě žádné formální náležitosti,

většinou jde o krátký článek s odkazem na metodiku nebo dokument. 

Portál obsahuje obrovské množství materiálů k výuce normalizace. Tři největší

okruhy  materiálů  by  se  daly  označit  jako:  souhrnné  materiály,  kultura  a  život  za

normalizace. 

Souhrnné  materiály:  Ze  souhrnných  materiálů  je  na  prvním  místě  zajímavý

cyklus „Rok po roce“, který vytvořilo samo občanské sdružení Pant.  45 Tyto materiály

mapují dějiny od roku 1945 vždy po pěti letech, dělí se ještě na materiály věnující se

světovým a československým dějinám. Ke každému pětiletému období potom nabízejí

několik  možností  na  výběr:  prezentaci,  text  a  pracovní  listy.  Pětileté  dělení  není

v historii  moderních  dějin  úplně  obvyklé,  může  jít  o  parafrázi  na  socialistické

„pětiletky“. Materiály vznikly na základě rozhlasového pořadu „Rok po roce“, který pro

Český  Rozhlas  vytvořili  Petruška  Šustrová  a  Petr  Koura,  pětiletá  období  tak  vždy

shrnují informace o jednotlivých letech dohromady, spíš než že by dělily delší období na

kousky. 

„Rok  po  roce“  se  snaží  popisovat  dobu  na  základě  jednotlivých  událostí

a fenoménů. V 80. letech jsou to například digitální hodinky, volby, televizní pořady,

návštěva Gorbačova v Praze, první povolená demonstrace, nebo 17. listopad.

Dalšími  souhrnnými  materiály  jsou  například  „Obyvatelstvo  Československa

v období totality“, „Normalizace v dobových textech“, „Život před Sametovou revolucí

a dnes“, nebo „Československo a Ostrava v čase normalizace“.

Kultura: Materiály s kulturními náměty se věnují především neoficiální kultuře

dob normalizace. Výjimkou je souhrnný příspěvek „Československé umění 1946-1989“,

který představuje kulturu oficiální i neoficiální, srovnává je a ukazuje vývoj českého

umění  jako  celku.  Druhou  výjimkou  je  pak  materiál  věnující  se  slavnému  seriálu

s názvem „30 případů majora Zemana.“ 

Z neoficiální  kultury  zde  najdeme  materiály  přibližující  život  a  tvorbu

undergroundových  umělců  (Magor,  Egon  Bondy,  Karel  Kryl),  materiály  věnující  se

samizdatu:  („Libri  prohibiti“,  „Petlice  a  Expedice“,  „Jak  se  dělal  underground  na

severní  Moravě.“)  a  také  vzpomínkové materiály  věnující  se  detailnějšímu pohledu.

45  http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/rok-po-roce-povalecnymi-dejinami-rok-za-rokem/, (cit. 
10.6.2015).
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(„Noční klub Nachtasyl a jeho zakladatel Jiří Chmel“).

Život  za  normalizace:  tématům  každodenního  života  se  na  portálu

modernidejiny.cz věnuje podobné množství  článků jako každé z předchozích skupin.

Materiály  se  věnují  především  vzpomínkám  pamětníků,  mezi  nimiž  je  například

Petruška Šustrová, Jiřina Šiklová nebo Petr Placák. Materiálem je pak například rozbor

textů  Petra  Placáka  s přiloženými  otázkami.  Materiály  se  věnují  dále  tématům jako

svoboda, Charta 77, Spartakiáda nebo rádio Svobodná Evropa.

Na stránkách je  také možné najít  materiály  k cyklu  Abeceda komunistických

zločinů. Materiály obsahují pracovní listy ke krátkým filmům, které se věnují důležitým

pojmům  komunistické  éry,  jako  je  například  cenzura,  fingovaná  svatba,  samizdat,

odplata, výjezdní doložka nebo železná opona.

Stránky se dají považovat za opravdu rozsáhlé, jejich obsah navíc velmi rychle

roste.  Po zorientování  se na stránkách,  které  může zabrat  více času,  se může učitel

rychle a jednoduše dostat  k velmi různorodému materiálu,  který je někdy zpracován

profesionálně („Roky ve dnech“), někdy jde hlavně o představení primárního pramenu

a jeho zpracování je pouze několik stručných otázek. Druhá z možností evokuje jakýsi

internetový archiv, který by ze stránek postupně mohl také vzniknout. Stránky jsou tak

využitelné nejen pro učitele, ale mohou posloužit i  studentům při  shánění materiálů,

nebo lidem, kteří by se do běžného archivu nevypravili.

2.3.3 Stránky Ústavu pro studium totalitních režimů, ustrcr.cz

Ústav  pro  studium  totalitních  režimů  je  instituce  zřízená  především  pro  studium

komunismu  a  nacismu,  jak  už  vyplývá  z názvu.  Kromě  zpřístupňování  archivů

a odborné historické práce se ale ÚSTR věnuje i vzdělávání. 

Na stránkách ústavu lze nalézt odkaz na několik samostatných projektů. Projekty

jsou dvojího typu: prvním z nich jsou digitalizované archivní dokumenty, filmy, ukázky

textů aj., které jsou svou atraktivní formou snadno použitelné i ve výuce. Druhým jsou

přímo  výukové  projekty,  které  poskytují  hotové  metodické  materiály  k tématům,

souvisejícím s „totalitními režimy“.

Mezi první patří projekty „Srpen 1968“, „Listopad 1989“, „Východní blok 1948-

1989“, nebo „Dokumentace popravených z politických důvodů“. Projekty jsou většinou
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propracované po odborné stránce. Například přes naposledy zmíněnou podstránku se

dostaneme  k seznamu  jmen,  každé  jméno  pak  obsahuje  stručné  informace  o  životě

zemřelého a přímý odkaz na množství archivních dokumentů z Archivu bezpečnostních

složek.  Dokumenty  jdou často  do  velkých  detailů  (Zápis  o  lékařském ohledání  těla

informátora StB v Kelči). 46 

Druhým typem jsou projekty shrnuté v podstránce Vzdělávání.  Patří  mezi  ně

zprávy  o  jednorázových  projektech,  které  proběhly,  nebo  probíhají  (Velké  a  malé

příběhy  moderních  dějin),  kterými  se  může  učitel  inspirovat.  Jiné  projekty  jsou

publikované na webu celé, jako „Čítanka kolektivizace“ nebo „Cesta k listopadu 1989“.

V podstránce  Metodická  podpora  potom  najdeme  dvanáct  podrobně  metodicky

zpracovaných  materiálů,  které  se  věnují  totalitním  režimům  nebo  výuce  obecně

(„Podoby kolektivizace“, „Klip ve výuce dějepisu“, „Nástup normalizace“). 

Jednotlivé  příspěvky  se  snaží  o  stručnost  a přehlednost.  Materiály  obsahují

většinou několik textů nebo videí (u rozboru učebnicí a dětské literatury je to například

ukázka  z knihy  Ondřeje  Sekory:  Ferda  Mravenec)  a stručné  metodické  vysvětlivky,

například úvodní informace, otázky a odpovědi. 

Normalizaci se věnují na tomto portálu 4 materiály: je to: „Reflexe pražského

jara“, „Nástup normalizace“, „Rodina a normalizace“ a „Poetika normalizace“. Každý

z příspěvků se snaží jiným způsobem přiblížit dané téma. Příspěvky se dají použít buď

jako inspirace a zdroj dobových pramenů, nebo jako hotové zadání pro hodinu dějepisu.

U  „Nástupu  normalizace“  si  tak  například  studenti  prostudují  Husákovu  politickou

koncepci  a  výpověď  jednoho  vysokého  politika  a následně  odpovídají  na  otázky,

týkající se osobnosti a politiky Gustáva Husáka. 

Portál přináší menší šíři materiálů, než dva předešlé. Materiály zde publikované

vynikají dobrým zpracováním, které může být dané odborným zázemím ústavu. Ze své

podstaty  by  Ústav  mohl  plnit  roli  hlavního  zdroje  vzdělávacích  materiálů  o  druhé

polovině 20. století. Obsah portálu se však dále příliš  nevyvíjí, proto jeho roli přebírá

například portál modernidejiny.cz. 

46 http://www.ustrcr.cz/data/images/projekty/dokumentacni/cuba08.jpg, (cit. 10.6.2015).
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2.3.4  Výukové  stránky  Paměti  národa:  myjsmetonevzdali.cz  a  Člověka  v tísni:

jsns.cz

Další kategorií jsou menší metodické projekty různých iniciativ, z nichž dvě jsou dnes

relativně  známé a zajímavé:  Post  Bellum a  Člověk v tísni.  Post  Bellum je  sdružení

věnující se popularizaci moderních dějin, jejich největším projektem je Paměť národa,

což je internetová databáze nahrávek pamětníků, která vzniká ve spolupráci s Českým

rozhlasem, Ústavem pro soudobé dějiny AV a dalšími institucemi.  V rámci  projektu

Paměť národa pořádá Post Bellum i další akce: výstavy, přednášky, akce pro veřejnost.

Jedním  z projektů  byly  internetové  stránky  myjsmetonevzdali.cz,  které  slouží  jako

metodický materiál pro výuku moderních dějin. 

Člověk v tísni je v první řadě nezávislá charitativní organizace, která se snaží

o co  nejširší  záběr.  Vedle  přímé  pomoci  při  humanitárních  katastrofách,  válečných

konfliktech nebo boje proti chudobě se tak snaží i o  „zodpovědnou výchovu mladých

lidí“. 47 Podporují  tak  povědomí o  lidských právech nejen  v zemích,  kde jsou dnes

potlačována více než jinde, ale i v zemích, kde je takový stav buď nedávnou minulostí,

nebo  může  být  předmětem  širší,  celosvětové  zodpovědnosti.  Člověk  v tísni  pořádá

filmový festival Jeden svět, jehož pokračováním je akce Jeden svět na školách. V rámci

této  akce  vznikla  i  internetová  databáze,  přes  kterou  si  učitelé  mohou  zapůjčit

dokumentární film s historickým, společenským, nebo lidsko-právním tématem. 

Stránky myjsmetonevzdali.cz jsou rozdělené podle šesti období, každé období

vede k rozcestníku s konkrétními tématy. Obsah stránek není příliš velký, výběr témat

a pamětníků se snaží postihnout hlavní témata,  typické fenomény a osobnosti.  Vedle

toho ale najdeme na stránkách i osobnosti méně známé, jejichž životní příběh je třeba

příkladem obecně platné situace. Z názvu stránek i hodnotového zaměření sdružení Post

Bellum  vyplývá,  že  se  zajímají  hlavně  o  lidi,  kteří  se  nějak  vymezovali  proti

komunistickému režimu, byli perzekuováni nebo nebyli s režimem spokojeni. 

Stránky Jednoho světa berou Moderní české dějiny jako téma, které je zařazeno

mezi  Globální  rozvojové  vzdělání,  Lidská  práva  aj.,  což  samo  o  sobě  svědčí

o důležitosti, kterou tomuto tématu přikládají. Podtémata, která stránky nabízejí, jsou

podobná jako u předešlého portálu, patří mezi ně kromě časově vymezených témat ještě

47 https://www.jsns.cz/cz/article/6/O_nas.html, (cit. 11.6.2015).
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navíc samostatné téma komunistické propagandy. Stránky si nekladou za cíl celkově

popsat dobu, jednotlivé filmy tak pojednávají dílčí záležitosti a fenomény jako jsou Jan

Palach, Plastic People, strach, nebo dětství. 

Jednotlivá témata portálu myjsmetonevzdali.cz obsahují krátký úvod a nahrávky

pamětníků, především významných osobností. Dalšími materiály jsou potom audio nebo

video  záznamy,  týkající  se  osobností  nebo  důležitých  událostí.  Přes  každé  téma  se

dostaneme k několika podtématům, která jsou například „Politické procesy“ (u tématu

Nástupu komunismu), nebo „Upálení Jana Palacha“ u tématu Pražské jaro a okupace. 

Jsns.cz  nabízí  spolu s možností  zapůjčení  filmu metodický materiál  (aktivity,

texty, doporučení), ale i další doprovodné materiály (u dokumentu České děti jsou to

například  archivní  fotografie  Českých  dětí  nebo  jejich  původní  deklarace).  Každá

podstránka s filmem vždy obsahuje text, ve kterém jsou uvedeny cíle „lekce“, krátký

úvod a základní informace, například doporučený věk. Aktivity a doprovodné texty jsou

potom samostatné dokumenty, zpracované v jednotném stylu a přesně metodologicky

strukturované  (anotace,  klíčové  kompetence,  postup).  Je  tak  možné  použít  buď

tematický  celek:  film,  aktivity  a  otázky,  nebo  se  odděleně  podívat  na  samostatné

aktivity.

Portál  myjsmetonevzdali.cz  se  dotýká  tématu  normalizace  ve  třech  svých

vymezených  tématech  –  podstránkách:  především  je  to  téma  Normalizace  a disent,

okrajově  také  Pražské  jaro  a  okupace  a  Sametová  revoluce.  Podstránka  s tématem

normalizace a disentu se dělí do tří kategorií: Disidentská činnost, Charta 77 a Život

v normalizaci.  Z disidentů přináší  portrét  šesti  osobností:  T.  Hradilka,  Ivana  Magora

Jirouse,  V.  Merty,  D.  Němcové,  F.  Stárka a  J.  Gruntoráda.  Vedle toho zde najdeme

fotografie bytových seminářů nebo folkových koncertů. Z osobností Charty představují

ještě profil V. Malého a J. S. Trojana. Život v normalizaci ilustrují na ukázce I. Janů,

a V. Merty, který je zařazen do všech tří kategorií.

Jsns.cz představuje 7 filmů, týkajících se přímo normalizace. Některé z nich jsou

dokumentární rozhovory (Nikomu jsem neublížil), jiné jsou filmy, které zpracovávají

historické téma uměleckou nebo zábavnou formou (Hořící keř, České děti). Zajímavý je

například film Normalizační loutka, což je loutkový film na historické téma, vytvořený

souborem  Buchty  a  loutky.  Metodiky  zasazují  vždy  film  do  kontextu  a  věnují  se

souvislostem a dalším obecnějším tématům: u filmu Normalizační loutka se tak přes
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hledání rozdílů mezi skauty a pionýry dostaneme k formulaci hodnotové orientace obou

hnutí,  k tématu  manipulace,  zákazů  a  nucených  vstupů  do  organizací  typu  SSM.

Samostatný film je také věnován Gustávu Husákovi.

Obě stránky jsou si podobné v tom, že nechávají většinou promlouvat o době

disidenty.  Může  jít  o  snahu  dát  prostor  těm,  kteří  ho  v dané  době  neměli,  nebo

o přesvědčení, že je třeba připomínat kladné činy historie. (Výjimkou je film „Nikomu

jsem neublížil“ na stránkách Jednoho světa. Film dává promluvit bývalému důstojníkovi

StB,  který pojímá rozhovor jako obhajobu).  Ve výuce  dějepisu bude potom potřeba

podívat se na dobu z více úhlů pohledu.

Obě  stránky  mohou  být  velkým přínosem,  především projekt  Jeden  svět  na

školách  je  atraktivní  tím,  že  nabízí  ucelené  téma  představené  filmem,  který  může

studenty  snadno  zaujmout.  Ve  srovnání  obou  stránek  se  dá  pozorovat  rozdílné

zpracování,  na čemž je  možné pozorovat  výhody,  ale  i  nebezpečí  internetu:  stránky

myjsmetonevzdali.cz  jsou  již  starší,  na  dnešního  člověka  mohou  působit  zastarale

a mohou ho odradit. Stránky Jednoho světa působí naopak na první pohled jako nové

stránky, které jsou graficky inovativní.  Cílem této práce není  recenzovat  internetové

stránky, ale přístupnost a použitelnost je u internetových stránek důležitějším kritériem,

než  u  tištěných  publikací.  Ani  kvalitní  metodika  tak  nemusí  na  internetu  fungovat,

pokud bude špatně technicky a graficky zpracovaná.

2.3.5 Další internetové zdroje, týkající se normalizace

Existuje  mnoho  dalších  internetových  zdrojů,  ze  kterých  je  možné  čerpat.  Stránky

přibližující  normalizaci  různým způsobem a  z  různých  úhlů  pohledu  jsou například

stránky totalita.cz, které mapují české dějiny v době vlád obou autoritativních režimů.

Stránky mají dvojí řazení, po datech a po tématech. 

Normalizační  každodennost  přibližují  také  dvoje  interaktivní  stránky  serveru

idnes.cz:  jsou  jimi  virtuální  obchodní  dům  48 a stránky  popisující  dnešek  očima

normalizačních novin. 49 Fenomén samizdatu potom přibližují stránky scriptum.cz, které

zpřístupňují  zdigitalizované texty,  především časopisy (Vokno, Koruna,  Krtek),  které

zde před rokem 1989 nemohly vycházet. Samizdatové texty digitalizuje i knihovna Libri

48 http://ekonomika.idnes.cz/ekonomika.aspx?y=ekonomika%2fod.htm, (cit. 11.6.2015).
49 http://imgs.idnes.cz/oprilohy/infografika/spec_listopad/hp_zpravy.htm, (cit. 11.6.2015).
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prohibiti, na stránce libpro.cz.

Kromě  toho  existuje  velké  množství  souhrnných  stránek,  jedním  z  příkladů

mohou  být  stránky  dvacatestoleti.eu.  Jde  o  stránky  národního  muzea,  na  kterých

můžeme najít několik samostatných online projektů, jako např.: „Antologie zvuků 20.

století“,  „Slovník  pojmů  k  dobovému  tisku  1918-1989“,  „Antologie  dobových

politických karikatur a vtipů 1918-1990“. Stránky obsahují také sekci věnovanou výuce,

kterou najdeme na dvou podstránkách: „Filmové metodiky“ a „Materiály do výuky“.

První se věnuje výuce pomocí filmů, druhá podobným způsobem zpracovává především

ukázky z periodického tisku. Dále na stránkách najdeme například praktický dokument,

sloužící  jako návod:  „Metodika  využití  online  sbírek  ve  výuce  dějepisu.“  50 Dalším

příkladem podobných stránek je europeana.eu – evropská digitální knihovna. 

Konkrétnímu tématu se věnují stránky o roce 1968, které jsou jedním z mála

vzdělávacích online projektů Ústavu pro soudobé dějiny AV.  51 Dále například stránky

kpv-cr.cz  (stránky  Konfederace  politických  vězňů),  nebo  dcery.cz  (děti

perzekuovaných) aj.

Určitým nebezpečím mohou být stránky typu ceskapolitika.cz, které vypadají na

první  pohled  jako stránky  historické,  obsahují  například  slovník  z doby komunismu

a dataci komunistické éry. Stránky jsou ale až příliš útočné a hodně subjektivně pojaté. 

2.4 Shrnutí

V  první  části  práce  jsem  se  snažil  popsat,  které  materiály  již  k  tématu  výuky

normalizace existují. Při prohlížení materiálů jsem zjišťoval, které metody a témata jsou

zpracována  méně  a  která  více.  Z  tohoto  neúplného  a  základního  výzkumu vyplývá

několik informací.

Většina  uvedených metodických materiálů  se  věnuje  třem hlavním tématům:

kultuře a vzdělání, opozici, životním podmínkám. Tato tři témata zahrnují přibližně tři

čtvrtiny všech metodik, dostupných na internetu. O něco méně je zpracováno téma moci

a vlády, jen okrajově například sport a zábava, hospodářský vývoj a evropský kontext.

Z  metod  je  nejčastěji  využívána  práce  s  audiovizuálním  materiálem:  třetina

50 http://www.dvacatestoleti.eu/data/files/metodika_vyuziti_online_sbirek_ve_vyuce_dejepisu.pdf, (cit. 
12.6.2015).

51 http://www.usd.cas.cz, (cit. 12.6.2015).
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materiálů se zabývá prací s textem a třetina práci s videem. Menší množství materiálů

nabízí problémové řešení s připraveným materiálem, práci s poslechem, beletrií, orální

historií. Několik materiálů nabízí projekt, motivační a didaktické hry na ztotožnění se

s historií, nebo napodobení historických situací.

Existují  ještě  jiné  způsoby  členění  obsahu  i  metod,  doba  normalizace  je  ale

například z chronologického pohledu poměrně kompaktní. Normalizace také nemusí být

jen  tématem českým.  Ve  výuce  by  „vyvážená  proporcionalita  měla  být  zachována

rovněž na úrovni historie lokální, regionální, národní, evropské a globální.“ 52 

Výsledky tohoto průzkumu zužitkovávám ve druhé části práce, kde se snažím

využívat buď méně používané metody, nebo méně zpracovaná témata. 

52 LABISCHOVÁ, D. a B. GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, s. 29.
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3. Nápady na materiály

3.1 Úvod

Při tvorbě vlastních materiálů vycházím z rámcového vzdělávacího programu. Zásadní

je  očekávaný  výstup,  klíčové  kompetence  a  průřezová  témata.  Dále  vycházím

z didaktických metod a základních pojmů dějepisu. Samotné činnosti jsou tedy nápady,

případně koncepty odborně podložené didaktickými příručkami, učebnicemi a odbornou

literaturou.

S  ohledem  na  prozkoumané  existující  materiály  jsem  se  zaměřil  na  méně

zpracované metody výuky. Mezi méně zpracovávané metody patří například motivační

a  aktivizační  činnosti,  vžívání  se  do  historických  situací,  didaktické  hry,  práce

s pramenem kombinovaná s další činností aj.

Materiály  mají  jednotnou strukturu,  vycházel  jsem ze  struktury příspěvků na

Rvp.cz  a  materiálů  Člověka  v  tísni,  vedlejším  výsledkem  mé  práce  může  být

publikování  materiálů  na  internetu.  Každý  příspěvek  tak  obsahuje  krátkou  anotaci,

návaznost  na  RVP  a  popis  činnosti,  který  sestává  z  úvodu,  průběhu,  závěru  a

zhodnocení.

Z hlediska historického obsahu se práce věnuje pouze normalizaci, s několika

výjimkami,  kdy  téma  časově  nebo  obsahově  normalizaci  přesahuje.  Vždy  ale  jde

o témata, jejichž zásadní část se odehrává za normalizace (např. vztah se Slovenskem).

Více než událostem a chronologii se věnuji každodennímu životu a obecným tématům. 

Tvorba materiálů má ještě další kritéria, jedním z nejdůležitějších je například

adresát. Je třeba hledět na povahu žáků, danou jejich věkem, schopnostmi i náladou,

zásadní je např. míra abstrakce, konkrétnost pojmů, vztah k hodnotám, formy podání.

Následujících čtrnáct příspěvků se nesnaží o podání celkového strukturovaného pohledu

na normalizaci. Cílem je přiblížit složité nebo nejednoznačné dějinné období žákům.

Pro to existují tři základní cesty: elementarizace (vysvětlení složitého jevu pomocí jevů

jednodušších,  např.  lidský čin),  konkretizace  (ukázka konkrétní  podoby abstraktních

dějepisných  pojmů)  a  personifikace  (přiblížení  dějin  na  příkladu  někoho,  kdo  je

prožíval). 53 Všechny tyto cesty se snažím využívat.

53 Julínek, S. Základy oborové didaktiky dějepisu, s. 114.

28



3.2 Metodické materiály

[1] NÁZVY MÍST

1)  Anotace:  Motivační  hra  na  poznávání  místních  názvů  před  rokem 1989 pomocí

starých map. Uvědomění si zásadních proměn veřejného prostoru po roce 1948 a 1989,

seznámení se s důležitými pojmy a symboly komunismu. 

2) Očekávaný výstup: ZV: vnitřní situace v zemích východního bloku,

GV: vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí východního a západního bloku.

Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů. 

a) Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. (ZV)

b) Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. (ZV)

Průřezová  témata:  ZV  a  GV:  Osobnostní  a  sociální  výchova,  ZV:  Výchova

demokratického občana.

3) Historický úvod: Komunistický režim se  snažil  v  rámci  budování  nového světa

přetvořit také veřejný prostor. Režim vytvářel vlastní „mytologii“, která se projevovala

i v názvech ulic,  náměstí,  stanic  veřejné dopravy a výjimečně i  měst.  Komunistický

režim se snažil nejen oslavit nové hrdiny a výročí, ale také překrýt nevhodné názvy,

připomínající  nevhodné historické osoby nebo události.  Nové názvy obsahují  témata

jako  revoluci  (Náměstí  Říjnové  revoluce),  práci  a  úspěchy  socialismu  (Stanice

Kosmonautů, Budovatelů). Ulice, náměstí, ale i města nesou jména nových významných

osobností (Gottwaldov, Stalingrad, Fučíkova). 54

4) popis činnosti: Motivační hra. 

úvod – Žáci mají k dispozici 2 mapy: jednu dnešní a druhou z roku 1987 (viz příloha),

která  zobrazuje  městskou  hromadnou  dopravu  v  Praze.  Na  začátek  se  ptáme,  jak

vznikají  názvy, po čem a po kom se nejvíce pojmenovává, co je dobrý a co špatný

název, v jaké době se přejmenovává nejvíc. Je možné využít knihu A. Profouse Místní

jména v Čechách. 55

průběh –  Žáci se seznámí s mapami, snaží se odhalit názvy, které se od roku 1987

54 MACURA, V. Šťastný věk. Praha: 2008.
55 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Praha: ČSAV, 1960.
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změnily. Úkolem je najít názvy, které se od té doby změnily a také názvy, které vznikly

za komunismu,  ale  zůstaly dodnes.  Poté,  co vznikne seznam míst,  snaží  se žáci  dát

dohromady, které názvy označují známé věci nebo osoby a které jsou neznámé. Cílem

je najít co nejvíce názvů, ke kterým dokáží dosadit i význam. 

Poté  co  proběhne  tato  část,  může  následovat  druhá  část:  historická  mapa  se

promítne  na  plátno,  nebo  se  rozdá  všem  žákům.  Vybraný  žák  nebo  učitel  potom

popisuje smyšlenou cestu Prahou, používá historické názvy míst. Cílem ostatních je se

držet jeho popisu a „dojet“ do cíle. Trasa může být přirozeně různě obtížná, od malých

úseků po přejezdy metrem z jedné strany Prahy na druhou.

závěr – Aktivitu můžeme uzavřít otázkami: Proč za komunismu vznikalo tolik nových

názvů? Jaké názvy jsou nejčastější? Na práci v hodině může také navazovat terénní

průzkum, kdy se žáci vydávají ven a hledají stavby, postavené např. v letech 1969-1989.

Na tomto tématu se dá zhodnotit budování nového světa za dob komunismu, ukázat tzv.

socialistickou  ikonografii  a  objevovat  tehdejší  snahy  o  překrývání  starého

„buržoazního“ světa. 

zhodnocení – žáci se pomocí této hry mohou seznámit s klíčovými pojmy a postavami

doby komunismu,  nahlédnout  celkovou atmosféru doby a  uvědomit  si,  že  rok 1948

a 1989 byly roky změn i z hlediska tak neutrálního pramenu, jako jsou mapy.

[2] BRAINSTORMING

1) Anotace: Brainstorming většinou slouží jako úvodní zamyšlení, zde na úvod do 

tématu normalizace. Žáci se mohou při brainstormingu zamýšlet nad tématem ještě před

vyslechnutím výkladu učitele. 

2) Očekávaný výstup: Celkový náhled na téma.

Klíčové kompetence: K učení, řešení problémů, občanská. 

a) Vztah mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny a zájmy veřejnými. (GV)

b) Sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů. (ZV)

Průřezová témata: ZV a GV: Osobnostní a sociální výchova.

3) Historický úvod: Zde není na místě.

4) Popis činnosti: Motivační zamyšlení.

úvod –  Učitel  představuje aktivitu ještě před začátkem výuky, proto jen řekne nebo
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napíše na tabuli  slovo normalizace,  případně upřesní dobu: 70.  a 80. léta 20. století

v Československu.

průběh –  Cílem žáků je shromáždit  veškeré asociace (netříděně a  nestrukturovaně),

které je napadnou ke slovu normalizace. Úvodní zamyšlení trvá jen několik minut, žáci

mohou pracovat jednotlivě, nebo ve dvojicích. Po sepsání nestrukturovaného seznamu

přichází druhá část: Seřadit pojmy podle dvou kritérií.  Prvním kritériem je  „znalost“

pojmu, druhým „důležitost“ pojmu. Žákům tak vzniknou dva nezávislé seznamy. Třetí

část  aktivity  přichází  až po delší  době:  po probrání  tématu  normalizace v hodinách

dějepisu. Po probrání látky by potom měli žáci opět najít první, nesetříděné seznamy

a roztřídit  je  znovu  podle  stejných  kritérií.  Předpokladem  je,  že  výsledek  bude  po

probrání látky jiný. 

závěr – Toto zamyšlení může pomoct žákům připravit se na téma, utřídit si své znalosti,

ale  také  si  uvědomit  proces  učení  a  analyzovat,  jak  se  jejich  vědomosti  vyvinuly.

V případě  zájmu může následovat  buď diskuze,  nebo aktivita  nazývaná  „řeka“,  kde

hierarchii  pojmů  podle  znalosti  a  důležitosti  vytváří  nejdříve  jednotlivec,  potom

společně dvojice, skupina a nakonec celá třída.

zhodnocení –  Brainstorming je většinou úvodní aktivita, v tomto podání ho můžeme

jednoduše propojit i se shrnutím tématu. I pokud bude výstupem jen několik slov, může

být činnost pro žáky přínosná.

[3] VÝROBKY, KAŽDODENNOST

1) Anotace: Hra zaměřená na poznání každodenního života za normalizace.  Pomocí

primárních a sekundárních pramenů se žáci seznámí s věcmi, které byly před rokem

1989 na pultech obchodů. V mimoškolní době si potom žáci vyzkouší se do této doby

vžít.

2)  Očekávaný  výstup: GV:  porovná  a  vysvětlí  způsob  života  a  chování

v nedemokratických společnostech a v demokraciích. V tomto případě nejen synchronně

ve srovnání s tehdejšími demokraciemi, ale v pohledu na vývoj jedné země.

Klíčové kompetence: K učení, řešení problému, sociální a personální, občanská.
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a) Posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti. (GV)

b) Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení. (ZV)

Průřezová témata: ZV a GV: Osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického

občana. 

3) Historický úvod: V době komunistického režimu fungovalo hospodářství jinak než

dnes. Hospodářství bylo plánováno centrálně, kolektivismus měl přirozeně za následek

absenci konkurence. Minimální a omezený byl import i export. Vládě Gustáva Husáka

se  za  normalizace  nejdříve  podařilo  hospodářskou  a  životní  úroveň  částečně

stabilizovat,  později  se  ale  naplno  projevila  neefektivita  socialistického  plánování

a poslední léta komunismu v Československu se nesla ve znamení horší životní úrovně

nejen oproti západním státům, ale i ve srovnání s některými státy Východního bloku. 56

4) Popis činnosti: Motivační hra, dobrovolný domácí úkol. 

úvod – Pro úvod do hry můžeme použít různé materiály, které shromažďují prameny ke

každodennímu životu za  normalizace.  Mohou to být  webové stránky idnes.cz,  které

umožňují  nahlédnout  do  socialistického  obchodního  domu.  57 Je  také  možné  využít

knihu Retro, ve které autor Michal Petrov shromáždil databázi potravin, dostupných za

dob komunismu.  58 Z audiovizuálních materiálů je možné použít například nahrávky

dobových televizních reklam, které jsou dostupné na youtube.com. 59

Žáci se seznámí s produkty, které se tehdy prodávaly a mohou je krátce srovnat s

dnešními.  Hlavním  úkolem  ale  bude  vytvořit  seznam  deseti  zásadních  věcí,  které

v předrevoluční době nebyly běžně dostupné. (Např. pet-lahev, mobilní telefon, pouze

jeden druh některých potravin). 

průběh – Úkolem je vyzkoušet si žít jako v době před revolucí, tedy bez všech tehdy

nedostupných  výrobků.  Úkol  může  být  časově  omezený  na  den  až  týden,  počet

předmětů může být ještě více omezený, nebo může být úkolem nepoužít skutečně nic,

co tehdy nebylo k dispozici. Na úkolu je ideální pracovat s rodiči nebo prarodiči, kteří

mohou dobu ještě více přiblížit. Je tak možné například zkusit se stravovat pouze podle

56 OTÁHAL, M. Opozice, moc, společnost 1969-1989, s. 31-33.
57 http://ekonomika.idnes.cz/ekonomika.aspx?y=ekonomika%2fod.htm, (cit. 11.6.2015).
58 PETROV, M. Retro ČS: co bylo (a nebylo) za reálného socialismu. Brno: 2013.
59 např. zde: https://www.youtube.com/watch?v=EVswIxDnnZw, (cit. 23.6.2015).
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tehdejších možností, a to jak ohledně druhu výrobků, tak ohledně jejich kvality.

závěr – Na další  hodině potom proběhne zhodnocení  úkolu,  žáci  mohou diskutovat

o tom, jak se jim úkol podařilo zvládnout. Vhodnou otázkou do diskuze potom může být

také: Co bylo kdy vynalezené? Byly všechny výrobky ovlivněné jen dobou vzniku? Jak

by vypadaly výrobky, pokud by zde nebylo centrální  hospodářství?  Jaká byla tehdy

situace  ve  srovnání  s  nesocialistickými  zeměmi?  Proč  se některé  výrobky běžné na

Západě u nás neprodávaly?

zhodnocení – Žáci si na příkladu výrobků a produktů tehdejšího hospodářství mohou 

uvědomit odlišnost od dnešní doby. Ze srovnání tak vyplynou konkrétní znalosti 

tehdejšího každodenního života. Při úkolu navíc může dojít k mezigenerační spolupráci,

která dále rozvíjí téma osobnostní a sociální výchovy.

[4] BYDLET V PANELÁKU

1) Anotace: Aktivita k oživení výuky, která využívá téma architektury a bydlení. 

Normalizované bydlení a výstavba panelových domů je jedním z velkých 

normalizačních témat. Žáci se při této aktivitě mohou zamyslet nad výhodami a 

nevýhodami bydlení v panelácích.

2) Očekávaný výstup: ZV: vnitřní situace v zemích východního bloku, věda, technika

jako  faktory  vývoje.  GV:  porovná  a  vysvětlí  způsob  života  a  chování

v nedemokratických společnostech a demokraciích.

Klíčové kompetence: K učení, komunikační.

a) Účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje. (ZV)

b) Správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje. (GV)

Průřezová témata: ZV a GV: Osobnostní a sociální výchova.

3) Historický úvod: Za dob normalizace bylo postaveno velké množství budov, které

radikálně změnily tvář měst. Například v Praze vzniklo v 70. letech Jižní město, sídliště

pro téměř 100 000 obyvatel.  Některé tendence v architektuře vycházely z obecných
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architektonických trendů a z nových technických možností. Určitý typ architektury byl

ale  výrazně  podporován  státem,  obrovská  panelová  sídliště  dokonale  zapadala  do

komunistické  ideologie,  která  prosazovala  veřejné  nad soukromé a  kolektivnost  nad

individualitu. Uvádí se, že „od roku 1970 do roku 1990 bylo nejméně devět nových bytů

z deseti postaveno panelovou technologií.“ 60

4) Popis činnosti: Motivační argumentační hra. 

úvod – úvodem k této hře je seznámení se s architekturou 70. a 80. let, např. z učebnice

dějepisu. 61 Pro hru jsou potřeba dvě strany diskuze. Učitel může vybrat dva žáky, kteří

budou argumentovat proti sobě, nebo může vytvořit dvě skupiny po několika žácích.

Ostatní žáci se stávají obecenstvem, které diskuzi pozoruje. Výhodou může být, pokud

třída obsahuje žáky bydlící v panelových bytech, ti mohou potom při obhajobě používat

vlastní zkušenost. Avšak hra může fungovat i pokud ve třídě nejsou.

průběh – Každá strana zastává jedno stanovisko. Jedna strana jsou obhájci panelových

sídlišť, druhá strana obhajuje opačný názor: rodinné domky, činžovní domy. Vedlejší

témata mohou být bourání  starých domů nebo urbanismus: infrastruktura a obchody

v rámci zástavby.

Úkolem obou stran je argumentovat, střídají se vždy po 1 minutě a každý může

promluvit celkem 2x až 3x. Jejich snahou je přinášet co nejlepší důkazy pro svůj názor.

Žáci  mohou také  vyvracet  argumenty  svého protivníka,  ale  v  rámci  pravidel  slušné

komunikace. Nepočítají se útočné argumenty a argumenty jdoucí mimo téma. Důležitá

je  úloha  učitele,  případně  žáků,  kteří  hrají  „občana“,  který  se  rozhoduje,  kam  se

nastěhuje,  nebo „odbornou porotu“,  která  rozhodne,  který styl  bydlení je lepší.  Tato

porota  nezaujatě  sčítá  argumenty  obou  stran  a  nakonec  rozhodne,  která  strana

argumentovala lépe.

závěr –  Některá historická fakta jsou pouze proběhlé události a neměnná skutečnost,

jiné nás ovlivňují dodnes. Některé otázky nastolené v minulosti si musíme klást znovu

a znovu. Patří mezi ně například otázka bydlení a urbanismu. Je lepší levné, nebo drahé

bydlení? Jaké minimální vlastnosti musí mít byt, aby se v něm dalo bydlet? Je lepší mít

více, nebo méně sousedů a jak blízko? Má stát určovat, jaké domy se mají stavět? Jak to

60 http://www.architekturazlin.cz/panelak-je-panelak-je-panelak, (cit. 23.6.2015).
61 např.: KUKLÍK, J. a J. KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy, s.195.
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dopadlo, když to komunistická strana za dob normalizace určovala? 

Na  aktivitu  mohou  navazovat  další  nápady,  například  výlet  do  panelového

sídliště a prohlídka ve stylu oficiální prohlídky historické památky. Kratší čas zabere

ukázka fotografií budov, u kterých mohou žáci odhadovat, kdy byly postavené a jaký

plnily  účel  (Nuselský  most,  Kongresové  centrum).  Další  možnost  je  ukázka  videí,

zobrazující např. stavbu panelových sídlišť. 62

zhodnocení – Žáci se mohou pomocí této aktivity vžít  do role architektů a politiků

z dob  normalizace.  Mohou  na  příkladu  architektury  pochopit  některé  složky

komunistické ideologie a na příkladu panelového sídliště lépe pochopit charakteristiku

doby  a  fungování  hospodářství.  Není  náhodou,  že  doba  normalizace  bývá  někdy

nazývána podle barvy, kterou má betonový panel. 

[5] NORMALIZAČNÍ SLOVNÍK

1)  Anotace: Shrnující  činnost,  která  může  probíhat  v  průběhu  výuky  normalizace,

případně  celé  doby  komunistického  režimu.  Jde  o  tvorbu  vlastního  výkladového

slovníku  komunistické  terminologie,  slangu  a  sociolektu.  Tato  aktivita  navazuje  na

skutečnost, že v době komunismu byl jazyk účelově využíván a vzniklo mnoho nových

slov a názvů (pětiletka, reakcionář, krizový vývoj), ale také existovalo mnoho velmi

obecných názvů, které mohou mít matoucí význam (lidová demokracie, národní fronta,

bratrská  pomoc).  Sepsání  klíčových  slov  do  „slovníku“  může  pomoct  se  v  těchto

slovech zorientovat a lépe tak pochopit dobu pomocí skupinové práce celé třídy. Práce

navíc bude mít hmotný výsledek.

2) Očekávaný výstup: Shrnuje všechna témata RVP, okrajově: 

ZV: Vnitřní situace v zemích východního bloku, věda, technika jako faktory vývoje. 

GV: Porovná a vysvětlí  způsob života a  chování  v nedemokratických společnostech

a demokraciích.

Klíčové kompetence: K učení, řešení problémů.

a) Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,

62 např.: https://www.youtube.com/watch?v=u0NzizETY00, (cit. 24.6.2015).
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organizuje a řídí vlastní učení. (ZV)

b) Kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá

při svém studiu a praxi. (GV)

Průřezová témata: ZV: Výchova demokratického občana. 

3) Historický úvod: Zde není na místě. 

4) Popis činnosti: Dlouhodobý projekt, časově nenáročný.

úvod – Výrobu slovníku je možné spojit s dvěma předměty: českým jazykem (tvorba

slovníkového  hesla,  stavba  slovníku)  nebo  výtvarnou  výchovou  (grafická  úprava

slovníku, obálka). Pro samotnou tvorbu je pak důležité určit jen dvě základní kritéria:

kritérium  výběru  hesel  a  kritérium  zpracování  jednotlivých  hesel.  Výběr  je  možný

zaměřit  několika  směry:  pouze  na  méně  známá  slova,  na  menší  množství

nejdůležitějších  slov,  na  významové  celky  (politika,  zábava,  ideologie),  nebo  na

archaismy  a  historismy  (pojmenování  zaniklé  skutečnosti).  Je  také  možné  se  např.

inspirovat  knihou  Luďka  Navary  (Abeceda  komunismu)  63 a  vybrat  ke  každému

písmenu jen jedno slovo. Pro inspiraci  může fungovat  internet  nebo tištěný Slovník

komunistické totality. 64

průběh – První fáze tvorby slovníku může probíhat i paralelně s běžnou výukou. Buď

si může každý žák vypisovat termíny na vlastní papír, nebo může být jeden centrální

zápisový  arch  u  vybraného  žáka.  Na  konci  hodiny  nebo  bloku  hodin  potom dojde

k sesbírání  všech  pojmů  a  zapsání  do  „slovníku“.  Po  zapsání  slov,  které  může

doprovázet diskuze o výběru konkrétních slov, následuje zpracování slov do podoby

slovníkových hesel. 

Pokud  bychom chtěli  tuto  aktivitu  rozšířit,  můžeme  pro  hledání  slov  rozdat

okopírované staré noviny a časopisy. (např. Rudé právo, dostupné online).  65 Dalším

rozšířením může  být  různé  zpracování  slovníku:  můžeme tvořit  obrázkový  slovník,

dvojjazyčný  slovník  nebo  například  slovník  na  internetu. Dále  se  dá  pokračovat

například hrou inspirovanou televizním pořadem  „AZ kvíz“, nebo jinou hrou, kde je

úkolem uhádnout určité slovo podle popisu a prvního písmena.

63 NAVARA, L. a J. ALBRECHT. Abeceda komunismu. Brno: 2010. 
64 Slovník komunistické totality. Praha: 2010. 
65 http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo, (cit. 23.6.2015).
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závěr – K tvorbě slovníku se může připojit i zamyšlení nad normalizačním jazykem. Je

možné použít uměleckou literaturu (např. Václav Havel: Vyrozumění), nebo odbornou

(Vladimír  Macura:  Šťastný  věk),  která  může objasnit  fungování  jazyka a  využívání

jazyka  totalitní  ideologií.  Mohou  následovat  otázky:  Jaká  slova  vznikla  za  dob

komunismu?  Dá  se  nějak  charakterizovat  „řeč“  normalizačních  novin,  politiků,

odborných  knih?  Proč  se  na  školách  povinně  vyučovala  ruština?  Jak  ovlivnila

přítomnost ruštiny češtinu? Jaká byla klíčová slova komunistické éry? 

zhodnocení  –  Na základě  této  aktivity  se  podobně  jako  u  názvů  ulic  mohou  žáci

seznámit s  klíčovými pojmy, které se k normalizaci vážou.  Podobně jako u aktivity

brainstorming se žáci učí hodnotit, které pojmy jsou důležité pro pochopení doby. Při

tvorbě slovníku si mohou žáci uvědomit změny, které v češtině v době normalizace

probíhaly.

[6] SKRÝVÁNÍ

1) Anotace: Hra na napodobování historické situace. Hra na skrývání se před tajnou

policií  slouží  k  přiblížení  tématu  rozdělené  společnosti  (moc/disent/společnost)  za

normalizace.  Žáci si  při  ní mohou uvědomit,  jak fungovala Státní bezpečnost,  jakou

měla roli, moc a jaké mohla využívat metody. Zároveň si mohou vyzkoušet, jaké to bylo

být disidentem, mít doma odposlouchávací zařízení, nebo být vystaven jiným formám

nátlaku.

2) Očekávaný výstup: ZV: vnitřní situace v zemích východního bloku. 

GV:  porovná a  vysvětlí  způsob života a  chování  v  nedemokratických společnostech

a demokraciích. Vzájemné vztahy a nejvýznamnější konflikty bipolárního světa.

Klíčové kompetence: K učení, řešení problémů, občanská.

a) Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje

a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. (ZV)

b)  Vytváří  hypotézy,  navrhuje  postupné  kroky,  zvažuje  využití  různých  postupů  při

řešení problému nebo ověřování hypotézy. (GV)
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Průřezová  témata: Osobnostní  a  sociální  výchova.  ZV:  Výchova  demokratického

občana. 

3) Historický úvod: Komunistické moci se po letech vlády podařilo dosáhnout jisté

moci nejen nad fungováním státu, ale i nad fungováním společnosti. Pokud chápeme

nejednoznačný  termín  totalita  jako  snahu  o  totální  ovládnutí  člověka  včetně  jeho

soukromého života, vykazuje doba normalizace mnoho totalitních rysů. Především na

začátku 70. let došlo po rozbití politické opozice k útlumu protirežimních nálad. Do

vzniku  Charty  77  a  zformování  opozice  měl  stát  dohled  a  moc  nad  velkou  částí

veřejného,  ale  i  soukromého  života  svých  občanů.  Tomáš  Vilímek  míní,  že  „řada

občanů byla ve skutečnosti již natolik vtažena do drtícího soukolí každodenních starostí,

že  se  o aktivity  jinak  smýšlejících  vůbec  nezajímala.  Plně  tak  podlehli  novému

náboženství doby, spočívajícímu v 'přizpůsobení, konformismu, ohledu jedině na vlastní

prospěch.'“ 66 Jednou  z  nejsnazších  forem  úniku  či  odporu  mohl  být  poslech

zahraničních rádií, který byl však často rušen. 

4) Popis činnosti: Napodobení historické situace formou hry.

úvod – Žáci budou mít za úkol vyzkoušet si poslech nelegální stanice (Hlas Ameriky,

Svobodná Evropa) a následně zažijí kontrolu StB. K aktivitě je potřeba mít k dispozici

rádio s dobovou nahrávkou. Je možné využít diktafon nebo mobilní telefon, pro lepší

navození atmosféry je možné nahrát nahrávku na kazetu a tu potom pouštět z rádia.

Nahrávky např. Hlasu Ameriky jsou dostupné na stránkách Českého rozhlasu. 67 

průběh – V rámci aktivity mají žáci za úkol vypsat si, o čem v rádiu mluvili, postihnout

téma tak, aby ho mohli následně co nejlépe reprodukovat. Pro výuku může být zajímavé

například  zpravodajství,  věnující  se  událostem  v  Československu  nebo  Sovětském

svazu.

Jinou roli má jeden vybraný žák, který představuje příslušníka StB. Na začátku

celé aktivity odejde za dveře. Během aktivity, která trvá např. 10 minut, může třikrát

zaklepat. Po zaklepání mají žáci ve třídě 15 vteřin na to, aby co nejlépe schovali rádio.

Mohou ho schovat kdekoli ve třídě, kromě svých osobních věcí. Po patnácti vteřinách

může příslušník StB vstoupit a má minutu na to, aby rádio našel. Pokud se mu to podaří,

66 Opozice a společnost po roce 1948, s. 177.
67 http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?query=Z+archivu+Hlasu+Ameriky&reader=&porad[]=, (cit. 

23.6.2015).
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může si s někým vyměnit roli, pokud se mu to nepodaří, vrací se za dveře.

Celá aktivita může mít případně ještě jeden doplněk: žák představující policistu

může tajně dostat od učitele diktafon, případně může použít mobilní telefon. Ten může

při jedné z prohlídek umístit do třídy, nejlépe někam, kde nahraje hovor ve třídě. Na

konci potom můžeme pustit jeho nahrávku a zjistit,  jestli bylo jeho odposlouchávací

zařízení účinné.

závěr – Celá aktivita žákům přibližuje dva aspekty soukromého života za normalizace:

nelegální  poslech  rádia  a  odposlouchávání  některých disidentů  a  významných  osob.

Žáci si mohou osobně vyzkoušet obě dvě činnosti. Výsledkem aktivity by nemělo být

rozdělení třídy na StB a disent, ale vyzkoušení si historické situace za spolupráce obou

stran. 

Na  aktivitu  mohou  navazovat  témata  jako  zásahy  do  soukromého  života,

perzekuce,  formy  studené  války  (propaganda).  Můžeme  se  ptát:  proč  režimu  vadil

poslech západních rádií? Jaké české osobnosti v západních rádiích vystupovaly? Jak se

pokoušel  režim  bojovat  proti  nelegálním  rádiím?  Jakými  způsoby  sledovala  StB

československé občany?

zhodnocení  –  Žáci  se  mohou  pomocí  této  aktivity  vžít  do  atmosféry  doby.  Hraní

skutečnosti je pouze schematické, nemůže navodit skutečnou atmosféru, ale žáky může

motivovat v tom ohledu, že si dobu dokáží lépe představit. Aktivita se soustředí na práci

StB,  jejíž  vliv  byl  nebývale  velký  a  někteří  historici  ji  považují  dodnes  za

podceňovanou. 68 Aktivita tak může být motivací pro celkový výklad, nebo doplněním

výuky, např. po objasnění principu fungování komunistické vlády a práce StB.

[7] CESTOVÁNÍ

1) Anotace: Hra pro logické myšlení, která přibližuje téma železné opony, rozděleného

světa  a možností  cestování  za  dob  normalizace.  Může  vést  k lepšímu  pochopení

problému železné opony, který je nejspíš dnešním žákům velmi vzdálený. Hra pracuje

se vzpomínkami trampa A. Schuberta, který měl k cestování blízko a snažil se překonat

68  OTÁHAL, M. Opozice, moc, společnost 1969-1989, s. 81n.
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tehdejší omezení cestování. 69

2)  Očekávaný  výstup: ZV:  rozdělení  světa  do  vojenských  bloků,  politické,

hospodářské, sociální a ideologické soupeření.

GV:  východní  a  západní  blok,  vnitřní  vývoj  a  vzájemné  vztahy,  situace  ve  střední

Evropě a v naší zemi. Porovná a vysvětlí způsob života a chování v nedemokratických

společnostech a v demokraciích.

Klíčové kompetence: K učení, řešení problémů, občanské.

a) Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení. (ZV)

b) Posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti. (GV)

Průřezová  témata: Výchova  demokratického  občana,  Výchova  k  myšlení

v evropských a globálních souvislostech.

3) Historický úvod: Po roce 1948 byla omezena možnost cestovat do nesocialistických

zemí.  Na  začátku  50.  let  byly  hranice  kvůli  neustálým  útěkům  uzavřeny  železnou

oponou. Před rokem 1968 se možnosti vycestovat rozšířily, s nástupem normalizace se

situace  opět  zhoršila.  Ani  vycestovat  do  některých  socialistických  zemí  včetně

Sovětského svazu nebylo jednoduché, například Jugoslávií bylo dlouhou dobu možné

oficiálně jen projíždět. 

Žadatel o dovolenou v nesocialistické zemi musel požádat o výjezdní doložku

k pasu.  Po  zažádání  následoval  dlouhý  byrokratický  proces.  Režim  neumožňoval

vycestovat politicky nepohodlným lidem, nebo těm, kteří by mohli na západě zůstat.

Mnoho  rodin  se  tak  přeorientovalo  na  dovolenou  na  východě,  letovisky  se  stávalo

pobřeží Baltského moře, Jugoslávie nebo Balaton. 

4) Popis činnosti: Hra se samostatnou prací. 

úvod – Na úvod této aktivity můžeme přečíst nebo rozdat vzpomínky A. Schuberta (viz

příloha).  Hra  potom  spočívá  v  plánování  ideální  dovolené  v rámci  možností

vymezených dobou normalizace. Je možné využívat internet a mapu Evropy.  Žáci se

snaží na začátku hry zorientovat se v mapě, ujistit  se,  do kterých zemí se dalo a do

kterých nedalo vycestovat. 

69 rozhovor s Alfrédem Schubertem (*1940), pořízený autorem 16.2.2015.
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průběh –  Žákům sdělíme, že jejich cílem je užít si co nejvíce dovolenou. Mohou si

naplánovat  libovolnou  dovolenou  v povoleném území,  vymyslet  si  trasu,  jaká  místa

navštíví, jestli budou spíše na jednom místě, nebo budou cestovat. 

Potom proběhne konfrontace s vlastními zkušenostmi: většina žáků nejspíš byla

někdy v západní Evropě. Úkolem je sepsat si věci, které je tam zaujaly, a o které by lidé

bez možnosti cestovat na západ přišli. Mohou to být jednotlivá místa a oblasti (Anglie,

Alpy,  Atlantský  oceán),  jídlo  (od  Coca-coly  přes  francouzské  bagety  k anglickým

sušenkám), věci (které byly zde nedostupné), případně povahové rysy, kterých si žáci

všimli (otevřenost Angličanů a Američanů, vkus Francouzů, nálada Španělů). Na konec

přijde srovnání východní a západní Evropy a možností dovolené. 

závěr – Cílem této aktivity je otevřená diskuze (případně jen kladení otázek) o tématu

omezeného cestování. Aktivita může vybízet například k otázkám: O co přicházeli lidé

bez západní Evropy? Co dělali lidé, kteří měli za železnou oponou příbuzné? Co byly

hlavní důvody omezených možností cestování? Jak tato omezení zapadala do celkového

kontextu a) vlády komunistického režimu, b) studené války? Jak se stavěla k cestování

do socialistických zemí druhá strana, západní Evropa? 

zhodnocení – Cestování do zahraničí a jeho omezení je jedním z velkých témat výuky o

nedemokratických režimech.  Téma je  navíc  možné srovnávat  se  situacemi  z  dnešní

doby. Prvky nedemokratických forem vlády je možné srovnat v tomto ohledu například

s Tibetem nebo Běloruskem. Pro žáky základních a středních škol to může být velmi

blízké téma, při cvičné aplikaci na vlastní život a v diskuzi si mohou uvědomit jeho

závažnost.

[8] ČESKOSLOVENSKO 1 – SROVNÁNÍ

1) Anotace: Následující  tři  aktivity  se  věnují  méně probíranému tématu  Slovenska,

které s námi po dobu normalizace tvořilo společný stát (celkem téměř tři čtvrtiny 20.

století, 1918-1939, 1945-1992). Tato aktivita nabízí vstup do tématu československých

vztahů a přiblížení tohoto historického problému alespoň v hrubých obrysech. Žáci si

vyzkouší srovnat dvě věci: jazyk a pohled na vlastní historii. Mohou si přitom uvědomit

podobnost v odlišnosti, tedy velkou propojenost obou zemí, ale zároveň charakteristické
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odlišnosti.

2)  Očekávaný  výstup: ZV:  Československo  od  únorového  převratu  do  roku  1989,

vznik ČR.

GV: Základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku, situace

ve střední Evropě a v naší zemi.

Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, občanské.

a) Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. (ZV)

b) Kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází

argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry. (GV)

Průřezová  témata: ZV:  Výchova demokratického  občana,  ZV a  GV: Multikulturní

výchova,  mediální  výchova,  výchova  k  myšlení  v  evropských  a  globálních

souvislostech.

3) Historický úvod: Československo byl stát, který fungoval v rámci dějin relativně

krátkou  dobu,  přesto  z  našeho  pohledu  období  společného  státu  tvoří  téměř  celé

moderní dějiny. Na téma vztahu Čechů a Slováků a jejich společného státu se dá dívat

mnoha pohledy: synchronně srovnávat v různých fázích jejich existence (hospodářská

nerovnost za 1. republiky, fungování obou států za války, podoba a odlišnosti přijetí

a fungování  komunistické  vlády,  fungování  disentu),  nebo  se  dá  sledovat  historický

vývoj vztahu (důvody spojení obou států, tvorba společného státu, rozpad vztahu po

Mnichovské dohodě, opětovné spojení, pokusy o federalizaci, rozpad.) 70

Jedním z hlavních fenoménů, který se týká normalizace, je větší podíl Slováků

ve vládě (Gustáv Husák, Vasil Biľak, Alois Indra, Martin Dzúr, Matej Lúčan aj.). 

4) Popis činnosti: Problémové řešení s připraveným materiálem.

úvod –  Materiálem pro tuto činnost mohou být jakékoliv dva historické texty, jeden

český a druhý slovenský, které popisují stejnou událost nebo úsek dějin. Největší účinek

bude  mít  text,  vztahující  se  přímo k  normalizaci.  Oblíbeným zdrojem pro  srovnání

pohledu na dějiny v rámci  různých národů je wikipedie.  Pro tuto aktivitu může být

70  ŠAROCHOVÁ, G. V., České země v evropských dějinách, např. s. 312-313.
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ideální, je ale vhodné začít s ní pracovat až po probrání tématu, protože může obsahovat

neúplné a neobjektivní informace. Srovnávání dvou odlišných verzí wikipedie ale může

dobře ukázat na případné nedostatky a žáci si tak mohou ujasnit její fungování.

průběh  –  Žáci  si  na  internetu  najdou  heslo  „normalizace“  v  české  wikipedii

a „normalizácia“  ve  slovenské  verzi  wikipedie.  71 Po  otevření  stránek  wikipedie

následují dva úkoly: srovnat oba články po faktografické stránce a po stránce jazykové.

Rozbor jazyka nemá být detailní analýza, která by patřila spíše do hodiny češtiny, ale

může jít o postihnutí některých základních rozdílů. Můžeme se zaměřit například na

základní historické pojmy, názvy, ale i výrazy, které nám evokují u podobné věci jiný

význam. 

Rozbor jazyka může sloužit jako menší úkol, nebo může být naopak použit na

úvod. Hlavní část úkolu by měla být věnována rozboru historie. Otázky, které můžeme

klást,  mohou  být  například  tyto:  Jaká  je  základní  definice  normalizace  v  každém

z jazyků? Jaký je hlavní rozdíl v popisu normalizace? Jak se liší název státu v obou

jazycích? Které osobnosti  a které události  se vyskytují  jen v některé z  verzí?  Která

z verzí  více  hodnotí  historické  události?  Který  článek je  srozumitelnější  (z  hlediska

výkladu faktů)? Srovnejte dvě věty o stejné události. V čem se liší?

závěr –  Na aktivitu  se dá navázat  dalšími tématy:  vztahy mezi  národy uvnitř  státu,

mezinárodní  vztahy  Československa  za  normalizace,  vztahy  k  menšinám  v  rámci

Československa (např. Romové, Vietnamci).

zhodnocení – Většina rodičů a prarodičů dnešních žáků (včetně autora této práce) jsou

nejspíš jiné národnosti než jejich děti: Čechoslováci. Tuto skutečnost si dnes málokdo

uvědomuje,  nebývá  zvykem ani  uvádět  Československo  jako  místo  svého  narození.

Spojení se Slovenskem však bylo důležitým faktem tehdejšího života. Slovenské hory,

slovenské  výrobky  nebo  slovenská  kuchyně  byly  věci  pasivně  známé  každému

tehdejšímu občanovi, dnes je můžeme připomínat jako historické okolnosti. Můžeme

tak poukázat na blízkost obou národů, která se zdá být porušena rozdělením společného

státu.

71 https://cs.wikipedia.org/wiki/Normalizace a https://sk.wikipedia.org/wiki/Normalizacia_(CSSR), (cit.
30.6.2015).
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[9] ČESKOSLOVENSKO 2 – SLOVENŠTINA

1) Anotace: Druhá aktivita na seznámení se s tématem Slovenska, které tvořilo za dob

normalizace nedílnou součást našeho státu. Slovenština byl oficiální jazyk, kterým po

většinu doby normalizace mluvil také československý prezident. Tato aktivita seznámí

žáky se slovenštinou na ukázce textu z knihy Písačky slovenského spisovatele a prvního

slovenského chartisty Dominika Tatarky. 72

2)  Očekávaný  výstup: ZV:  Československo  od  únorového  převratu  do  roku  1989,

vznik ČR.

GV: Základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku, situace

ve střední Evropě a v naší zemi.

Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, občanské.

a) Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. (ZV)

b) Respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí. (GV)

Průřezová  témata: ZV:  Výchova demokratického  občana,  ZV a  GV: Multikulturní

výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

3) Historický úvod: Viz minulé téma. 

Slovenština existovala od vzniku Československa vždy vedle českého jazyka. Za první

republiky se hovořilo dokonce o jazyce československém. 73 Jazyk československý byl

ukotven v zákoně, který byl zrušen až v roce 1948. K rozdělení Československa, a tedy

i jazykového společenství,  došlo na přelomu let  1992/1993. Ještě dnes je  ale možné

v Česku i při oficiálním styku používat slovenštinu. 74

4) Popis činnosti: Hra, práce s dobovým textem (umělecký text).

úvod – Na úvod žáci dostanou text z knihy Dominika Tatarky, ve které mimo jiné autor

vzpomíná na dobu normalizace (viz příloha). Učitel má u sebe seznam českých slov se

72 TATARKA, D. Písačky pre milovanú Lutéciu. Praha: 1999. 
73 http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=1735, (cit. 25.6.2015).
74 např. zákon č. 500/2004 Sb. (online), https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?

idBiblio=58370&nr=500~2F2004&rpp=15#local-content, (cit. 25.6.2015).
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slovenskými  překlady  (viz  příloha).  Postačí  vybrat  jen  slova,  kterým  žáci

pravděpodobně nebudou rozumět. Ještě před začátkem se můžeme na překlad několika

slov zeptat, abychom zjistili předběžné znalosti žáků. Žáci dostanou jen seznam českých

slov v přeházeném pořadí a bez slovenských překladů. 

průběh – Žáci mají za úkol co nejrychleji přiřadit česká slova ke slovenským slovům

v textu. Vznikne jim tak malý slovníček. V případě, že by byl úkol moc obtížný, může

učitel dávat otázky s možnostmi, například: ačkoli se řekne: a) hoci, b) azda, c) rampáš.

Cílem je porozumět všem slovům v textu, což můžeme ověřit tím, že necháme žáky

převyprávět text v češtině.

Pokud chceme,  můžeme žáky nechat  zkoumat i  jiné jazykové roviny,  než  je

slovní zásoba, tedy například syntax, pravopis, tvary slov. Aktivita neslouží k detailní

jazykové analýze (pokud jí nechceme propojit s výukou českého jazyka), ale k tomu,

aby si žáci utvořili představu o míře podobnosti či odlišnosti obou jazyků. 

závěr – Tato aktivita může zmapovat, jak dnes žáci slovenštině rozumějí. Můžeme na

aktivitu navázat otázkami, které spojují historii s dnešní dobou: V čem byl jiný život ve

státě, kde se mluvilo česky i slovensky? Jaké jsou mé zkušenosti se slovenštinou? Je

dobré,  že je  slovenštinu stále  možné používat  v oficiálních situacích? Jaký je  vztah

Čechů a Slováků k jazyku toho druhého? V čem je slovenština odlišná od češtiny?

zhodnocení  –  Rodiče  a  prarodiče  dnešních  žáků  mají  pravděpodobně  ještě  alespoň

pasivní  znalost  slovenštiny  (a  ruštiny),  na  rozdíl  od  dnešních  žáků,  kteří  se  se

slovenštinou setkávají již jen minimálně (například na obalech od potravin). Společná

československá historie je důležitý aspekt našich moderních dějin, znalost slovenštiny

může být tedy pro studium historie v menším měřítku něco podobného, jako znalost

latiny.

[10] ČESKOSLOVENSKO 3 – ZEMĚPIS

1)  Anotace: Třetí  aktivita  týkající  se  tématu  Československa  je  práce  s  historickou

mapou.  Aktivita  využívá  atlas,  který  byl  vydán na  konci  normalizace  a  mapuje  tak
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situaci konce 80. let. 75 Pomocí ukázky map si můžeme uvědomit proměny území a další

historické souvislosti. 

2)  Očekávaný  výstup: ZV:  Československo  od  únorového  převratu  do  roku  1989,

vznik ČR.

GV: Základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku, situace

ve střední Evropě a v naší zemi.

Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, občanské.

a) Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,

organizuje a řídí vlastní učení. (ZV)

b) Kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá

při svém studiu a praxi. (GV)

Průřezová  témata: ZV:  Výchova demokratického  občana,  ZV a  GV: Multikulturní

výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

3) Historický úvod: Viz výše. Téma je velmi široké, k hospodářskému, politickému a

společenskému srovnání Česka a Slovenska viz např. příručka Češi a Slováci ve 20.

století. 76

4) Popis činnosti: Práce s historickou mapou.

úvod –  Žáky rozdělíme do skupin, každá skupina dostane jinou stránku z dobového

atlasu.  Můžeme použít  například  čtyři  základní  mapy:  Politicko-územné  rozdelenie,

Pol'nohospodárstvo,  Priemysel  a  Životné  prostredie  (viz  příloha).  Žáci  by  se  měli

nejdříve zorientovat v legendě k mapě, aby mohli následně z mapy číst informace. 

průběh  –  Úkolem  je  pomocí  určeného  výseku  informací,  které  poskytuje  mapa

(například množství lesů, množství znečištění), provést analýzu a srovnání obou zemí.

Cílovým  výstupem  má  být  „vědecká  zpráva“,  podaná  jako  referát  jedním  členem

skupiny zbytku třídy.  Zpráva by měla být  strukturovaná,  měla by v rámci možností

postihnout hlavní rozdíly, ukázat příklady a shrnout výsledky výzkumu. Pro celkový

výsledek je důležitý mluvní projev při referátu, živé podání:  „přednášející by se měl

o písemnou přípravu pouze opírat, převládat by měl volný přednes, význam má také řeč

75 Atlas Evropy, Bratislava: 1988. 
76 RYCHLÍK, J. Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945-1992. Bratislava 1998.
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těla, mimika, gesta, intonace řeči, tempo, pauzy, hlasitost atd.“ 77

Po prezentování výsledků práce všech skupin může následovat shrnující výklad

učitele, který shrne již řečené poznatky. Ještě lepší možností je diskuze, kdy mohou žáci

sami srovnávat, jak spolu informace z jednotlivých map (odvětví) souvisí. Mohou se

pokusit  na  základě  všech  čtyř  map  dát  dohromady  celkovou  charakteristiku

Československa a porovnat rozdíly mezi Českem a Slovenskem. 

závěr –  Po celkovém porovnání  a  zjištění  situace  může  následovat  například  popis

vývoje  vztahu  Čech  a  Slovenska  v  moderních  dějinách,  můžeme  se  zamýšlet  nad

charakteristikami jednotlivých zemí, nad jejich výhodami a nevýhodami. Diskuze by

neměla přejít k vyjmenovávání historických stereotypů, proto je možné na tyto aktivity

navázat i tématem historického stereotypu a jeho nebezpečí. Tato aktivita by tak neměla

vést k tvorbě stereotypů, ale spíše k jejich kultivaci. 78

zhodnocení – Mapu je možné v hodině dějepisu využít jako zajímavý zdroj informací,

protože  má  vlastnosti  hmotného  pramene,  ale  zároveň  historii  interpretuje  tím,  že

zachycuje krajinu v průběhu dějin. Téma společného státu Čechů a Slováků můžeme

pomocí  mapy  zpětně  ilustrovat,  ale  také  ho  žákům představit.  Slovenská  republika

s jejími  pohořími,  zvláštními  názvy  a  problematickou  historií  může  být  pro  žáky

zajímavou exotickou zemí.

[11] PSANÍ PŘÍBĚHU

1)  Anotace: Jednoduchá  tvůrčí  aktivita,  sestávající  z  poslechu  nahrávky pamětníka,

případně přečtení úryvků a následného zpracování do příběhu. Vede k uvědomění si

dopadu  dějinných  událostí  na  konkrétní  osoby,  seznámení  se  se  vzpomínkami

významných i neznámých osobností,  tehdy mladých disidentů (Petr Placák, Alexandr

Vondra, Ondřej Černý, Jiřina Dostálová) a agenta StB (Jaromír Ulč). Aktivita využívá

internetovou databázi pametnaroda.cz. 79

2) Očekávaný výstup: ZV: vnitřní situace v zemích východního bloku.

77 LABISCHOVÁ, D. a B. GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, s. 139.
78 LABISCHOVÁ, D. a B. GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, s. 156.
79 http://www.pametnaroda.cz/, (cit. 25.6.2015). Jednotlivé osoby jsou dohledatelné podle jména.
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GV: základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku, situace

ve střední Evropě a v naší zemi.

Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.

a)  Rozumí různým typům textů a  záznamů,  obrazových materiálů,  běžně užívaných

gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje

na ně a tvořivě je využívá. (ZV)

b)  Vytváří  hypotézy,  navrhuje  postupné  kroky,  zvažuje  využití  různých  postupů  při

řešení problému nebo ověřování hypotézy. (GV)

Průřezová  témata: ZV:  Výchova  demokratického  občana.  ZV  a  GV:  Osobnostní

a sociální výchova.

3) Historický úvod: Do protirežimní činnosti se zapojovalo v průběhu sedmdesátých

a osmdesátých let stále více osob. K přesvědčeným antikomunistům se tak přidávali lidé

nespokojení s vývojem v Československu, reformní komunisté,  underground a další.

Život  těch,  kteří  se  otevřeně  postavili  režimu,  se  většinou  změnil.  Disidenti  bývali

sledováni, omezováni na osobní svobodě, vyhazováni ze zaměstnání a různými způsoby

pronásledováni. Velkou roli v jejich životě hrála StB, nejdůležitější osoby (z hlediska

tajné policie), měly svého osobního agenta. 80

4) Popis činnosti: Práce s audiovizuálním materiálem, zpracování příběhu.

úvod – Žáci mají na začátku k dispozici profil šesti osobností. Můžeme pracovat přímo

s internetovou stránkou pametnaroda.cz,  kde  je  ke  každé  osobě k dispozici  několik

nahrávek,  většinou se vzpomínkami na konkrétní  situace z  jejich života (zatčení  při

rozdávání petice Několik vět, průběh demonstrace, podávání hlášení). Při práci s orální

historií je vždy potřeba zvážit i rizika s tím spojená. Více např. v příručce Nebojme se

výuky moderních dějin. 81

Pokud chceme aktivitu zjednodušit, můžeme vybrat ke každé osobě jen jednu

vzpomínku, kterou přehrajeme, případně vytiskneme žákům. Je možné pracovat pouze

s audionahrávkou,  nebo  přehrát  na  úvod  zvukové  záznamy  a  k  práci  rozdat  žákům

přepisy rozhovorů. Na úvod je důležité, aby se žáci seznámili s konkrétní situací, není

80 viz např. PLACÁK, P. Fízl. Praha: 2007, nebo OTÁHAL, M. Opozice, moc, společnost 1969-1989. 
81 HUDECOVÁ, D. a D. LABISCHOVÁ. Nebojme se výuky moderních dějin, s. 58-60.

48



potřeba, aby znali životopis osobnosti. Ten můžeme představit nakonec. 

průběh –  Poté, co se žáci seznámí s příběhy, mají za úkol vybrat si jeden, který je

nejvíce zaujal. Jejich úkolem je zpracovat situaci do příběhu. Důležité je, aby si žáci

dokázali představit situaci, mohou proto pátrat po kontextu (například v učebnici, na

internetu). Aktivitu můžeme pojmout jako problémové vyučování, zpracování příběhu

může sloužit k rozpracování kontextu životního příběhu, na který mohou navázat širší

dobové souvislosti. 

Zadání ale také můžeme omezit na krátký časový úsek (nebo pouze konkrétní

událost  a  dobu  bezprostředně  kolem)  a  úkolem  může  být  zpracovat  pocity  daného

člověka, zakomponovat do příběhu jeho myšlenky, přímou řeč, různé detaily, týkající se

jeho jednání a chování. 

závěr  –  Měly  by  tak  vzniknout  živé  příběhy,  pomocí  kterých  se  dají  potom  dále

rozpracovat témata událostí. Aktivita může být rozšířena ještě jedním směrem: můžeme

polovině žáků zadat za úkol, aby zpracovali situaci ze života agenta StB (Jaromír Ulč je

pouze  příklad).  Žáci  se  potom  rozdělí  do  dvojic,  vždy  jeden  s  příběhem disidenta

a jeden s příběhem konfidenta. Mají za úkol pokusit se své příběhy spojit v jeden, který

zobrazuje  například  setkání  agenta  StB  se  sledovanou  osobou.  Například  nahrávka

Jaromíra Ulče „Svobodné názory“ přímo popisuje, jak agent Ulč s disidenty jednal, jaký

na  ně  měl  názor.  82 V  hotovém  příběhu  se  potom  mohou  prolínat  pohled  agenta

a disidenta, může jít o jednu situaci pohledem dvěma osob, např. výslech, dialog na

ulici,  domovní  prohlídka.  Tato  aktivita,  která  využívá  konfrontaci  dvou  osobních

vzpomínek, může ukázat na rozpor ve vnímání situace různými lidmi. 

Na závěr můžeme buď pracovat s kontextem událostí, uvádět věci do souvislostí,

nebo ještě můžeme položit několik otázek: Jak se dá charakterizovat disident? Jaký je

rozdíl  mezi  disentem a opozicí?  Kdo měl  za komunismu lepší  život,  disident,  nebo

agent StB? Jaké způsoby perzekuce StB používala? Které z nich porušují lidská práva?

zhodnocení  –  Obě  aktivity,  jednoduché  psaní  příběhu  i  tvorba  konfrontačního

„dramatu“ vedou ke stejnému cíli. Je jím lepší představa o společenských skupinách,

vymezených podle jejich vztahu k režimu. Disent a opozice na jedné straně, straníci

82 http://www.pametnaroda.cz/witness/clip/id/2082/clip/13116, (cit. 25.6.2015).
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a StB na druhé straně. Mezi těmito okraji se nacházela ještě tzv. šedá zóna. 83 Ke každé

ze skupin se pojí jiné chování, někdy i jiné životní hodnoty. Znalost a pochopení příčin

tohoto dělení společnosti je nutné v každé době.

[12] RUDÉ PRÁVO

1)  Anotace: Aktivita  využívající  práci  s  dobovým  textem,  využití  historické

publicistiky. Zkoumání oficiálně vydávaných novin v roce 1974 a navazující aktivita,

tvorba vlastních  novin.  Tato činnost  dále  rozvíjí  projekt  webových stránek idnes.cz,

které vytvořily web zobrazující zprávy roku 2004 očima normalizačních novin. 84

2) Očekávaný výstup: ZV: Vnitřní situace v zemích východního bloku.

GV: Porovná a vysvětlí  způsob života a  chování  v nedemokratických společnostech

a v demokraciích.

Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, občanská.

a) Rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí

a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností.

(ZV)

b)  Rozhoduje  se  na  základě  vlastního  úsudku,  odolává  společenským  i  mediálním

tlakům. (GV)

Průřezová témata: ZV: výchova demokratického občana, ZV a GV: Mediální výchova.

3)  Historický  úvod: Rudé  právo  byl  nejvýznamnější  deník  Komunistické  strany.

Sloužil k publikaci denních zpráv, byl ale výrazně propagandisticky zaměřený. Obsah

Rudého práva byl přísně kontrolovaný po ideologické stránce.  Rudé právo podávalo

obraz  reality  ve  všech  odvětvích  (zprávy,  kultura,  hospodářství),  v  jeho  podání  ale

docházelo  k deformování  reality,  tak  aby sloužila  k  podpoře  socialistického  zřízení.

Docházelo  také  k  zamlčování  některých  faktů  a  celkově  neobjektivnímu  podávání

informací. 85

83 ŠAROCHOVÁ, G. V., České země v evropských dějinách, např. s. 274.
84 http://imgs.idnes.cz/oprilohy/infografika/spec_listopad/hp_zpravy.htm, (cit. 11.6.2015).
85 KALINOVÁ, L. Konec nadějím a nová očekávání, s. 304.
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4) Popis činnosti: Využití historické publicistiky, práce s textem.

úvod –  Aktivita je tvořena dvěma fázemi. V první fázi žáci dostanou k prostudování

výtisk Rudého práva (viz příloha), které je dostupné online. Zajímavé může být použití

výtisku stejného data, jaké je v den výuky, například 15.3.1974. 86 Je možné použít jen

titulní stranu, nebo dát žákům k dispozici celý denní výtisk. V ročníku 1974 mělo Rudé

právo pravidelně 8 stran, některá čísla měla stejně dlouhou přílohu. 

průběh  –  Po  prostudování  novin  by  měli  žáci  noviny  krátce  analyzovat,  mohou

zkoumat například tyto kritéria: témata, nadpisy článků, styl článků, hodnotový základ

článků,  grafika,  celkový  dojem.  Žáci  mohou  mít  k  dispozici  učebnici  a  odbornou

literaturu, aby mohli zprávám porozumět, případně si je zařadit do širšího kontextu.

Po krátké analýze následuje druhá fáze: tvorba vlastních novin ve stylu Rudého

práva. Žáci dostanou k dispozici,  nebo si donesou z domova vlastní noviny, nejlépe

deník dnešního vydání, případně stejného data, jako je Rudé právo. Mají za úkol na

prázdný papír přepsat dnešní noviny tak, aby se podle vymezených kritérií podobaly

Rudému právu. Je dobré, aby žáci postupovali systematicky, mohou si tedy například

vytvořit modelovou „redakci“, složenou z více lidí, která si vytyčí cíle a rozdělí práci. 

Závěr –  Výsledek může mít  podobu velkého papíru (titulní  strana),  nebo je  možné

vytvořit skutečné noviny (je možné použít tenký novinový papír).  Aktivitu je možné

propojit s výtvarnou výchovou nebo českým jazykem. Je možné ji použít jako motivaci

na začátku probírání tématu (žáci si sami začnou hledat, co se 15.3.1974 dělo, mohou si

sami utřídit své předchozí znalosti), nebo je možné aktivitu vložit doprostřed výkladu.

Například  po  probrání  událostí  pražského  jara  a  počátku  normalizace  se  můžeme

podívat  do novin a  pokusit  se v nich najít  styčné body s probranou látkou.  Je také

možné srovnávat Rudá práva z různých fází normalizace, například z let 1969, 1974

a 1988.

zhodnocení  –  Aktivita  využívá  pramenu,  který se dochoval  v  obrovském množství.

Velká  část  denního  tisku  je  dostupná  online  a  je  možné  ji  využít.  Noviny  si  často

spojujeme s každodenním životem a přísunem objektivních informací.  Pokud s žáky

rozebereme způsob fungování  novin  v  době normalizační  propagandy,  můžeme jim

srozumitelně  přiblížit  tehdejší  neobjektivitu  tisku  a  dalších  informačních  zdrojů.

86 http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1974/3/15/1.png, (cit. 25.6.2015).
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Subjektivní pohled je však s publicistikou neoddělitelně spojený, přestože dnes většinou

neslouží k šíření ideologie a kompletnímu zkreslování reality.

[13] AZBUKA

1) Anotace: Aktivita  připomínající  jedno z témat  normalizace:  Československo jako

součást  východního  bloku,  vedeného  Sovětským  svazem.  Touto  aktivitou  můžeme

žákům připomenout skutečnost, že se před rokem 1989 na školách povinně vyučovala

ruština a stránku v azbuce by tehdy museli být schopni přečíst.

2) Očekávaný výstup: ZV: Vnitřní situace v zemích východního bloku.

GV: Základní  problémy vnitřního vývoje zemí východního bloku, situace ve střední

Evropě a v naší zemi.

Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, občanské.

a) Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. (ZV)

b) Rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří  je

a chrání. (GV)

Průřezová  témata: ZV  a  GV:  Výchova  k  myšlení  v  evropských  a  globálních

souvislostech, multikulturní výchova. 

3)  Historický  úvod: Sovětský  svaz  byl  jednou  ze  dvou  vítězných  velmocí  druhé

světové války. SSSR využil svého postavení a vlivu a východní Evropu ponechal ve své

sféře vlivu i po válce. S rozšířením komunistické totality došlo v celé východní Evropě

k šíření komunistické ideologie sovětského typu, kdy Sovětský svaz měl působit jako

vzor  a  ideál  pro  ostatní  státy.  Sovětský  svaz  posiloval  svůj  vliv  nejen  materiálně

a hospodářsky, ale  také například povinnou výukou ruského jazyka v socialistických

zemích. 87

4) Popis činnosti: Didaktická hra s využitím dobového textu.

úvod – Na začátku učitel rozdá dvojicím žáků vytištěné stránky ze sovětské učebnice

87 České země v evropských dějinách. Praha: 2006, s. 156-159.
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chemie,  každá  dvojice  dostane  stejnou  stránku  (viz  příloha).  88 Žáci  mohou  mít

k dispozici  další  materiály:  nutný  je  česko-ruský  slovník,  buď  tištěný,  nebo

v internetové  podobě.  Dalšími  pomůckami  může  být  učebnice  chemie  nebo

encyklopedie.

průběh – Úkolem žáků je přečíst a přeložit co nejvíce slov z ruštiny do češtiny. Žáci

mohou překládat jakákoliv slova delší než tři písmena. Aktivitu můžeme pojmout jako

soutěž na rychlost: dvojice se snaží nasbírat co nejvíce bodů. Bod získají za slovo, které

ještě před nimi nikdo nepřeložil. Učitel si do svého textu zaškrtává přeložená slova. 

Druhá možnost je soutěž v množství: vymezíme například pět minut a cílem je

přeložit co nejvíce slov. 

závěr – Cílem této aktivity může být naučit žáky ovládat základy azbuky. Ruský jazyk

je dnes spíše na ústupu, ale stále patří mezi světové jazyky a především ve východní

Evropě je znalost azbuky stále výhodou. Na téma azbuky a ruštiny můžeme navázat

další  historická témata,  nebo můžeme pokračovat  otázkami:  Jaký byl  vliv  SSSR na

Československo za dob komunismu? V jakých letech došlo k největší konfrontaci české

a  sovětské  politiky?  Jaké  byly  role  sovětských  poradců  v  Československu?  Co

znamenala pro naší zemi neustálá přítomnost sovětských vojsk za dob normalizace?

Můžeme také navázat tématy studená válka, vnitřní situace SSSR, světové jazyky apod.

zhodnocení – Tato krátká aktivita může žákům umožnit naučit se nové písmo: azbuku.

Azbuka  má  některé  znaky  shodné  s  latinkou,  ale  přesto  je  pro  neznalého  čtenáře

nesrozumitelná. Generace lidí, kteří zažili školní docházku za normalizace, ale azbuku

většinou umí. Přestože se dnes ruština již téměř nevyučuje, může nám znalost azbuky

přinést užitek, případně alespoň společné téma hovoru s rodiči a prarodiči.

[14] HAPPY END

1) Anotace: Aktivita, která může být provedena pouze na konci výuky normalizace, po

probrání roku 1989. Jde o aktivitu,  ve které jde o ztotožnění se s  historií,  navození

historické situace podzimu 1989 v Československu.  Aktivita  může být  také zpětnou

88 KABO, G. Ja. Termodinamika i ravnovesija izomerov. Minsk: 1986.
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vazbou pro učitele.

2) Očekávaný výstup: ZV: Československo od únorového převratu do roku 1989.

GV: porovná a  vysvětlí  způsob života a  chování  v  nedemokratických společnostech

a demokraciích.

Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, komunikativní.

a)  Uvádí  věci  do  souvislostí,  propojuje  do širších  celků  poznatky  z  různých

vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na společenské

a kulturní jevy. (ZV)

b)  Kromě  analytického  a  kritického  myšlení  využívá  i  myšlení  tvořivé  s  použitím

představivosti a intuice. (GV)

Průřezová  témata: ZV:  Výchova  demokratického  občana.  ZV  a  GV:  Osobnostní

a sociální výchova. 

3) Historický úvod: Jde spíše o shrnující aktivitu, proto je historickým úvodem celé

téma normalizace a přechod k demokracii. 89 Důležitá je zde chronologie, nejen chápání

klíčových pojmů, ale i pochopení vývoje (návaznost témat: budování socialismu, snaha

o reformy, utužení režimu, krize socialismu, pád režimu).

4) Popis činnosti: Hra navozující skutečnou situaci.

úvod – Zadání této aktivity je velmi jednoduché, delší čas potom může zabrat aktivita

samotná nebo reflexe na konci.  Žákům po probrání látky řekneme, že jsme probrali

jedno z posledních témat dějepisu, uzavřené téma vlády komunismu, které končí rokem

1989. Jejich úkolem bude si krátce srovnat, co se událo v Československu mezi lety

1968 (1948) a 1989 a uvědomit si, jaké nejdůležitější změny postihly život lidí v těchto

letech. Není potřeba velká příprava, důležitější je spontánní reakce.

průběh – Po krátkém zamyšlení učitel zadá úkol, který spočívá v navození historické

situace. Aktivita se dělí na tři části, na začátku každé části učitel zadá rok a žáci mají

přizpůsobit své chování tak, jako by se ocitli v daném roce. Případně je možné zadat

konkrétní  činnost,  kterou  mají  žáci  vykonávat  (například  cesta  na  dovolenou,  práce

policisty, dělníka). První část jsou léta normalizace, zadáním může být například rok

89 např.: KUKLÍK, J. a J. KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy, oddíl IV.
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1974, tedy relativně krátce po začátku normalizace. Úkolem žáků je se několik minut

chovat jako v době normalizace. Následně učitel vyhlásí rok 1989, úkolem je udělat

prvních několik věcí, které bych v roce 1989 udělal. Třetí dobou jsou devadesátá léta,

úkolem je tedy pokračovat v životě nebo činnosti, ale za podmínek změněných rokem

1989. 

Pro aktivitu je lepší, když žáci mezi sebou spolupracují, můžeme je také rovnou

rozdělit do skupinek (rodiny, skupiny kamarádů, školní třídy). Možnou obměnou je také

nechat vždy jednoho nebo skupinku žáků hrát situaci na pódiu před třídou.

závěr – Aktivita se povede, pokud budou reakce žáků dostatečně spontánní, ale zároveň

relevantní.  Podle  asociací,  které  se  žákům  vybaví,  a  činností,  které  začnou  dělat,

můžeme zjistit, jaké mají povědomí o probrané látce. Zjistíme tedy podobné věci, jako

z didaktického testu, ale žáci by se neměli cítit zkoušeni. 

Můžeme navázat otázkami: Čím je pro nás rok 1989? Čím byl pro naše rodiče

a prarodiče?  Jaké  známe  památky  na  rok  1989  v  okolí  svého  domova?  Jaké  jsou

evropské  souvislosti  roku  1989?  Jaký  rok  je  ve  dvacátém století  nejdůležitější?  Na

aktivitu může navazovat i téma devadesátých let (svoboda, volby, rehabilitace, restituce,

privatizace).

zhodnocení – Při aktivitě můžeme zjistit, co si žáci představují pod slovem normalizace

a přechod k demokracii,  a také jak si to vybavují.  Zjistíme, jestli dokážou aplikovat

„historické“  informace  na  vlastní  situaci.  Uvědomění  si  zásadních  změn  roku  1989

může vést k bližšímu ztotožnění se s hodnotami demokracie a svobodného státu.

4. Závěr

Ve své  práci  navazuji  na některé  úvahy,  vyslovené odborníky v  posledních  letech.  

Jednou z nich je například často diskutovaný problém výuky dějepisu: odhad

správného množství látky, tedy neustálá  „disproporce, která existuje mezi množstvím

a náročností  látky  příslušného  vědního  oboru  na  straně  jedné,  a  možnosti

determinované mozkovou kapacitou žáků na straně druhé.“ 90 Příspěvky uvedené v mé

90  JULÍNEK, S. Základy oborové didaktiky dějepisu, s. 100.
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práci se snaží o stručnost při zachování obsažnosti.

Dalším důležitým tématem je interdisciplinárnost dějepisu.  Tímto tématem se

zabývá i RVP,  který  jmenuje  průřezová témata  a  klíčové  kompetence,  která  se  mají

prolínat  všemi  učebními  obory.  Z  průřezových  témat  se  věnuji  nejvíce  Osobnostní

a sociální  výchově,  Výchově  demokratického  občana,  v  některých  materiálech  také

Výchově k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchově.

Z klíčových kompetencí se věnuji kompetencím komunikativní, sociální a personální,

občanské, kromě kompetencí k učení a pracovní, které jsou s učením většinou spojené.

Jiným tématem jsou moderní prostředky výuky. Moderní mohou být jakékoliv

inovující metody, nemusí jít nutně jen o používání moderních technických prostředků,

koupi interaktivní tabule a pouštění filmů. Multimédia mají velký motivační charakter,

ale  jejich  přínos  nemusí  být  nakonec  tak  velký.  Měly  by  tedy  sloužit  jako  úvod,

prostředek přiblížení doby, ale nemůžeme si s nimi vystačit. D. Labischová také uvádí,

že  „při  přípravě  na  výuku  by  měl  učitel  zvážit,  zda  je  sám  schopen  adekvátně

interpretovat konkrétní obraz.“ 91

Při tvorbě materiálů jsem se snažil také navázat na některé  „trendy ve výuce

dějepisu“,  uvedené v Příručce  ke studiu  didaktiky  dějepisu.  Patří  mezi  ně  důraz  na

životní zkušenost žáků nebo snaha o multiperspektivní pohled. 92

Cílem mé práce bylo přispět několika nápady k výuce normalizace. Vytvořené

materiály mohou sloužit jako inspirace pro vlastní tvorbu. Snahou učitele by měl být

neustálý  zájem o  vyučovanou  látku,  snaha  o  inovaci  a  co  nejlepší  výuku.  Správný

přístup učitele může žákům odhalit zajímavá místa dějepisu, např. dobu normalizace,

a výuka dějepisu tak může dosáhnout cílů, které si na začátku vytyčila.

91 Labischová, D., B. Gracová. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, s. 96, 98.
92 Labischová, D., B. Gracová. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, s. 28-29.
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[7] Vzpomínky Alfréda Schuberta

a) Bulharsko

„Hned v následujícím roce se nejspíš Tito nějak znesvářil s Moskvou. Doložky pro pobyt

v Jugoslávii se nevydávaly, ale zbyla aspoň možnost cestovat přes Jugoslávii do 

Bulharska, nemuselo se jet přes Maďarsko a Rumunsko. Průjezd neměl trvat déle než 

týden. Strávili jsme tedy týden v Jugoslávii a přes Makedonii se dostali na hraniční 

přechod do Bulharska. Tam tehdy vládl dost tvrdý komunistický režim, policajtům jsme 

se moc nelíbili. 

Všichni čtyři jsme autostopem dojeli k Černému moři do Burgasu, který byl 

přeplněný turisty. Vůbec se nám tam nelíbilo. Řekli jsme si, že se podíváme blíž k jihu, 

z mapy jsme vyčetli, že letoviska tam už nejsou, zato nějaké hory. Dostali jsme se 

autostopem do vesnice, která byla ještě dost daleko od tureckých hranic. Tam jsme se 

sešli a zašli do místního obchodu koupit si před cestou do hor trochu jídla. Nakoupili 

jsme si, ale ven už jsme se nedostali. Dveře byly zamčené a místní už povolali policajty, 

že jsou u nich podezřelí cizinci. Zřejmě tam pohraničníci měli stejně jako u nás své 

informátory. Začali se nás ptát, co tam hledáme, proč nejsme na plážích u moře jako 

všichni ostatní turisti, proč míříme směrem k Turecku a naznačovali, že jsme chtěli 

přejít hranici. 

Odvezli nás zpátky do Burgasu, tam nás drželi na policejní stanici a postupně 

zvali k výslechu. Museli jsme každý zvlášť říct: odkud jsme přijeli, s kým jsme přijeli, 

proč jsme jeli právě do hor u turecké hranice, jestli jsme nechtěli do Turecka a tak dále.

Dlouho jsme seděli v nevlídné místnosti, kde visely na stěně různé komunistické plakáty.

Snad jsme měli nějaké své jídlo, ale rozhodně jsme se tam necítili příjemně. Nakonec 

nám řekli, že budeme z Bulharska vyhoštěni.“

b) Francie

„Přijel jsem se do Paříže a zašel k Francouzům, kteří mě pozvali. Paní byla velice 

hodná, ale shodou okolností nadšená komunistka, a tak docházelo k absurdním 

situacím, třeba když mě večer přizvala k poslechu rádia Moskva. Netroufal jsem si jí 
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vysvětlit, že mé smýšlení je úplně jiné. Její muž byl rozumnější, leccos asi tušil, ale jeho 

žena byla skutečně kovaná. Pořád se snažila navázat hovor o socialismu, jak je u nás 

dobře a u nich ne. Byla myslím původem Ruska, takže se navíc snažila, abych s ní 

hovořil rusky. Necítil jsem se u ní moc dobře, a tak jsem asi po třech dnech radši řekl, 

že budu cestovat. Dojel jsem autostopem do Nantes, přespal na pobřeží Atlantiku a zase

se vrátil do Paříže. Auta se na dálnici řítila rychlostí u nás nevídanou, stopovat je se mi 

zdálo stejné skoro stejné, jako mávat na letadla, která nade mnou svištěla v oblacích. 

Po návratu jsem spal s různými tuláky i místními bezdomovci poblíž Notre Dame pod 

mostem přes Seinu. Hned první noc jsem zjistil, proč nikdo z nich neleží s hlavou přímo 

u stěny. Tudy byli zvyklí probíhat potkani.“

c) Sovětský svaz

„Ani do Sovětského Svazu se nedalo vyjet jen tak někam, kam by si člověk 

zamanul, jenom se zájezdem národního podniku Čedok. V roce 1973 jeden můj dobrý 

kamarád cestoval s cirkusem Praga po Ukrajině. Pracoval jako šapiťák, tak se říká 

těm, kteří staví cirkusový stan a pomáhají při představení. Poslal mi pozvání, zase bylo 

falešné, musel zalhat, že jsem jeho bratranec. Přijel jsem za ním do města Černovcy. 

Prostředí cirkusu se mi zalíbilo, nechtělo se mi už po týdnu se vracet domů. Kluci 

z cirkusu se znali se sestřičkou z nemocnice. Napsala na papír s nějakou tištěnou 

hlavičkou, že mám zápal plic, půjčila si razítko a pod něj připojila nečitelný podpis. 

Napsal jsem do Prahy na pracoviště, že jsem onemocněl a vrátím se, jakmile se 

uzdravím. Zůstal jsem u cirkusu celý měsíc, skamarádil se s partou šapiťáků, pomáhal 

stavět mříže, když měli být v manéži tygři, natahovat koberec nebo skládat prkennou 

podlahu pro krasojezdce na kole.“ 

z rozhovoru autora s Alfrédem Schubertem, 16.2.2015.
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[9] Slovenština

a) text Dominika Tatarky
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b) slova k textu

slovensky česky slovensky česky

zal'úbenosť zamilovanost lúč paprsek

plece ramena dlh dluh

prevešať pověsit zoči-voči z očí do očí

fajčivo kuřivo vystrieť napřímit

nielen nejen oblok okno

stretnutie setkání rampáš mladé víno

bergštajgerky (ger.) horolezecké kalhoty prisl'úbiť přislíbit

hoci ačkoli zomieraní smrt

kozmos kosmos uzmierovať usmířit

ak pokud zopätí sepětí

azda možná kádrovník kádrovák

múr hradba lipnúť lpět

škrupina skořápka väčší větší

lono lůno vystrájat vystrojit

vravieť říkat postojačky ve stoje
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[10] Mapy Československa

a) Politicko-územné rozdelenie
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 b) Polnohospodárstvo

c) Priemysel
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d) Životné prostredie
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[13] Azbuka

a) stránka z učebnice chemie
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b) azbuka
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