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Navzdory faktu, že protektorátní školství se tradičně těšilo a těší nezanedbatelné pozornosti 
badatelů, Monice Mazlové se podařilo nalézt jednu z mezer v poznatcích o tehdejší pedagogické 
praxi, na kterou zaměřila svou výzkumnou pozornost. Ačkoli existuji i studie speciálně zaměřené na 
výuku dějepisu, musím konstatovat, že z hlediska informačního přínosu je tato bakalářská práce 
překračuje.  

Z hlediska stylistického nemám vůči práci zásadnější námitky; ba jsem ochoten z hlediska jazykového 
práci považovat i za velmi zdařilou. Tu a tam překlepy, chybějící písmena, kostrbaté obraty, nelogické 
používání velkých písmen (např. Herderovský primordialismus) atd. nepřekračují o mnoho míru 
obvyklou v tomto typu absolventských textů.  

Z hlediska použitých pramenů a literatury rovněž nemám námitky podstatnějšího charakteru. 
S ohledem na tematické zaměření práce lze akceptovat absenci archivních pramenů. Seznam 
literatury je reprezentativní. Zahrnuje nejen podstatné tituly, týkající se protektorátního školství, 
nýbrž i obecnější literaturu, včetně obstojného počtu zahraničních (nepřeložených) titulů klasické 
literatury k historii nacionalismu, totalitarismu, resp. autoritativních nedemokratických režimů.  

Bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol, plus úvodní a závěrečná část. Jako její cíl si autorka 
vytyčila zkoumání instrumentálního využívání výuky dějepisu k upevňování politických priorit 
společenství (národa) či politického režimu na příkladu protektorátní praxe. Samotný výzkum se pak 
detailněji soustřeďuje na zkoumání vlivu nacionálně-socialistického diskurzu na transformaci příběhu 
českých národních dějin v porovnání s jeho traktováním před Mnichovem. Odpověď na tuto otázku 
pak autorka hledá prostřednictvím analýzy nové protektorátní učebnice dějepisu.  

Na práci oceňuji citlivost v nakládání s pojmy a autorčinu snahu precizovat jejich definici 
prostřednictvím reprezentativního souboru sekundární literatury.  

Je jistě dobře, že autorka věnuje první kapitolu teorii nacionalismu. Namítl bych pouze nesouhlas 
s jejím příliš obecným rozdělením autorů na primordialisty a modernisty. Z jejího textu pak není 
zřejmý poměrně zásadní rozdíl, který třeba odděluje Hrocha na straně jedné, od Andersona na straně 
druhé. Už v semináři jsem autorce vytýkal zbytečnost pojednání o dlouhodobém vývoji národních 
hnutí ve Francii a v Německu, když pak chybí adekvátní zpracování českého vývoje.  

Na kapitolu o nacionalismu navazuje pojednání o základních rysech nacistické pedagogiky. Vedle 
zdůraznění „biologizace“ vzdělávání si hlavně všímá způsobu chápání funkcí dějepisu, což je 
z hlediska tématu práce adekvátní.  

V další kapitole autorka přistupuje k obecnému přehledu vývoje školství v protektorátu. Zde mě 
napadá otázka, zda se autorka nedopustila na s. 27 chyby, když označila německé střední školy za 
ekvivalent československé měšťanky. Neměla spíše na mysli tzv. reálky?  



Následující kapitola je věnována výkonu učitelského povolání a učebním pomůckám. Autorka si zvlášť 
všímá nakládání s takovými, jež mají nějaký vztah ke studované tematice (obrazová výzdoba tříd). 
Velmi důkladně pak postihuje změny dějepisných učebních textů.  

Za meritorní lze považovat poslední kapitolu, věnovanou rozboru nové učebnice. Z pozice vedoucího 
musím uznat, že oproti původní verzi na ní autorka výrazně zapracovala. Přesto i tak ji považuji stále 
za zbytečně moc deskriptivní. Ač u jednotlivých myslitelů na s. 38 autorka uvádí, v čem se nacisté 
v jejich myšlení inspirovali, v případě Hegela uvádí jen jméno. A vskutku mi není jasné, v čem zrovna 
tento myslitel mohl přinést nacistům obohacení. Snad by se autorka k tomu mohla vyjádřit u 
obhajoby.  

Autorčiny závěry jsou velmi skeptické, ač na základě svých znalostí s nimi nijak nepolemizuji. Na s. 54 
konstatuje, že se vyučující příliš učebnice nepřidržovali a že s ohledem na setrvačnost historické 
paměti je nepravděpodobné, že by nová koncepce výuky dějepisu mohla mít na děti výraznější 
dopad.  

Celkově hodnotím práci jako zdařilou a navrhuji známku velmi dobře. 

V Praze, dne 20.1.2018  

       Doc.PhDr.JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.  


