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Monika Mazlová se ve své bakalářské práci zaměřuje na výuku dějepisu na českých 

základních školách za druhé světové války, především potom na projektování nacistické 

ideologie a výkladu dějin do oficiální protektorátní učebnice dějepisu vydané v roce 1943. Ve 

svém výkladu se nejprve věnuje nacionalismu (diskurzivně pojednává pojmy s ním spjaté)  a 

konstrukci národního příběhu ( s. 13–18). Rámcově nastiňuje hlavní pilíře nacistické 

pedagogiky a význam výuky dějepisu v něm (s. 19–22). V kontrastu k předmnichovské 

republice autorka zachycuje protektorátní  školský systém (s. 23–36), především potom 

faktory promítající se do kvality výuky (vylučování/přeškolování učitelů, učební pomůcky, 

redukce výuky, obsahové změny ve výuce). V další části své práce (s. 37–52) se věnuje 

analýze oficiálního textu protektorátní učebnice dějepisu „Stručné dějiny Říše“ z roku 1943, 

kde se detailně zabývá její konceptualizací, zachycuje v ní uplatněné  motivy národního 

narativu (úspěchy Germánů, antisemitismus apod.) a interpretuje i skrovné pasáže věnované 

českému národu a českým zemím. Ve stručném závěru autorka vyvozuje, že zatímco text 

učebnice netematizuje národní příběh a kulturu Čechů,  obsahuje „všechny typické prvky 

nacistického diskurzu “ (s. 53). Prezentovaný výklad dějin interpretuje jako nedostatečně 

promyšlený (absence z hlediska nastaveného diskurzu „nevyhovujících“ dějinných údobí), 

současně vyslovuje značnou skepsi ohledně jeho praktického uplatňování v prostředí českém. 

Pozitivně hodnotím způsob kladení otázek v úvodní metodologické pasáži, jejich 

zodpovězení se však dle mého názoru podařilo jen částečně. Jistou slabinu práce spatřuji ve 

skutečnosti, že se autorka ve svém výzkumu omezila pouze na jediný učební text. Ačkoliv 

analyzovaná učebnice z roku 1943 zjevně představovala instrument okupační mocnosti při 

šíření požadovaného narativu ve školách, zcela jistě nebyla nástrojem jediným. 

Komplementárním a neméně zajímavým zdrojem pro ověření výchozích hypotéz by mohly 

být další školní texty, například dobové čítanky (Lesebuch), či tituly vydávané oficiálním 

Školním nakladatelstvím pro Čechy a Moravu ( ještě v roce 1942 zde byla např. vydána 

přepracovaná učebnice dějepisu Josefa Pekaře). Jednoznačně žádoucí by byla komparace 

vybraného učebního textu s předmnichovskými učebnicemi dějepisu pro základní školy 

(s texty E. Štorcha – K. Čondla či J. Mlčocha), která by dala vyniknout rozdílům mezi 



tradičním a nově prezentovaným výkladem dějin.  Rovněž se nabízí vytěžení dobových 

svědectví učitelů ( kroniky, vzpomínky), které by vneslo více světla do skutečné praxe na 

školách – ostatně potenciál této roviny výzkumu si autorka zjevně uvědomuje, fakticky jej 

však nenaplňuje. Samozřejmě se nabízí i vytěžení pramenů archivních  (např. tlak 

říšskoněmeckých orgánů na implementování nového narativu via okupační a protektorátní 

úřady, personální aspekty ).          

  Práce Moniky Mazlové je celkově logicky strukturovaná a má dobrou stylistickou 

úroveň. Autorka prokázala slušnou orientaci v odborné literatuře, a to včetně titulů 

zahraničních. Z hlediska formálního shledávám pouze drobné nedostatky (v závěrečném 

seznamu např. nejsou uvedeny internetové zdroje ani hlavní pramen práce – „Stručné dějiny 

Říše“). Ačkoliv by dle mého názoru práce zasloužila v některých rovinách hlubší 

rozpracování a rozšíření pramenné báze (což by následně umožnilo i vytenčení některých 

zbytečně deskriptivních pasáží), předkládaný text celkově splňuje nároky standardně kladené 

na bakalářskou práci. Práci doporučuji k úspěšné obhajobě a s ohledem na výše uvedené 

navrhuji hodnocení velmi dobře.  
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