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ABSTRAKT 

Práce se zabývá začleněním regionálních dějin do výuky dějepisu, a to konkrétně výukou 

regionálních dějin týkající se 1. a 2. světové války v obci Krucemburk a jejím okolí. 

Prvotním záměrem práce bylo ukázat možnosti využití regionálních dějin v hodinách 

dějepisu za pomoci projektového vyučování. Díky úvodnímu kvalitativnímu výzkumu 

v náslechových hodinách však bylo zjištěno, že žáci daných tříd nejsou na zamýšlenou formu 

projektového vyučování připraveni. Vzhledem k jejich schopnostem byla proto zvolena 

výuka v tematických blocích využívající programu kritického myšlení tak, aby byly použity 

vhodné metody a současně tak docházelo k dodržování obecných pedagogických zásad 

edukačního procesu, což popisuje prakticky zaměřená část práce. 
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ABSTRACT 

The thesis deals with the integration of regional history into the teaching of history, 

concretely by teaching the regional history of the First and Second World War in the village 

Krucemburk and its surroundings. The primary objective of the thesis was to show 

the possibilities of using regional history in history lessons with the help of project education. 

However, it was found that the pupils of investigated classes are not ready for the intended 

form of project education due to the initial qualitative research during the observation hours. 

Because of their abilities, it has been chosen to teach in thematic blocks using the critical 

thinking program so that appropriate methods are used, while observing the general 

pedagogical principles of the educational process, which describes a practically focused 

part of the work. 
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1. Úvod 

 

Výuka se dnes pomalu začíná odlišovat od formy vyučování, která převládala 

v dřívějších letech. Dnešní výuka by podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

školy (RVP ZV)1 měla směřovat k rozvíjení dovedností a individuálních schopností žáků. 

Snahu o změnu ve vzdělávání můžeme vysledovat v různých oborech již v 16. století. 

Jako záruka této myšlenky nám slouží po staletí uznávaná osobnost Jana Amose 

Komenského, jehož myšlenky jsou i v 21. století živé a přínosné. 

Společnost se dnes snaží zlepšit podmínky vzdělávání, protože si uvědomuje, že je to 

pro další generace vzhledem k nárůstu moderních technologií nesmírně důležité. Můžeme 

se setkat s nejrůznějšími společnostmi, portály, kurzy a novými metodami, které se zabývají 

zkvalitněním výuky a výchovou dětí. 

Stále větší uznání získává moderní konstruktivistický přístup, který je postaven 

především na práci žáků. Přesto však ve výuce nadále zůstávají i tradiční způsoby výuky, 

které se vyznačují převažující frontální formou výuky, kde hlavní část hodiny je založena 

na práci učitele. Jestliže žáci v hodině spolupracují, podílí se na její výstavbě, vnášejí tak 

do výuky sami sebe, a proto je tento způsob pro žáky i pro samotného učitele zajímavější, 

zábavnější a přínosnější. V posledních letech se stále více klade důraz na to, aby se 

ve školách žáci učili rozvíjet své dovednosti a různé druhy myšlení, především to kritické.2 

Cíl, který pro další působení učitelů navrhly pedagožky Radka Wildová a Vladimíra 

Spilková, tedy „mít kvalitní a kvalifikované učitele“3, je pro české školství nesmírně důležité. 

Žáci, kteří opustí základní školu, velmi vzpomínají na své učitele, kteří je formovali, 

vzdělávali a také vychovávali. Často se ale stává, že učitelé chtějí v dobré víře žáky naučit 

co nejvíce informací, které se jim do dalšího vzdělávání budou hodit, ale již nepohlížejí 

na lidskou stránku této práce. Co si ale ze školy žáci nejvíce odnášejí, nejsou znalosti, ale 

pocit toho, že je učitel formoval. 

Téma regionálních dějin jako součást historiografie začíná být v poslední době opět 

velmi aktuální a nabízí tak zajímavé podněty i pro nově koncipovanou výuku dějepisu. 

Rozhodla jsem se využít své diplomové práce proto, abych si jako budoucí učitelka dějepisu 

                                                           
1 MŠMT, RVP ZV 2016, [online]. Dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani [cit. 2017-06-26]; 
2 Fisher, R. Učíme děti myslet a učit se, Praha 2011. str. 7 
3 Wildová, R. a Spilková V. Jaké potřebujeme učitele? 2014; in: Pedagogická orientace, roč. 24, č. 3. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
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vyzkoušela, jak s regionálními dějinami ve výuce pracovat, jak využít jejich historický 

a didaktický potenciál ve vzdělávání. Nejbližší mi byly pochopitelně dějiny obce 

Krucemburk, ve které jsem vyrostla. Když jsem pak přemýšlela, jak žákům místní základní 

školy svůj zájem i výsledky předběžného historického bádání zprostředkovat, došla jsem 

k závěru, že by je mohly nejspíše zaujmout události spojené s 1. a 2. světovou válkou. Tato 

velmi důležitá období moderních světových dějin lze ilustrovat na řadě dokladů, které žáci 

míjí cestou do školy, fotografiemi z rodinných archivů, stejně jako čtenářsky přístupnými 

pasážemi z místních kronik. Začala jsem také přemýšlet o možnosti zapojit regionální dějiny 

do dějepisu zajímavou formou projektové výuky. 

Díky vstřícnosti vedení a vyučujících na základní škole, která se nachází přímo v obci 

Krucemburk, jsem mohla svůj návrh výuky regionálních dějin skutečně vyzkoušet. 

Ověřování návrhu probíhalo od března do června roku 2017. Na základě zvolených 

historických témat byly pro ověření návrhů vybrány vyučovací hodiny dějepisu 

v 8. a 9. třídě. Výuka probíhala nejprve od března do dubna roku 2017, a to v 9. třídě, kde 

navázala na probrané téma 2. světové války. Od května do června roku 2017 se 

do navržených hodin zapojili žáci v 8. třídy, s nimiž vyučující právě dokončila téma 

1. světové války. 

První část této práce je pojata teoreticky. Úvodní kapitola se věnuje historické analýze 

dějin Krucemburku od 13. století do současnosti, hlavní důraz je však zaměřen na události 

1. a 2. světové války, které se staly tématy ověřované výuky. Důležitými zdroji pro tuto 

kapitolu byly kroniky obce a místních škol z 18. – 20. století a publikace Pavla Vomely, 

který se dějinami Krucemburku intenzivně zabývá, Válečná léta v Krucemburku, dále pak 

nově vydaná kniha Milana Kubína a Hynka Jurmana o výsadku partyzánů z oddílu Mistra 

Jana Husa s názvem Partyzánská odysea a osud Věry Pilařové, nebo soupisy vzpomínek 

obyvatel obce. 

Třetí kapitola je shrnutím problematiky regionálních dějin a jejich didaktického 

a metodického využití ve výuce na základních školách. Regionální dějiny mohou sloužit 

jako doklad obecných dějin, ale na druhou stranu mohou být taktéž výchozím zdrojem 

pro výběr obecných historických témat. Všeobecně jsou regionální dějiny cennou součástí 

dějepisného učiva, což je zmíněno i v Rámcovém vzdělávacím programu pro první i druhý 

stupeň základní školy. Jejich využití v hodině za pomoci vhodných metod rozvíjí klíčové 

kompetence a dovednosti žáků, a proto je vhodné je zařazovat do výuky. 
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Čtvrtá kapitola obsahuje důležité pojmy a termíny, které se týkají pedagogických forem 

výuky zvažovaných pro praktické uplatnění při výuce regionálních dějin. Vysvětleny 

jsou zde termíny jako projektová výuka nebo program kritického myšlení, které byly v práci 

využity nejvíce. 

Druhá část práce je zaměřená prakticky. Zde je úvodní kapitola (kap. 5) věnovaná 

otázkám pedagogického výzkumu, z nichž vycházela příprava výuky regionálních dějin 

na základní škole v Krucemburku. Jako hlavní zdroj informací pro tuto kapitolu sloužila 

především publikace Petera Gavory Úvod do pedagogického výzkumu, dále publikace Josefa 

Maňáka a Vlastimila Švece Cesty pedagogického výzkumu nebo kniha Jana Hendla 

Kvalitativní výzkum. Pro výzkumnou část této práce byl zvolen kvalitativní přístup, který byl 

aplikován v náslechových hodinách. Tento přístup byl vybrán mimo jiné proto, aby autorce 

práce umožnil sblížit se s žáky vybraných tříd a navázat s nimi kontakt. Zároveň jí umožnil 

vidět je při práci v přirozeném prostředí a nastavit pro potřeby ověřování výuky regionálních 

dějin přiměřené didaktické cíle a metodické formy. Součástí této kapitoly je také pojednání 

o průběhu kvalitativního výzkumu, který se uskutečnil ve vybraných třídách během ledna 

a února roku 2017. Cílem náslechových hodin bylo získat o žácích dané třídy důležité 

informace (např. jak se podílejí na výstavbě hodin a jejich subjektivní náhledy na výuku 

dějepisu), které byly důležité pro zpracování návrhu výuky regionálních dějin a další úvahy 

o jeho praktickém ověřování. 

Šestá kapitola se věnuje využití výsledků kvalitativního výzkumu a jejich využití v další 

části práce. Vzhledem k poznatkům, které byly zjištěny v průběhu náslechových hodin, bylo 

nutné pozměnit koncepci navrhované výuky. Tato kapitola je tedy zaměřena na vyhodnocení 

výsledků výzkumu a zároveň navržení jiného výukového plánu s využitím metod kritického 

myšlení, které jsou taktéž v kapitole nastíněny. 

Jádrem praktické časti práce je komplexní popis přípravy, průběhu a reflexe výuky 

regionálních dějin, která byla realizována v 9. a 8. třídě ZŠ Krucemburk. Součástí je nástin 

každé hodiny od přípravy až po její reflexi. Důraz byl kladen na práci s kronikou 

jako historickým pramenem, která poskytuje významné informace pro výuku regionálních 

dějin. Dále bylo využito množství historického obrazového materiálu, který přiblížil 

informace pomocí vizualizace. Závěr této obsáhlé kapitoly tvoří popis výstupů z výuky, 

které zpracovávali žáci, a reflexe i hodnocení obou tematických bloků, jak z pohledu 

autorky, tak hlavně ze strany žáků. 
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V závěru práce byly shrnuty celkové výsledky odučených hodin, jejich pozitivní 

i negativní stránky a možné nápady na zlepšení návrhů, které vyvstaly až v průběhu 

praktického ověřování. 
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2. Historická analýza regionálních dějin Krucemburku se zaměřením 

na dějiny obou světových válek 

 

Tato kapitola se věnuje dějinám Krucemburku od jeho počátku, tedy od 13. století až 

po současnost s tím, že hlavní důraz je věnován převratným událostem 1. a 2. světové války. 

Významnými prameny k tomuto období Krucemburku jsou kroniky obce a evangelické 

školy.4 Dalšími zdroji, které byly v práci využity, jsou publikace Pavla Vomely Válečná léta 

v Krucemburku, kniha Milana Kubína a Hynka Jurmana Partyzánská odysea a Partyzáni 

Vysočiny, vzpomínková kniha Miroslava Tůmy s názvem Útěk a návrat, nebo publikace 

Zdeňka Jelínka Leškovice. Stejně důležitými zdroji jsou také dochované fotografie 

Krucemburku ze 40. let 20. století a zapsané vzpomínky Jaroslava Dobrovolného 

nebo Františka Vavrouška. Informace z těchto zdrojů byly využity nejen ke zpracování této 

kapitoly, ale hlavně jako materiál pro navržené hodiny výuky regionálních dějin v 8. a 9.třídě 

Základní školy Krucemburk s tím, že pro didaktické účely byly vybrány události 

a informace, které korespondovaly z tematického i didaktického hlediska s návrhy 

zamýšlených hodin. 

 

2.1. Dějiny Krucemburku do roku 1914 

 

Městys Krucemburk se nachází v kraji Vysočina mezi dvěma chráněnými krajinnými 

oblastmi, CHKO Železné hory a CHKO Žďárské lesy. V jeho blízkosti se nachází město 

Chotěboř a z moravské strany pak Žďár nad Sázavou. Se svými 1595 stálými obyvateli patří 

dnes mezi menší obce,5 které mají ovšem bohatou minulost. Ke Krucemburku patří jako další 

katastrální území obce Hluboká a Staré Ransko. 

Přesné založení Krucemburku jako osady není zcela jednoznačné. Jednotlivé výklady 

se liší zejména v tom, kým a jak byl Krucemburk založen. Původem obce Krucemburk 

se zabývalo hned několik autorů. Z nejzvučnějších jmen stojí za připomenutí historik 

a archivář August Sedláček, který v díle Hrady, zámky a tvrze království českého6 zmapoval 

                                                           
4 Pamětní kniha školy krucemburské 1880-1936, Pamětnice školy evangelické 1890-1923, Pamětní kniha 

městečka Krucemburk, 1918-1937, 1938-1969 
5 Podle sčítání obyvatel k 1. 1. 2015 
6 Sedláček, A. Hrady, zámky a tvrze království českého 4. 1995, 397 s.  
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panství, která se nacházela na českém a moravském území Rakouska-Uherska, 

nebo František Horák a Emil Chramosta, kteří se ve svém díle Cesta Liběcká v dějinných 

proměnách se stezkami vedlejšími zabývali důležitou stezkou, jež podle všeho měla vést 

kousek od Krucemburku, okolními lesy dnešního Starého Ranska.7 V této publikaci se autoři 

zmiňují o tom, že „řád Německých rytířův založil v darovaném lese městečko Krucemburk, 

dříve tu nemohl býti, poněvadž v listině není o něm zmínky. Mimo to leží uprostřed bývalého 

hvozdu, nemohl proto do 12. století založen býti; do toho času nebylo dovoleno 

v pohraničním hvozdě osady zakládati. Vzhledem k tomu, že potvrzovací listiny vydávány 

bývaly později než darovaní skutečně se stalo, lze souditi, že i Krucemburk založen něco 

dříve, a to kolem roku 1240.“8 

 Tato verze ovšem nekoresponduje s výkladem Josefa Víta Janáčka9, který ve své 

publikaci věnované Krucemburku píše o tom, že Krucemburk byl založen pražským 

měšťanem, který pocházel z Durynska, a to konkrétně z Kreuzburgu u Eisenachu.10 

Informace o samotném založení a vývoji osady ve 13. a 14. století nejsou dochované. 

Ze 13. století je známa zpráva o tom, že došlo k postavení zákristie a věže katolického 

kostela11, který se zde nacházel. V 15. století bylo ke kostelu přistaveno gotické kněžiště12, 

což je spojeno se jménem Jana Epíka z Hrádku,13 v jehož vlastnictví se Krucemburk 

nacházel. V zápisech římskokatolické farnosti se jméno Epíka z Hrádku objevuje také 

ve spojitosti se jmenováním nových kněží.14 Už ke konci 15. stol. se vesnice dostala do rukou 

rodu Střelů z Rokyc a od této doby již máme o Krucemburku více zmínek.15 

Rod Střelů z Rokyc pocházel ze Slezska. Jejich původní sídlo se nazývalo ves Rokyce, 

která se nacházela v Opolském knížectví. Pro Krucemburk nejdůležitější a zároveň 

nejvýznamnější osobou rodu byl Mikuláš Střela z Rokyc a Holohlav,16 který je známý 

                                                           
7 Horák, F. a Chramosta, E. Cesta liběcká v dějinných proměnách se stezkami vedlejšími. 1923, s. 122-123 
8 Horák, F. a Chramosta, E. Cesta liběcká v dějinných proměnách se stezkami vedlejšími. 1923, s. 122-123 
9 Josef Vít a Janáček, J. (1905-1999), ředitel krucemburské základní školy, kronikář obce, sepsal dějiny 

Krucemburku, které nebyly nikdy vydány a zůstaly ve strojové podobě 
10 Janáček, J. a kol. 700 let Křížové-Krucemburku. 1966, s. 12 
11 Kuča, K. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1998, s. 221  
12 Wirth, Z. Soupis památek historických a uměleckých v království českém od pravěku do polovice XIX. 

století. 1906, s. 50 
13 Palacký, F. Archiv český čili staré písemné památky české a moravské sebrané III. 1844, s. 496-515 
14 Římskokatolická farnost Krucemburk, [online]. Dostupné na: www.krucemburk.farnost.cz, [cit. 2017-11-

04]; 
15 Janáček J. a kol. 700 let Křížové-Krucemburku. 1966, s. 20-22  Kuča, K. Města a městečka v Čechách na 

Moravě a ve Slezsku. 1998, s. 221  
16 Vomela, P. Střela z Rokyc a Holohlav. [online]. Dostupné na: www.krucemburk.cz, [2017-12-05]. 

http://www.krucemburk.farnost.cz/
http://www.krucemburk.cz/
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jako věrný služebník a výborný válečník krále Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského. 

Za dobu jeho spravování zažila vesnice velký hospodářský rozkvět.17 Ve zdejším katolickém 

kostele se roku 1807 našel náhrobní kámen s podobiznou rytíře v brnění, který byl 

identifikován jako náhrobek syna Mikuláše Střely z Rokyc a Holohlav.18 Nástupce stejného 

jména jako otec, Mikuláš neměl potomky, a proto odkázal Krucemburk svému bratrovi 

Čeňkovi. Ten ale brzy zemřel a panství s přilehlou vesnicí Hlubokou a Štěpánovem odkázal 

svému synovi Davidovi.19 

Roku 1613 se pánem Krucemburku a Štěpánova stal Purkhart Střela z Rokyc, 

který zároveň zastával funkci chrudimského hejtmana. Purkhart se však roku 1618 účastnil 

náboženských povstání v českém království a roku 1626 musel svá rozsáhlá panství, včetně 

Krucemburku, podrobit králi. Za účast na povstání stavů byl sice Purkhart Střela potrestán 

odnětím vlastnického práva, ale zůstal po složení přísahy až do své smrti císařským manem. 

Císař Ferdinand II. však o tři roky později, tedy roku 1629, vdovu po Purkhatovi tohoto 

manství zbavil. Vdova a její synové sice katolickou víru přijali, ale sami neprováděli žádné 

násilné pokatoličťování obyvatelstva, a tak zde nepůsobil silný protireformační nátlak. 

I protireformační úsilí církve zde bylo menší zřejmě i proto, že zde byla mírnější robota 

než na ostatních panstvích. Roku 1662 vdova po Purkhatovi prodala panství Janovi 

Rudolfovi Cellerovi z Rozenthalu.20 

Od roku 1667 vlastnil Krucemburk Fridrich Smilkovský z Palmberka.21 Z tohoto období 

pochází i udělená privilegia (na Fridrichovu žádost) od císaře a krále Leopolda I., 

která dokládají právo pořádat další dva jarmarky. První ze dvou zmíněných se měl konat 

v pondělí po svátém Václavovi a ten druhý v den svaté Panny Kateřiny. Císař v listině zpětně 

potvrdil a schválil i předešlé dva jarmarky, které se zde už pořádaly.22 Když Fridrich zemřel, 

prodala jeho žena Eleonora panství Ferdinandovi z Dietrichsteina. „Vdova po Fridrichu 

Smilkovském Eleonora Polyxena z Blauenštejna prodala Ferdinandovi, knížeti 

z Dietrichsteina, dne 23. února 1677 městys Krucemburk, kostel filiální, faru pustou, ves 

Kohoutov, Hlubokou a pustou ves Benátky, clo čili mýto v Krucemburku a Kohoutově, 

                                                           
17 Palacký, F. Archiv český čili staré písemné památky české a moravské IV. 1844, s. 126 
18 Vomela, P. Krucemburk. [cit. 4. 11. 2017]; dostupné na: http://www.krucemburk.cz/mestys/o-

krucemburku/historie/ 
19 Janáček J. a kol. 700 let Křížové-Krucemburku. 1966, s. 25 
20 Janáček J. a kol. 700 let Křížové-Krucemburku. 1966, s. 27 
21 Fridrich Smilkovský z Palmberka byl hejtman polenského panství v letech 1666-1667 
22 Časopis společnosti přátel starožitností československých v Praze. 1927, s. 56 
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v Krucemburku dvůr poplužní, pivovar, pálenku, sýpku, ovčín, 2 mlýny a pilu, sad, zahradu 

kuchyňskou a chmelnici za 20 000 zlatých rejnských.“23 Ferdinand pak celé panství spojil 

s přibyslavsko-polenským panstvím a vytvořil tak rozsáhlé panství. 

V roce 1757 se stal obecním primasem Matěj Ležák, který se velmi zasloužil o rozvoj 

obce. Ležák obec spravoval až do roku 1806, hájil právo Krucemburku na Rychtářský les, 

které kníže Dietrichstein odňal, zasloužil se o postavení školy, kterou si obec sama zaplatila. 

Po vydání tolerančního patentu byl v Krucemburku roku 1782 ustanoven, jako vůbec první 

v Čechách, evangelický luterský sbor. Mezi prvními, kteří se k evangelické víře přihlásili, 

byl právě primas Matěj Ležák.24 Roku 1795 byl zbudován i dřevěný evangelický kostel, 

což bylo zaznamenáno v obecní kronice: „Tento dům, kterýž tak důležitým a slavným 

konáním Božím určený byl a až pro potomky jejich státi měl, jest jenom ode dřeva stavěný, 

zevnitř na východní, západní a půlnoční straně s maltou a vápnem obhozený, vnitř pak jest 

docela prostý a všech okras prázdný. Mimo stolic, chatrné kruchty bez varhan, mimo stolu 

Páně a kazatedlnice není tu nic nežli holý strop a stěny k spatření.“25 Informace ze začátku 

19. století v kronikách i zápise pana Janáčka chybí. Je to možný důsledek toho, že v roce 

1893 v Krucemburk značně poškodil požár. 26 

Konec století byl v Krucemburku ve znamení techniky. Otevřela se železniční stanice, 

ve vedlejší vesnici Staré Ransko vznikla strojírenská dílna27, dále byla založena továrna 

na výrobu gumo-elastického zboží, která je v provozu dodnes.28 To bohužel neplatí 

o koželužské manufaktuře, kterou vybudoval Augustin Skřivan, krucemburský purkmistr, 

který pokračoval v koželužském řemeslu po svém otci Vilému Skřivanovi a v obci založil 

dílnu na zpracování kůží.29 

 

 

 

                                                           
23 Janáček J. a kol. 700 let Křížové-Krucemburku. 1966, s. 28-29 
24 Janáček, J. a kol. 700 let Křížové-Krucemburku. 1966, s. 47 
25 Janáček, J. a kol. 700 let Křížové-Krucemburku. 1966, s. 47-48 
26 Janáček, J. a kol. 700 let Křížové-Krucemburku. 1966, s. 49 
27 podrobnější informace dostupné na www.beho.cz 
28 podrobnější informace dostupné na www.elasta-vestil.cz 
29 Slavík, J. Krucemburk a život koželužské rodiny Skřivanových – Binkových, [online]. Dostupné 

na https://is.muni.cz/th/64261/ff_m_b1/Krucemburk_a_zivot_kozeluzske_rodiny_Skrivanovych_-

_Binkovych.txt, [2017-12-07]. 
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2.2. Dějiny Krucemburku od roku 1914 do roku 1938 

 

Ani Krucemburku se nevyhnuly události spojené s velkou válkou. I když hlavní pramen 

Pamětní kniha městečka Krucemburk30 se o vývoji 1. světové války nezmiňuje, jednotlivé 

události pečlivě zaznamenali učitelé obecní a evangelické školy ve školních kronikách.31 

Pro obyvatele Krucemburku začala válka vyhlášením manifestu císaře Františka Josefa I. 

dodnes známým pod názvem Mým národům!32 Ještě před vydáním manifestu byla vyhlášena 

dne 26. července 1914 první fáze mobilizace, která povolala z Krucemburku muže ve věku 

od 24 do 39 let. Postupně pak byly prováděny odvody domobranců a dalších ročníků, až se 

odvodový věk mužů v 2. polovině roku 1915 vyšplhal na 50 let. Z Krucemburku bylo 

celkově odvedeno 218 mužů, z nichž se 33 již nevrátilo.33 Jejich jména jsou zaznamenána 

na památníku padlým na krucemburském náměstí, které dnes nese jméno Jana Zrzavého.34 

Odvod mužů se v Krucemburku nejvíce podepsal na stravu zemědělství a průmyslu. 

Místní podnikatelé jako Vilém Štill, který vlastnil továrnu na výrobu gumového zboží, dále 

Ladislav Binko, který vedl rodinný podnik na zpracování kůží, nebo Josef Janáček, 

který provozoval strojírny na Starém Ransku, museli na několik dní v týdnu provoz svých 

podniků pozastavit, protože byl citelný nedostatek pracovní síly.35 

Oproti tomu obchodům se na začátku války dařilo dobře. Lidé skupovali potraviny, 

aby si během války udělali zásoby. Ceny potravin ale pořád stoupaly, takže například mouka, 

která byla nedostatkovým zbožím a jejíž cena byla před mobilizací 36-40 halířů za kilo, 

se v průběhu války vyšplhala až na 84 halířů. 1 kilo másla stálo před válkou 1 korunu a 60 

halířů a během války i 6 korun. Jedinou plodinou, které měli lidé dostatek, byly brambory. 

Brambory v této době suplovaly potraviny, kterých bylo nedostatek a které se svážely 

na frontu. Mezi ně patřily hlavně mouka, rýže, cukr a maso. Rohlíky a ni housky se nepekly, 

k dostání nebyly ani látky a obuv. Všeobecnou tíseň měly zmírnit tzv. chlebové lístky, podle 

nichž na 1 osobu připadlo 20 dkg mouky nebo 24 dkg chleba denně. Jelikož nedostatek byl 

opravdu citelný, zřídila se pod dozorem obecné školy tzv. lidová stravovna, která sloužila 

                                                           
30 Pamětní kniha městečka Krucemburk 1918-1938 
31 Pamětní kniha školy krucemburské 1880-1936; Pamětnice školy evangelické 1890-1923 
32 dokument je dostupný na stránkách Moderní dějiny; www.moderni-dejiny.cz 
33 Pamětní kniha školy krucemburské 1880-1936, s. 383 
34 Náměstí dnes nese jméno významného českého malíře Jana Zrzavého (1890-1977) 
35 Pamětní kniha školy krucemburské 1880-1936, s. 383 
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především pro chudé a přespolní děti. Učitelé taktéž tyto děti během letních prázdnin 

zaměstnávali, aby přinesli domů alespoň nějaké peníze.36 

V dubnu 1915 byla podle zápisu pamětní knihy provedena po domech v Krucemburku, 

Starém Ransku, Benátkách a na Kohoutově sbírka kovů, a to především mědi, mosazi, cínu, 

stříbra a zlata, v dalších měsících pak sbírka vlny, bavlny a kaučuku. Z těchto tkanin pak 

dívky, které již uměly plést a šít, vyráběly pro vojáky různé ponožky, kamaše, košile 

a ručníky. Vedle toho se dále zhotovovaly i papírové vložky do bot nebo se sbíraly bylinné 

listy na čaj.37 

V letech 1916-1917 se již nedostatek a drahota zboží dostaly do takového stádia, že bez 

lístků se již nemohly žádné potraviny kupovat. Byly vydávány tzv. chlebenky, cukřenky, 

kávenky, také se začaly vydávat lístky na brambory. V těchto letech se pokračovalo 

i v dalším sběru tkanin a kovů, ale vedle toho přibyly také sběry kotlů, vah, hmoždířů a jiného 

kuchyňského nádobí. Z katolického kostela v Krucemburku byly odebrány i dva zvony, 

ze školy i zvonky školní. Železné hromosvodní dráty byly nahrazeny měděnými a ke konci 

války bylo vybíráno i hliníkové nádobí. Z katolického kostela v Krucemburku byly odebrány 

i dva zvony, ze školy i zvonky školní. Železné hromosvodní dráty byly nahrazeny měděnými 

a ke konci války bylo vybíráno i hliníkové nádobí.38 

Konec války byl pro obyvatele Krucemburku ve znamení rozšířené španělské chřipky 

a úplavice, která sužovala i další obce, například dnešní obec Havlíčkovu Borovou. 

Vedle toho se dne 29. října po obci začalo proslýchat, že válka skončila a byla vyhlášena 

nová republika. Následujíc text přibližuje oslavy vzniku nové republiky tak, jak je zapsal 

kronikář obce Krucemburk. 

„K večeru dne 28. října r. 1918 začaly se v tom šířiti po Krucemburku prvé zprávy 

a druhého dne časně z rána objevil se již na domě pana Raimana první červenobílý prapor. 

Zavlálo jich pak brzy po celém městečku nebývalé množství. Na poště umístěný rakouský 

orel zmizel. Tvořily se hloučky lidu. Před vilou Raimana zpívána česká hymna „Kde domov 

můj“, načež v zástupu provolávána sláva presidentu Masarykovi. Utvořivší se průvod došel 

pak ke konsumu Pokrok, kde zpívána píseň „Spi Havlíčku!“ Teprve 30. října konala 

se po 3. hodině odpoledne slavnost na náměstí. Žactvo s bíločervenými praporky a praporem 

                                                           
36 Pamětní kniha školy krucemburské 1880-1936, s. 385 - 386 
37 Pamětní kniha školy krucemburské 1880-1936, s. 398 
38 Pamětní kniha školy krucemburské 1880-1936, s. 400-410 



16 
 

husitským ze školy evangelické, zařadilo se do průvodu, v němž nesen ze žerdi sňatý prapor 

rakousko-uherský, aby byl s jinými ještě vložen na hranici na náměstí. Slavnost ukončena 

pak písněmi Kde domov můj, Hej Slované, Hranice vzplála a Spi Havlíčku. Vzpomínkové 

slavnosti konaly se též v den výročí bitvy na Bílé hoře a to dne 8. listopadu ve školách 

a druhého dne pak v hostinci p. Doležala, kde o příčinách a následcích historické události 

mluvil inž. Jar. Janáček., dr. L. Raiman, který pojednal o žádoucích uskutečnění volebního 

práva žen.“39 

Po válce samozřejmě nastaly v celé zemi nejrůznější změny. Bylo například zavedeno 

kolkování bankovek, kdy se zpět vrátila jen polovina vybraných peněz a druhá polovina 

se použila jako státní půjčka. Začátkem ledna 1919 byl ustanoven zákon o osmihodinové 

pracovní době. Většinou se pracovalo od 8-12 a odpoledne od 1-5 hodin, ovšem v okolních 

továrnách se tak pracovalo z provozních důvodů i dříve.40 

Rok po vyhlášení republiky se v Krucemburku oslavoval konec války a vzdal se holt 

padlým vojákům, kteří se domů již nevrátili. „28. října 1919 v 2. hodině odpoledne kráčel 

od parku průvod s hudbou na náměstí k památníku padlých. Pomník tento postavil místní 

hasičský sbor jednak ze svých prostředků, jinak z výnosu podomní sbírky. Při slavnosti 

zazpíval mužský sbor a promluvil inž. Jarosl. Janáček. Za hasičský sbor promluvil krupař, 

který vyjmenoval padlé a zemřelé, jichž jména budou dodatečně na pomník vryta.“ 41 V této 

době se vraceli domů i přeživší vojáci a muži, kteří se stali legionáři. Domů nevrátilo 

19 z 31 legionářů.42 

Počátek dvacátých let byl v Krucemburku ve znamení hospodářského rozkvětu. 

Například v roce 1924 byl v obci poprvé zaveden telefon, v roce 1926 začaly přípravy 

k elektrifikaci obce nebo lidé tak poprvé uslyšeli rozhlas. O rok později se elektřina rozsvítila 

ve 130 domech a ve více jak 30 pouličních světlech.  Dále se stavěly buď silnice, 

které spojovaly Krucemburk s okolními vesnicemi, nebo silnice uvnitř obce jako např. kolem 

evangelického kostela. Do obce začaly jezdit autobusy, stavěla se sokolovna, rozšiřovala 

se místní továrna na šle atd. Krucemburk se tak začal spojovat s okolním světem.43 

 

                                                           
39 Pamětnice školy evangelické 1890-1923, s. 98 
40 Pamětní kniha městečka Krucemburk 1918-1938, s. 12-13 
41 Pamětní kniha městečka Krucemburk 1918-1938, s. 18 
42 Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod, Českoslovenští legionáři - rodáci a občané okresu 

Havlíčkův Brod. 2000, s. 71 
43 Pamětní kniha městečka Krucemburk 1918-1938, s. 20-21 
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2.3. Krucemburk a 2. světová válka 

 

Třicátá léta 20. století znamenala pro Československou republiku blížící se hrozbu 

ze strany nacistického Německa. I v Krucemburku a okolí byl život hrozícím konfliktem 

ovlivněn. Ve strojírenském podniku Josefa Janáčka se přešlo na výrobu dělostřeleckých 

granátů a v místní továrně na výrobu gumového zboží se vyráběly filtry pro plynové masky 

a dýchací přístroje. Již v roce 1932 byly blízko obce Bílek u Chotěboře zbudovány muniční 

sklady, které byly pečlivě střeženy. V srpnu 1936 byla na louce mezi Ždírcem 

a Krucemburkem postavena protiletadlová děla, která měla ostřelovat nepřátelská výzvědná 

letadla. Již v květnu 1938 bylo při částečné mobilizaci povoláno několik záložníků, 

kteří se měli zúčastnit mimořádného vojenského cvičení. Současně bylo na Křížovém vrchu 

(nejvyšší bod Krucemburku 772 m n. m.) zřízeno protiletadlové stanoviště, kde byla 

sledována všechna letadla.44 

Po 24. září 1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace, která jen z Krucemburku 

odvelela 106 mužů. Tato mobilizace přinesla spoustu škod, a to hlavně polním hospodářům. 

Následná demobilizace přišla postupně, jak byla zabírána okupovaná území. A tak se mnozí 

vojáci, kteří byli povoláni třeba až na Slovensko, dostali domů až ke konci listopadu. Dne 

20. října 1938 byla komisařem okresního úřadu zastavena činnost místní komunistické 

strany, která byla později, tedy přesně 28. prosince, rozpuštěna. Následovalo také zrušení 

pobočky nepolitického (ale komunistům blízkého) „Svazu mladých“. V dalších dnech 

museli odjet z Krucemburku všichni četníci.45 

Pár dní po vzniku protektorátu byly vybírány z domácností veškeré zbraně. „Dne 

17. března odpoledne do 17. hod. občanstvo odvádělo dle výzvy veškeré zbraně, které mělo 

u sebe.“46 Lidé je shromažďovali v hostinci U Pecinů v Hlubocké ulici, v blízkosti četnické 

stanice. V prvních dnech protektorátu také v Krucemburku vznikla pobočka chotěbořské 

Obrany národa. Není náhoda, že jejím vedoucím se stal právě četnický strážmistr 

Josef Holík. Úkolem této pobočky bylo shromažďovat zbraně, potraviny, finanční 

prostředky a pomáhat těm rodinám, jejichž příslušníci byli zatčeni. Vedle těchto věcí 

pobočka pomáhala distribuovat i ilegální časopis V boj!47, spolupracovala také s ilegální 

                                                           
44 Vomela, P. Válečná léta v Krucemburku. 2006, s. 4 
45 Vomela, P. Válečná léta v Krucemburku. 2006, s. 5-6 
46 Pamětní kniha 1938-1969, s. 36 
47 Časopis V boj! byl ilegální časopis distribuovaný československým odbojem. Pracovali na něj osobnosti 

jako Vojtěch Preissig a jeho dcera Inka Bernášková, oba padli za nacistické okupace. 
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organizací KSČ, která byla oficiálně rozpuštěna v prosinci 1938. Členové ilegální organizace 

KSČ informovali o událostech, rozšiřovali Rudé právo do různých míst Pardubického, 

Královéhradeckého a Německobrodského kraje a podíleli se na zakládání poboček KSČ 

v okolních obcích.48 Tito členové regionálního odboje byli aktivní, i když do napadení 

Sovětského svazu v červnu 1941 byla tato činnost ze strany KSČ prakticky nulová z důvodu 

respektování dohody známé pod názvem Ribbentropův a Molotovův pakt o neútočení.49 

Na začátku války byl 28. říjen vyhlášen pracovním dnem, byly zavedeny lístky 

na potraviny a na podzim se konal v nedalekém Ždírci nad Doubravou i povinný odvod koní. 

Pro obyvatele Krucemburku, kteří se z větší části věnovali zemědělství, se tedy hospodářská 

situace zhoršovala. Kromě odvodu koní, potřebných na účely fronty, postihly obec také 

pravidelné měsíční odvody, jak dobytka, tak i továrního zboží. Na konci roku se Krucemburk 

přidal k vlně poněmčených názvů měst a vesnic, nově nesla obec název Kreuzberk, což bylo 

jeho původní zakládací jméno.50 

V roce 1940 životní úroveň obyvatel nadále upadala. V obci byl absolutní nedostatek 

potravin nebo dříví. „Bylo nařízeno protektorátní vládou povinné vožení klád, povinný osev 

lnu, dodávka másla, později mléka a vajec. Hospodář si mohl doma ponechati na osobu 

¾ litru mléka. Později zakázáno zkrmování brambor schopných k jídlu a snížena 

samozásobitelská dávka na 10 kg na měsíc.“51 V červenci téhož roku vyšlo nařízení, 

kdy zaměstnanci v lehkém průmyslu museli přejít do průmyslu zbrojního, 

anebo do zemědělství. Toto rozhodnutí se týkalo zaměstnanců továrny Vladimíra Štilla 

nebo Ladislava Binka.52 Zaměstnanci těchto továren ve věku od 18 do 35 let museli jít 

pracovat do strojírenské továrny na Starém Ransku nebo do Chotěboře, případně 

do muničních skladů53 na Bílku.54 

Na začátku roku 1941 začala první zatýkání členů KSČ v Krucemburku. Byl zatčen 

Jaroslav Zvolánek, a tak bylo jasné, že policie o místním odboji ví, protože právě on byl 

vedoucím komunistické pobočky v Krucemburku. 2. února 1941 byli zatčeni také další 

                                                           
48 Vomela, P. Válečná léta v Krucemburku. 2006, s. 8 
49 Kubín, M a kol. Partyzánská odysea. 2012, s. 14 
50 Vomela, P. Válečná léta v Krucemburku. 2006. s. 9 
51 Pamětní kniha 1938-1969. s. 79 
52 Rodina Binkova zdědila továrnu na zpracování kůží v Krucemburku, kterou založila rodina Skřivanových. 
53 Vomela, P. Válečná léta v Krucemburku. 2006. s. 9 
54 Vesnice spadající do katastrálního území města Chotěboř. Zmíněné sklady se nacházejí mezi obcemi 

Sobíňov a Bílek. 
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členové Jan Kohl, Stanislav Zvolánek, Josef Wasserbauer, Pravoslav Daniel a František 

Chalupa, protože rozváželi tiskoviny do okolních vesnic. Všichni byli odvezeni 

do Německého Brodu a odtud do Terezína a do Bayreuthu. Nakonec ani tady nezůstali 

a převezli je po prošetření k soudu do Litoměřic, kde padly konečné rozsudky. Jan Kohl byl 

odsouzen na 9 let, Josef Wasserbauer na 5 let. Ostatní byli převezeni s menšími rozsudky 

do německých koncentračních táborů a věznic. Chalupa a Kohl v nich zemřeli.55 

O Velikonocích bylo oznámeno komisařem okresního úřadu nařízení o zastavení činnosti 

tělovýchovných organizací. V Krucemburku se to týkalo spolku Sokol, DTJ56 a Orel. 

Od června 1941 se v obci a okolí začala objevovat červená písmena V jako symbol 

vítězství Velkoněmecké říše. Tato písmena se nacházela na stromech, vratech domů, 

na plotech nebo dokonce byla vyryta na silnicích.57 

V druhé polovině roku bylo zakázáno psát do kronik, které byly následně odvezeny 

na okresní úřad do Chotěboře. Jaroslav Janáček, kronikář Krucemburku, který tuto část 

kroniky začal psát v roce 1938, v ní už ani pokračovat nechtěl. Jeho poslední zápis se týká 

právě nechuti psát o událostech, které by se během války staly. Nechtěl psát o hrůzách, které 

každá válka přinese. Z období dalších 12 let ve zdejší pamětní knize chybí záznam. 

V zapisování kroniky se začalo až po 12 letech tedy v roce 1957, a to proto, že byla sestavena 

tzv. Letopisná komise. Ta se snažila shromáždit skutečnosti, které se udály po zabavení 

kroniky v roce 1941. Letopisná komise se snažila obsáhnout vše, co se v obci stalo, 

ale nebylo to samozřejmě stejné, jako kdyby to někdo zapisoval přímo v době války. Komise 

své vzpomínky zaznamenávala zpětně, ale pojala to jako celkem stručnější vypravování. 

Popis skutečností není tak důkladný, což je bohužel dáno i tím, že komise se sešla až po tak 

dlouhé době a všechno viděla už v trochu jiném světle nově nastoleného režimu. V kronice 

např. chybí jakákoliv zmínka o atentátu na Heydricha, zahraničním odboji vedeném 

z Londýna, nebo situace po válce, vyzdvižena je naopak činnost partyzánské skupiny Mistra 

Jana Husa (MJH), která byla napojena na zahraniční odboj vedený z Moskvy. Školní kroniky 

ani regionální publikace věnující se Krucemburku bohužel tato bílá místa nezmiňují, 

ani nekonstatují.58 

                                                           
55 Vomela, P. Válečná léta v Krucemburku. 2006. s. 10 
56 Dělnická tělovýchovná jednota 
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Ke konci roku 1944, kdy se již ze strany spojenců rozdělovaly poválečné sféry vlivu, 

se začaly ze strany východního zahraničního odboje organizovat partyzánské výsadky. 

Vedle partyzánského oddílu Jana Žižky, který operoval v Beskydech, se na Vysočinu dostal 

oddíl dr. Miroslava Tyrše, který se usadil na Bystřicku. V noci z 26. na 27 října byl poblíž 

vesnic Lipovec a Licoměřice v Železných horách vysazen oddíl Mistra Jana Husa (MJH).59 

Činnost jednotlivých skupin se hodně prolínala a členové také měnili svá působiště. Jedním 

takovým příkladem byl člen brigády M. J. Husa Nikolaj Chimič, který po seskoku přešel 

k brigádě Jana Koziny, která měla působit na Chodsku, ale nakonec operovala na u Nového 

Města na Moravě.60 

Členové partyzánského oddílu MJH měli být ke konci října vysazeni u rybníku 

Velké Dářko blízko Žďáru nad Sázavou. Tato lokalita byla vybrána ze dvou důvodů. 

Tím prvním důvodem byl terén Českomoravské vrchoviny. Okolní husté a hluboké lesy 

poskytovaly partyzánům dokonalý úkryt. Druhým důvodem byla rozsáhlá a propojená síť 

odbojové činnosti, kterou zde zajišťovali obyvatelé z okolních vesnic. Ovšem v době 

panujícího podzimu byl rybník vypuštěn a pilot nakonec vysadil partyzány o 50 km dále 

mezi vesnicemi Lipovec a Licoměřice u Čáslavi.61 Členové ihned navázali kontakt 

s místními obyvateli, kteří jim poskytli ubytování a jídlo. Začátkem listopadu se vydali 

směrem ke Krucemburku, kde měl komisař Miroslav Tůma kamaráda a místního obyvatele 

Karla Krále, který Tůmu informoval o tom, že v Krucemburku působí členové ilegálního 

odboje KSČ.62 

Mezi hlavní úkoly partyzánského oddílu patřila pomoc krucemburskému odboji, 

zakládání ilegálních národních výborů, poškozování válečného průmyslu, dopravních spojů 

a informování mateřského štábu na Ukrajině.63 Důležitým místem byly muniční sklady 

mezi Sobíňovem a Bílkem. V Sobíňově byla zřízena tajná tiskárna a obyvatelé zde 

navazovali kontakt s odbojem v Lipovci a Licoměřicích.64 

Krucemburským střediskem ilegálního odboje se stal dům rolníka Františka Šešulky, 

kde byla ukryta i náhradní vysílačka. Do řad partyzánů se přidali například František Šešulky 

mladší, Alois Málek nebo Jaroslav Dobrovolný. Štáb ale nezůstával jen na jednom místě. 
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Střídavě působil ve Vojnově Městci, v Huti, Radostíně a v Račíně. Místo, kde oddíl operoval, 

byl Kamenný vrch v hlubokých lesích mezi Novou Hutí a obcí Cikháj. Zde byl nejprve 

vybudován lesní tábor a poté zemní bunkry zvané zemljanky. Členové byli ve spojení 

s hajným Karlem Němcem, který bydlel na Borku u silnice směrem na Žďár nad Sázavou 

a byl informátorem a spojkou mezi partyzánským oddílem MJH a ždárským odbojem. 

Přinášel také důležité zprávy o pořádaných honech a možných nebezpečí v tamních lesích.65 

Po zatýkání obyvatel v Lipovcích a Licoměřicích, kteří spolupracovali s partyzány, 

se začala pozornost zaměřovat na odboj v Krucemburku a okolí. Spolupracovnice Věra 

Pilařová v lednu 1945 dovedla gestapo, které se za ní vydalo, až do Krucemburku k rodině 

Šešulkových. Ti je měli dovést až k partyzánům.66 

23. ledna 1945 se v obci odehrála zatýkací akce, která poznamenala životy několika 

desítek lidí v Krucemburku a jejich příbuzných. Pro gestapo to byla nesmírně důležitá akce, 

a proto se na ní podíleli členové gestapa z Kolína, Prahy, Pardubic a také jednotky SS. Ráno 

byly všechny cesty do Krucemburku uzavřeny. Vojáci se nacházeli na silnici vedoucí 

do Ždírce nad Doubravou, na Staré Ransko, Hlubokou, Vojnův Městec, Košinov, 

ale i na polní cestě na Benátky. Obyvatelé se nemohli z obce dostat ven ani zpátky.67 Velmi 

cenné jsou vzpomínky Jaroslava Dobrovolného, který se stal pomocníkem partyzánského 

oddílu MJH. Ráno chtěl jet do Radostína na lyžích a na Hlubocké silnici viděl, jak se tam 

rozmisťují němečtí vojáci. Jel tedy zpět a ukryl se v domě svého dědy na zdejším náměstí.68 

Nejdříve gestapo řádilo v domě Františka Šešulky, který byl společně se svou ženou 

Filipínou Šešulkovou surově zmlácen a odvlečen na četnickou stanici, jež se nacházela 

na náměstí obce. Kromě tohoto místa gestapo ještě vyslýchalo na faře katolického kostela. 

Pan Šešulka na následky zranění na četnické stanici zemřel a stal se tak první obětí tohoto 

řádění. Jejich syn, František Šešulka mladší, se ukryl v seně na půdě domu a nebyl tak 

nalezen. Vedle manželů Šešulkových bylo z Krucemburku zatčeno a vyslýcháno dalších 

10 lidí. Toho samého dne byli zatčeni hajní ze Starého Ranska, konkrétně Jan Smutný, Josef 

Sklenář, Karel Šidlák, František Kreiseinger a jejich správce Karel Tichý. Další den byli 

zatčeni hajní Petr Brázda, který působil v lesích u Košinova a důležitý člověk Karel Němec, 

kterého jsme zmiňovali ve spojitosti se žďárským odbojem. 25. ledna přišel na řadu Vojnův 
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Městec, kde byli zadrženi manželé Balkovi, kteří pomáhali partyzánům přežít v hlubokých 

lesích.69 

Výslechy obyvatel byly surové, což dokládá nejen zápis v obecní kronice: „Při výsleších 

v Krucemburku gestapo používalo na obyvatele: bití klacky, holemi, gumovými hadicemi, 

bití pěstí do obličeje, bití do bosých nohou, píchání pod nehty ostrými předměty na rukou 

i nohou, surové kopání bez jakéhokoliv ohledu, svazovaní do „kozelců“ a další způsoby,“70 

ale i vzpomínky jednoho z přítomných, Otokara Tejkala: „Vracím se tam, na místí katolickou 

faru, do nevytopené místnosti v přízemí, kde za dozoru gestapáckých pochodů stojíme čelem 

ke zdi. Bokem, stočeným zrakem vidím za vysokým kachlovým krbem stát vrchního 

strážmistra Holíka, vedle něho stojí Šešulková, za mnou Holíková a Zrzavá. A to už vlečou 

zdejšího děkana Wiesnera, zmučeného tak, že museli zavolat lékaře, aby ho ošetřili. Všechny 

podrobnosti o zatýkání jsme se dozvěděli později jeden od druhého. Přivedli ostatní. 

To už bylo dovoleno sednout si na podlahu. Přivedli Ráďu Holíka stlučeného a spoutaného 

řetězy.“71 

Po třech dnech zatýkání v Krucemburku a okolí byl četnický strážmistr Josef Holík 

odvezen do Prahy, kde byl na Pankrácké věznici znovu vyslýchán a kde si sám později vzal 

život, než aby vypovídal. Ostatní zatčení byli 28. ledna odvezeni na další výslech do Kolína 

a odtud odvezeni do koncentračního tábora Terezín. V terezínské pevnosti byly gestapem 

ubity Filipína Šešulková, Božena Holíková a Anna Zrzavá, kde rovněž zemřeli Rudolf 

Zvolánek, Zdeněk Wiesner, Josef Málek a z obyvatel Starého Ranska Karel Tichý, František 

Kreisinger a Karel Šidlák.72 

Díky odvaze obyvatel Krucemburku a jeho okolí, kteří při výsleších nic neprozradili, 

nebyl partyzánský oddíl MJH odhalen. Jeho členové chtěli mučení obyvatel obcí pomstít 

a vyhodit do povětří muniční sklady u Bílku. Tento čin však neprovedli, protože pro tyto 

obce by to mělo nakonec nedozírné následky.73 
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2.4. Krucemburk po 2. světové válce  

 

V dalších dnech května 1945 se od Žďáru nad Sázavou začaly stahovat německé 

jednotky, které cestou zanechávaly nepoužitelnou výstroj. Cesta z Krucemburku do Ždírce 

tak byla plná nářadí, odstavených motocyklů a automobilů.74 

Konec války byl už definitivně 8. května podepsán, ale v Krucemburku a nejen v něm 

válka ještě neskončila. 9. května odstartovala z letiště v Křižanově sovětská letadla, 

která měla v Krucemburku zneškodnit ustupující německé vojáky. Těchto vojáků se zde 

však nacházelo jen několik. Devět sovětských letadel, která letěla směrem k obci od nedaleké 

vesnice Hluboká, svrhlo nad Krucemburk několik bomb, jež spadly zejména na střed vesnice 

a zasáhly továrnu Viléma Štilla, školu a několik desítek dalších domů. Podle vzpomínek 

Františka Vavrouška bylo štěstí v neštěstí, že letadla neshazovala bomby podélně, ale napříč 

vesnicí, protože by bylo zdevastováno daleko více domů a zemřelo by daleko více lidí.75 

Během těchto náletů zahynulo přes 26 obyvatel, a to převážně dětí a mladistvých, 

kteří se během květnového dopoledne pohybovali venku před domy. Rozbořeno nebo velmi 

poničeno bylo až 150 domů.76 Na Krucemburk bylo svrženo daleko více bomb, ale pouze 

některé z nich vybuchly. Rozbořen nebyl jen Krucemburk, ale i vesnice Ždírec 

nad Doubravou, kde už počet svržených bomb a počet poničených domů nebyl tak velký 

a jejichž míra poškození se pohybovala od úplně zničených až po mírně poničené. V dalších 

dnech po náletu se nevybuchlé bomby vykopávaly a zneškodňovaly daleko za vesnicemi.77 

Po květnových událostech se Krucemburk musel vyrovnat s válečnými útrapami, 

kterými si během války prošel. Opravy a snaha opět vést normální život samozřejmě netrvaly 

týdny, nebo měsíce, ale roky. Zrůdnosti druhé světové války patří mezi nejhorší katastrofy 

v dějinách Krucemburku a každoročně se koná setkání všech, kteří tuto dobu pamatují 

a všech, kterým není lhostejná. Po válce se život vracel pozvolna k normálu, i když se vlastně 

dostával do jiné éry. Letopisná komise pokračovala v popisování událostí i po válce, ale je 

jasné, že vzhledem k politickým změnám, které nastaly, byly jednotlivé zápisy ovlivněné 

komunistickou ideologií. „Během roku 1947 projevovalo se v obci určité napětí, vyvolávané 

zejména politickou stranou národních socialistů. Napětí vzrůstalo tak, jak se ve vládě 

                                                           
74 Vomela, P. Válečná léta v Krucemburku. 2006, s. 34 
75 Krucemburk je situován podél hlavní silnice vedoucí na Brno. 
76 Přesný plánek dopadu bomb, které byly na Krucemburku, viz Příloha č. 9 
77 Fidler, V. Z historie Ždírce nad Doubravou. [online]; dostupné na: http://fidler.zdirec.sweb.cz/, [cit. 2017-

11-05] 

http://fidler.zdirec.sweb.cz/
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zvyšovala troufalost národních socialistů, lidovců a ostatních reakčních politických stran, 

jenž usilovaly o vyvolání situace z r. 1920, tj. zvrat lidové demokracie v čele s KSČ-cestu 

nastoupenou naším lidem po osvobození v r. 1945 - opět v buržoazní demokracii. Vláda 

přešla do rukou pracujícího lidu, vedeného dělnickou třídou v čele s KSČ, lid se stal jediným 

pánem ve své vlasti a směle nastoupil cestu budování socialistického Československa.“78 

S příchodem nové vlády přišly i změny, se kterými se musela obec vypořádat. 

Mezi takové změny patřil i jiný název obce. Je jasné, že německý původ slova Krucemburk 

nemohl být v době po 2. světové válce akceptovatelný. 8. listopadu 1948 MNV79 dostal dopis 

od ministerstva vnitra, ve kterém stálo, že se musí změnit název obce Krucemburk na jiný 

a z hlediska poválečného počešťování přijatelnější název. Výbor projednával různé možnosti 

jako například Doubrava a nakonec 30. června 1949 obdržel výbor konečný dopis 

ministerstva vnitra, že obec Krucemburk už nový název má, a to Křížová. Tento nový název 

obec nesla až do roku 1990.80 

Změny se týkaly i zemědělství, které bylo v obci dominantním odvětvím. V rámci 

nastolené kolektivizace bylo hlavním cílem zajistit socializaci zemědělství a zvýšení 

zemědělské výroby, což dokazuje Tab. 1 (níže), kde byly nastaveny státní dodávky. 

Zemědělci se bránili založení jednotného zemědělského družstva, i přestože mnoho 

hospodářství upadalo, klesal zájem o zemědělskou půdu a zemědělci nesplňovali normy 

dané čtvrtletními nebo pololetními státní dodávkami. Podle vzpomínek Františka 

Vavrouška, hospodáře v Krucemburku, byli do této doby soukromí zemědělci neustále 

navštěvováni a přesvědčováni o výhodách společného obhospodařování půdy. Pokud někdo 

do družstva vstoupit nechtěl, dostal příkaz, nebo byl odveden do vězení. Zemědělci tedy dali 

přednost společnému družstvu, které tak začalo fungovat v roce 1956.81 

 

 

 

 

                                                           
78 Pamětní kniha 1938-1969, s. 256 
79 zkratka pro Místní národní výbor. 
80 Pamětní kniha 1938-1969, s. 257-260 
81 Vzpomínky Františka Vavrouška (rodinný archiv autorky) 
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Tab. 1: Přehled plnění státních dodávek v roce 1955-1956 (Pamětní kniha 1938-1969) 

 

2.5. Léta 1960-1989 ve vzpomínkách Petra Vavrouška 

 

Informace z konce 50. let až do roku 1989 není možné dokládat obecními kronikami. 

Události jsou psané v duchu komunistické ideologie a relevantní informace odkazují 

pouze na počasí, zemědělství a úrodu. Ohledně života obyvatel zde nenajdeme žádné zmínky 

(pouze informace o tzv. vesnických boháčích). Proto jsem jako zdroj informací využila 

vzpomínky Petra Vavrouška, který v této době vyrůstal. Pan Vavroušek žije v Krucemburku 

od svého narození. Jeho rodina patřila mezi ty, které musely vstoupit do družstva, měla totiž 

velké hospodářství. Své povídání začal v roce 1968, kdy mu bylo 16 let. Popsané události 

již zažil a mohl poskytnout informace, které v kronice být zaznamenány nemohly. Panu 

Vavrouškovi jsem položila pouze pár otázek na začátek, poté již následoval narativní 

rozhovor.82 

„Jak byste popsal události v Krucemburku od 60. let? Změnilo se něco oproti 

50. létům? 

„V roce 1968, ve svých šestnácti letech, jsem si myslel, že bude volnější režim, 

ale naopak. Lidé začali jeden na druhého „špiclovat“. Začaly se dělat prověrky. Například 

mistr v tkalcově se bál o svoji práci. Prověřovali ho lidé, kteří vstoupili do strany 

v šedesátých letech. Tedy „staří“ komunisté, kteří vstoupili do strany dřív, se báli „mladých“ 

komunistů, protože byli tzv. pomýlení. V této době si také část lidí vzala své pole zpět 

                                                           
82 Popsané informace jsem se snažila nekrátit, pouze byla, vypuštěna výplňová nebo nespisovná slova. 

Plnění v procentech Rok 1955 Rok 1956 Státní nákupy v roce 

1956 

Vepřové Maso 73,27% 103% 29,72 q 

Hovězí maso 95,22% 127,55% 69,32q 

Mléko 82,91% 129,50% 2.282 q 

Vejce 94% 106% 16 q 

Seno - 180%  

Obilí 96,85% 101,50% 12 q 

Brambory 100,89% 104,50% 115,73 q 
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a vystoupili z družstva. Ale přišel rok 1970 a s ním i tlak ze strany. Začali se rušit soukromí 

zemědělci a byly na ně uvaleny příliš vysoké dodávky. 

Od roku 1967 začalo družstvo prosperovat, protože bylo silně dotované. Tak se zvedly 

i platy a to zůstalo až do roku 1974, kdy pak šly opět dolů. Platy stagnovaly, ale ceny pomalu 

stoupaly. V roce 1975 začal rozvoj Viniček,83 výstavba nové školky a opravovala se škola. 

To byl opravdu rozvoj Krucemburku. Od okresu se dostávaly novomanželské půjčky 

s malými úroky nebo nenávratné půjčky. To vše ale mělo nějaké podmínky. Například jsme 

museli bydlet v okresu Havlíčkův Brod nebo do tří let postavit dům. V sedmdesátých letech 

se narodilo hodně dětí, které se nazývaly Husákovy děti. […] Proběhla zde i tzv. „Akce Z“. 

To znamenalo, že jsme museli, kdo chtěl do nové školky umístit své děti, odpracovat 50 hodin 

a kdo to nesplnil, tak jeho děti z té staré školky vyhodili. Nám se to stalo. Zrovna v tu dobu 

jsme stavěli a já to nestihl odpracovat, a tak nám přišel dopis, že škodíme socialismu. A naše 

děti vyhodili. […] 

V osmdesátých letech Krucemburk tak nějak proplouval. Revoluční nálada zde nebyla. 

Chodilo se na fotbal a vesnice si žila poklidným životem. Měli jsme dostatek jídla, ale jen 

toho, které jsme potřebovaly každý den. Horší to bylo s exotickým ovocem nebo hygienickými 

potřebami. Například banány byly jen na Vánoce a u kasy v prodejně seděla tzv. lidová 

kontrola a ta kontrolovala, jestli už rodina dostala svůj příděl a podle toho, kolik měla ta 

rodina dětí, tolik se vyměřovalo pomerančů a buráků. To všechno se zapisovalo. I když 

potravinové lístky skončily v roce 1953, ten systém fungoval pořád až do roku 1989. Všeho 

dostatek bylo vždy na prvního máje, aby se ukázalo, že je vše v pořádku. Na slavnostech jsme 

si mohli koupit ty nejlepší párky. Co se týče kultury a zájmu o děti, to bylo všude. Myslivci 

měli svůj kroužek a rybáři taky, děti tam chodily dobrovolně. To nebylo jako v šedesátých 

letech, když jsme křičeli: „Ať žije svobodná Kuba!“ A to jsme jako děti musely. Kdo by nešel, 

bylo by zle. Dětem se opravdu věnovali. […] 

Pak přišel leden 1989 a začalo se proslýchat o Havlovi a o demonstraci, kterou museli 

rozehnat. O Havlovi se tady obecně nevědělo, jenom ti lidé, co se pohybovali v Praze. 

Po lednu bylo cítit určité uvolnění a během léta se nic nestalo. O 17. listopadu se tady také 

nevědělo. Po 20. listopadu se to však neudrželo. Přijížděli sem lidé z Prahy a vyprávěli 

o Národní třídě a demonstraci studenstva. Chodilo se na náměstí a řečnilo. O „konci“ 

se tady vědělo až po 25. prosinci. V televizi jsme sledovali vyjednávání vlády. Otevřely 

                                                           
83 poznámka autorky: Viničky je sídliště v obci Krucemburk. 
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se hranice a mohli jsme jet např. do Rakouska na tzv. „mexiko plac“ (tržnice). Vozily 

se spousty věcí, hlavně elektronika, rádia, televize, protože to bylo o hromadu levnější 

než tady. Největší byly oslavy nového roku. Všichni jsme do něj vstoupili s vidinou lepších 

zítřků.“84 

 

2.6. Situace po roce 1989 

 

Po roce 1989 se v Krucemburku hodně rozrůstalo podnikání. V roce 1990 se přejmenoval 

MNV na Obecní úřad, změnil se starosta, zastupitelstvo i rada. Krucemburku po roce 1990 

vyrostl obrovský konkurent, a to vedlejší vesnice Ždírec nad Doubravou. Ve Ždírci od té 

doby vznikl např. podnik na zpracování dřeva, který v dnešní době velmi prosperuje. 

Od začátku 90. let se Ždírec územně velice rozrostl. V Krucemburku zkrachovala koželužská 

továrna, zůstalo ovšem zemědělské družstvo, které k sobě připojilo pozemky okolní 

družstev, která po roce 1989 zanikla, nebo továrna na zpracování gumového zboží s novým 

názvem Elasta Vestil. Zůstala také strojírenská firma na Starém Ransku, která dnes nese 

jméno Beho. V roce 1993 se změnil zpátky název obce zpět na Krucemburk.85 

 

2.7. Shrnutí 

 

Kapitola se zabývala dějinami Krucemburku se zaměřením na události obou válek. 

K tématu dějin 1. a 2. světové války existuje mnoho publikací, za zmínku stojí určitě kniha 

Ivana Šedivého Češi, české země a Velká válka86, publikace Zdeňka Kárníka České země 

v éře První republiky I, II, III,87 dále monografie Věry Olivové s názvem Dějiny první 

republiky88, publikace Karla Pichlíka Bez legend: zahraniční odboj 1914-191889, 

nebo publikace Jaroslava Čvančary Antropoid,90 souborná monografie Průvodce 

protektorátní Prahou91 od Jiřího Padevěta či Československo v letech 1945-4892 od Karla 

                                                           
84 Vzpomínky Petra Vavrouška (rodinný archiv autorky) 
85 Kronika obce Křížové – Krucemburku 1986. 
86 Šedivý, I. Češi, české země a velká válka. NLN 2001, s. 492 
87 Kárník, K. České země v éře První republiky I, II, III. 1918-1938. Libri 2000-2003 
88 Olivová, V. Dějiny první republiky. Karolinum 2000, s. 355 
89 Pichlík, K. Bez legend: zahraniční odboj 1914-1918. Panorama 1991, s. 419 
90 Čvančara, J. Antropoid. Centrum české historie 2016. s. 350  
91 Padevět, J. Průvodce protektorátní Prahou. Academia 2016. s. 804 
92 Kaplan, K. Československo v letech 1945-1948. SPN 1991, s. 156 
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Kaplana. Dále bych chtěla upozornit na diplomovou práci Vlasty Kynclové věnující 

se tématu odboje na Vysočině s názvem Partyzánský odboj a vojenské výsadky ze Sovětského 

svazu na Žďársku a Novoměstsku Vysočině.93 

V této práci jsem se rozhodla využívat co nejvíce regionálních zdrojů, a to hlavně 

kroniky a regionální literaturu, jejichž výčet se nachází na začátku kapitoly. Nejdůležitějšími 

byly v následných hodinách shledány texty z kroniky. Kronika byla využívána při práci 

s textem, výkladu i při zpracování výstupních plakátů. Kroniky a regionální publikace, 

které z nich také vycházejí, jsou vynikajícím zdrojem, protože dokáží přiblížit události dějin 

konkrétního místa a dívat se na historii i z jiného pohledu. Zároveň je však nutné pracovat 

i s možnými úskalími, které tyto prameny skýtají, což se ukázalo klíčové např. pro výklad 

období druhé republiky nebo situace po 2. světové válce. Tato místa v krucemburských 

pramenech vzhledem k událostem po roce 1948 účelově chybí. Komise sestavená 

v 50. letech pro uchování historie 2. světové války již popisovala události z pozice vítězné 

komunistické ideologie, a tak bylo nutné převzít informace z jiných zdrojů (např. vzpomínky 

obyvatel, kteří přežili zatýkání v Krucemburku). 

Důvodem využití zejména regionálních zdrojů byla nejen snaha přiblížit obecné dějiny 

prostřednictvím regionálních dějin, ale také přivést žáky k objevování historie místa, kde žijí. 

Na začátku realizace návrhů regionálních dějin již žáci absolvovali obecný kontext událostí, 

které byly zásadní pro dějiny světa, Evropy a Československa. Obecný rámec informací byl 

vždy v následných hodinách regionálních dějin zmíněn, k čemuž posloužily i zmíněné 

monografie. Poté byly hodiny navrženy tak, aby spojovaly informace obecných 

a regionálních dějin do vzájemných souvislostí. K tomu posloužily i důležité informace, 

které zachycuje výstava Armádního muzea na Žižkově V ulicích protektorátu94 

nebo materiály z projektu Českého rozhlasu 1. světová válka.95 

 

 

 

                                                           
93 Kynclová, V. Partyzánský odboj a vojenské výsadky ze Sovětského svazu na Žďársku a Novoměstsku 

Vysočině. [online], Dostupné na: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138894/, [2017-12-03] 
94 AMŽ. V ulicích protektorátu. [online]; Dostupné na: http://www.vhu.cz/vystava-v-ulicich-protektoratu-

bohmen-und-mahren-v-armadnim-muzeu-zizkov-otevrena/, [cit. 2017-12-06] 
95 Český rozhlas. Před 100 lety: život za 1. světové války. [online]; Dostupné 

na: http://www.rozhlas.cz/pred100lety/portal/, [cit. 2017-12-06] 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138894/
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3. Regionální dějiny a jejich výuka na základní škole 

3.1. Teoretické vymezení pojmu regionální dějiny 

 

Regionální dějiny přispívají po stránce vzdělávací a výchovné k sebepoznání 

společnosti, což je pro účely této práce velmi přínosné. Tato kapitola se věnuje pojmu 

regionální dějiny z hlediska jejich teoretického vymezení a vztahu k RVP ZV. Důležitou 

součástí této kapitoly je vypracovaný didaktický a metodický potenciál regionálních dějin, 

a to zejména ve vztahu k prakticky navrženým výukovým hodinám a naplňování jejich cílů 

a klíčových kompetencí. 

Pojem regionální dějiny může být vnímán z několika hledisek.96 Region může být v prvé 

řadě chápán jako systém skutečností a vztahů, které jsou ohraničeny určitým územím a jsou 

výhradně nebo částečně specifikovány právě danou územní jednotkou. Toto pojetí je podle 

Bartoše typické pro přírodovědné, geografické a společenskovědní disciplíny s tím, 

že hlediska pro vymezení regionu mohou být různá.97 

S ohledem na historiografii je nejpoužívanějším kritériem pro definicí pojmu region 

územní ohraničení. Region se tedy chápe jako územní jednotka, která je menší než stát. 

Obvykle se stát na tyto jednotky, například správní, člení. V jednotlivých regionech země 

pak žije vždy určitá lidská pospolitost, která je ovlivněna nejen příslušnými geografickými, 

ale také společenskými a kulturními podmínkami.98 

Po historické stránce jsou v regionálních dějinách zkoumány takové skutečnosti, 

které lze zjistit na celém území státu (např. domácí odboj za 2. světové války), ale v rámci 

určitého regionu nabývají konkrétnější či modifikované podoby. Je tedy jasné, že z hlediska 

historického poznání nemusí být nutně nejdůležitější správní členění regionů, 

ale významnější roli může hrát podoba a skutečnosti, které spojují a zároveň odlišují události 

regionálních dějin od dějin obecných. Právě tyto jevy jsou zkoumány a následně 

pak přibližovány ostatním, což odpovídá tematickému, nikoliv komplexnímu chápání 

událostí.99 

                                                           
96 Gracová,B. a Labishová, D. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. 2012. s, 170. 
97 Bartoš, J. a kol. Regionální dějiny. Pojetí, poslání, metodika. 1986, s. 84. 
98 Gracová,B. a Labishová, D. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. 2012. s, 170. 
99 Bartoš, J. a kol. Regionální dějiny. Pojetí, poslání, metodika. 1986, s. 84 - 85 
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I proto je třeba odlišovat pojmy regionální dějiny a místní dějiny. Místní dějiny jsou více 

specifikovány vzhledem k danému sídelnímu místu, kdežto význam pojmu region 

je v komparaci s termínem místní dějiny vnímán šířeji.100 Místem je míněna nějaká sídelní 

jednotka, která má své jméno, je to tedy nějaká obec nebo město. Docela často se zaměřují 

místní dějiny také na určitý objekt, např. hrad, zámek, kostel, mlýn, který se nachází v daném 

místě nebo v blízkosti sídelního místa.101 

V tomto členění však nejde o to, aby se území mechanicky rozdělilo na menší jednotky, 

ale aby toto členění odpovídalo určitým objektivním skutečnostem a faktorům. Hranice 

mezi regiony může být vymezena a akceptována z hlediska geografického členění území, 

katastrální správy, ale také kupříkladu etnografických zvláštností. Většinou ovšem přechází 

plynule jeden region do druhého a hranice není ani vzhledem ke geografickým podmínkám, 

ani společenským strukturám ostrá.102 

Dalším hlediskem pojetí regionu je zohlednění větších územních celků vzhledem 

k určitému světadílu, např. regionem se může nazývat střední nebo severní Evropa v poměru 

k celé Evropě.103Jako region může být chápán také samotný stát.104 

V této práci se bude na regionální dějiny pohlížet z hlediska menšího územního celku, 

který má spíše charakter jedné lokality (několika správních obcí) a je tedy z historického 

hlediska velmi úzce a konkrétně ohraničený. Vzhledem k tomu, že ústředními informacemi 

jsou události týkající se z valné většiny jedné obce, Krucemburku, odpovídá užití pojmu 

region v této práci nejvíce termínu místní dějiny. 

Pokud se historik zabývá regionálními dějinami, jsou pro něj podstatné nejen dějiny 

daného regionu nebo místa jako takového, ale i další informace týkající se jiných oborů. 

Patří sem například geografie daného místa, protože historie je mnohdy pevně svázána právě 

s přírodními a geografickými podmínkami místa. Poučení je tak třeba hledat v různých 

interdisciplinárních oborech, jakými jsou například historická geografie nebo historická 

kartografie.105 
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Regionální historie by společně s geografií a historií jako takovou nebyla dostatečně 

přínosná, potřebná ani zajímavá, pokud by se jí neúčastnili lidé. Lidé jsou součástí dějin, 

tvoří je, ovlivňují, formují, zapisují, přizpůsobují si je. Pro obyvatele určitého regionu jsou 

důležité nejen obecné, politické dějiny, které se jich dotýkají v řadě momentů jejich života, 

ale také každodenní dějiny. Lidské starosti, potřeby, vzpomínky mohou historikovi 

poskytnout cenné informace a také jiný úhel pohledu na danou skutečnost. Pro poznání 

regionálních dějin jsou tak současně nezbytné poznatky z demografie, sociologie 

antropologie nebo etnografie.106 

Co se týče pramenů, vycházejí regionální dějiny, tak jako obecné dějiny, z různých typů 

a druhů pramenů. Můžeme tedy čerpat z pramenů hmotných, písemných, ústních 

a obrazových.107 Hmotné prameny můžeme dále dělit na movité a nemovité. Nemovité 

prameny představují v regionálních dějinách především stavby zasazené do určitého 

prostředí a jejich dekorativní prvky. Movité prameny zahrnují především různé předměty 

a nezbytnosti každodenního života lidí, které dnes můžeme najít zejména v regionálních 

muzeích a skanzenech.108 

Prameny písemného typu jsou v regionálních dějinách zastoupeny například kronikami 

farními, které jsou nejstarším typem pamětní knihy dané obce. Další zdroje informací 

poskytují obecní a městské kroniky, jejichž vedení bylo od roku 1920 povinné, nebo kroniky 

místní školy. Každá obec má svého kronikáře, který zapisuje údaje nejen historické, 

ale i meteorologické, dále údaje týkající se úrody, průmyslu nebo kultury, i když ne vždy 

všechny tyto informace v kronice najdeme.109 „Vytvořený obraz závisel na osobnosti, 

zájmech a zkušenosti konkrétního kronikáře.“110 

Ústní prameny jsou úžasným pramenem, který má svou neocenitelnou hodnotu 

a historický přínos zejména tam, kde jiné prameny neexistují nebo nejsou přípustné. 

Rozhovor či beseda s pamětníkem je pro práci historika výborným zdrojem informací, 

který je založen spíše na osobních svědectvích a životních zážitcích než jen na faktech,111 
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ale je potřeba s ním nakládat opatrně. Lidská mysl je schopná si mnoho věcí uložit, ale také 

přizpůsobit nebo zapomenout.112 

3.2. Regionální dějiny a jejich vztah k Rámcovému vzdělávací programu 

pro základní školy 

 

Dějepis jako vzdělávací obor patří do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je 

zaměřená na kultivaci občana a jeho aktivní zapojení ve společnosti. Podle RVP ZV má 

směřovat k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturní souvislosti aspekty 

společnosti, ve které žijí.113 

Regionální dějiny poskytují velmi cenné informace nejen pro historiografii, 

ale i pro školní prostředí, a proto v posledních letech můžeme opět sledovat tendence k jejich 

navrácení do výuky a znovuobjevování jejich užitečnosti.114 Regionální dějiny mohou 

pro žáky představovat zpočátku příliš abstraktní pojem, proto by s jeho užíváním měli učitelé 

začít operovat již na prvním stupni základní školy v rámci realizace vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět. V této oblasti se žáci nejprve seznamují s místem, kde žijí, a tak se již 

od určitého věku shledávají se skutečnostmi, které se nacházejí kolem nich.115 

Žáci se na prvním stupni učí poznávat své bydliště, začlenit je do kraje, uvědomit si jeho 

polohu v rámci celé republiky. V této fázi vzdělávání se tedy postupuje nejprve 

od nejbližšího směrem ke vzdálenějšímu,116 protože žáci v tomto věku nemají rozvinuté 

abstraktní myšlení a je proto pro ně důležité to, co mohou bezprostředně vidět kolem sebe.117 

Je tedy jasné, že regionální dějiny mají i ve školní výuce interdisciplinární charakter, protože 

mohou v sobě propojit hned několik předmětů najednou. Žáci se díky jejich zařazení 

do výuky učí základním dovednostem jako určovat polohu místa, rozpoznat přírodní 

zvláštnosti či tradice daného kraje nebo historii vztahující se k jejich domovu. Naučí 

se „typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 

způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického.“118 
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Na druhém stupni základní školy se žáci mohou setkat s regionálními dějinami 

ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho společnost. Tato vzdělávací oblast je tvořena 

vzdělávacími obory Dějepis a Výchova k občanství, které se tematicky i z hlediska 

jednotlivých výstupů do jisté míry prolínají a mají tak možnost působit na žáka komplexně. 

Mezi hlavní cíle výuky dějepisu a výchovy k občanství patří „kultivace historického vědomí 

jedince a uchování kontinuity historické paměti prostřednictvím poznávání historických jevů 

a událostí,“119 nebo „rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných 

kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře 

a odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí 

a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase.“120 

Minimálním výstupem z této oblasti je, aby si žák uvědomil, že historie není pouhým 

označení pro skutečnosti, které se staly již dávno, ale zdroj poznání, díky kterému dokážeme 

porozumět jevům a dějům, které ovlivňují současnost. Právě proto je vzdělávací oblast oboru 

Dějepis zaměřena hlavně na dějiny 19. a 20 století se zvláštním důrazem na dějiny 

20. století.121 Dějepis i výchova k občanství mají řadu styčných bodů, které by se měly ve 

výuce promítnout. Takovými tématy jsou například: otázka náboženství a kulturních tradic 

nebo otázka rasismu a extremistických, xenofobních postojů.122 

Na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) 

je potřeba ve výuce dějepisu a dalších vzdělávacích oborů dbát zejména na výuku dějin 

2. poloviny 20. století, jejichž důsledky mají na současný vývoj společnosti velký vliv 

a dopad.123 

K tomu mohou sloužit také regionální dějiny, které jsou podle RVP ZV jakousi 

pomůckou pro lepší pochopení obecných dějin. RVP ZV tedy počítá především s tím, 

že velké dějiny se na dějinách regionu dají zkonkretizovat a ilustrovat.124 Žáci by podle 

doporučení MŠMT měli na konkrétních příkladech z dějin regionu poznat osudy lidí, 

které daná doba poznamenala. To, co zažívali lidé v minulosti každý den, může žákům dané 
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události více přiblížit a zároveň také žáky motivovat k dalšímu učení. Žáci si prostřednictvím 

vyprávění o osudech reálných lidí dokáží dějiny a danou dobu více zafixovat a zároveň i 

prožít, což vede k tomu, že učení není jen cílená aktivita k tomu, aby dobře napsali test, ale 

především přirozená součást lidského života.125 Tento postup, kdy se obecné dějiny zrcadlí 

v regionálních dějinách a učitel je tímto způsobem i vysvětluje, nazýváme deduktivní. Pokud 

jsou ovšem dějiny regionu brány jako zdroj prvotních informací, které jsou poté 

konfrontovány s dalšími prameny a zobecněny, jde o postup opačný, induktivní.126 

Regionální dějiny tedy neslouží jen jako prostředkem pro oživení hodiny, ale jejich 

zapojení do výuky dějepisu může prohloubit nebo dokonce i nastavit pozitivní vztah žáků 

k jejich domovu. Regionální dějiny mohou tak ve vztahu k prostředí, ve kterém vyrůstají, 

působit vhodně na rozvíjení vlastní identity a sebepoznávání. Žáci poznají více své okolí a 

jeho historii a dokážou tak lépe vnímat věci kolem sebe, a to nejen z hlediska historie, čímž 

rozvíjejí a upevňují zájem o současnost i minulost svého regionu, ale i z hlediska  národního 

povědomí, čímž je naplněna zejména kompetence občanská.127 Vedle toho regionální dějiny 

přispívají k rozvíjení k prohloubení historického vědomí, protože žáci mohou díky nim 

odhalit určité společenské jevy a historické souvislosti daného regionu a tím tak nacházet 

paralely mezi minulostí a současností, což rovněž rozvíjí občanskou kompetenci, ale 

kompetenci k učení nebo k řešení problému. Zároveň regionální dějiny mohou sloužit 

k rozvoji komunikativní kompetence a kritického myšlení, protože pomocí práce 

s regionálními prameny žáci mohou zlepšovat dovednost rozlišování a hodnocení faktů i 

subjektivních domněnek. Tím také dochází k rozvíjení vyjadřování svých postojů, názorů a 

myšlenek, čímž se zlepšují komunikační schopnosti. V hodinách dějepisu s tematikou 

regionálních dějin může docházet taktéž k rozvoji sociální, personální nebo pracovní 

kompetence, a to pomocí vhodných metod, které jsou rozpracovány v následující kapitole a 

jsou také součástí praktické části této práce.128 
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3.3. Regionální dějiny a jejich didaktický a metodický potenciál ve výuce dějepisu 

 

Jak je již zřejmé z předchozí kapitoly, regionální dějiny mají své zastoupení ve výuce, 

a proto je nutné vymezit jejich metodický potenciál. Tato kapitola se bude věnovat právě 

této problematice. Regionální dějiny jako výchozí bod pro práci ve výukových hodinách 

totiž nestačí. Je nutné navrhnout během přípravy hodin vhodné metody a aktivity, 

které respektují didaktické zásady edukačního procesu, aby bylo dosaženo předchozích 

stanovených cílů. Definovat regionální dějiny z hlediska jejich didaktického potenciálu je 

v této práci důležité zejména pro následné zpracování navržených hodin, které informace 

z této kapitoly dále prakticky aplikují a dále rozpracovávají, viz kapitola č. 7. 

Výukové aktivity, které učitel zvolí, záleží na situaci v dané třídě, protože pro efektivní 

a zároveň produktivní výuku dějin je třeba respektovat především věkovou přiměřenost žáků 

a jejich úroveň poznávacích schopností.129 Předpokladem kvalitního didaktického a posléze 

i metodického zpracování však vždy bude znalost pramenů a literatury, vztah k danému 

místu, ale také znalost kulturního a sociálního prostředí, neboť i to ovlivňuje možnosti 

využití regionálních dějin v hodině dějepisu.130 

Učitelé dějepisu stále bojují s motivací žáků, kteří vidí dějepis jen jako předmět, který 

učí o dobách dávno minulých s nulovou vizí toho, že informace by mohli v dalším životě 

využít. Aby učitelé tento názor v žácích změnili, je potřeba jim co nejvíce danou dobu 

přiblížit, a to prostřednictvím co nejrealističtějších výukových metod a prostředků, protože 

právě tento přístup žáci nejvíce v reflexi hodin ocení. Je jasné, zejména u nejstarších 

dějinných epoch, že je někdy těžké žákům výuku přiblížit. Učitel by se měl snažit o to, 

aby v případě absence skutečných předmětů z dané doby, osvětlované události přiblížil 

alespoň zástupnými formami (např. didaktizovanými prameny). Vhodným prostředkem 

k tomuto výchovně vzdělávacímu cíli jsou právě regionální dějiny, které poskytují určité 

vazby k prostředí, ve kterém se žáci pohybují. 

Při analýze jednotlivých jevů regionálních dějin se na základě konkrétních představ 

názorněji formují nejen prostorové a časové vztahy, ale také se odhalují historické 

souvislosti a zákonitosti.131 Zároveň regionální dějiny prohlubují vztah a úctu k vlastní 
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historii, která je tak jejich prostřednictvím žákům přibližována. Toto výchovné a vzdělávací 

hledisko pak podněcuje zejména práce s historickým materiálem, který má ve vyučovacím 

procesu nezastupitelnou funkci, protože zprostředkovává žákům historické události a tím 

se formuje jejich historické, kulturní ale i národní povědomí.132 

Historické prameny, ať už didaktizované písemnosti, hmotné památky, obrazový 

materiál nebo orální prameny by se měly v hodinách dějepisu objevit. Z didaktického 

hlediska jejich zařazení přispívá nejen k obohacení dějepisného učiva,133 ale 

i k větší motivaci a k vytvoření zprostředkované přímé zkušenosti, což je pro žáky velice 

přínosné zejména z toho důvodu, že daný jev je z jejich pozice přímo reflektován a dochází 

k zážitku, který je uchováván v oblasti dlouhodobé paměti. Je tedy zřejmé, že výběr 

materiálu a jeho vhodnost pro účely hodiny dějepisu musí mít učitel promyšlené.134 

Aby docházelo k vytvoření zážitku, který si žáci zapamatují, je nutné dodržovat základní 

didaktické principy, a to princip názornosti, princip přístupnosti a princip aktivity.135 

Princip názornosti je založen na postupu od konkrétního jevu k abstraktnímu, 

což vystihuje tzv. induktivní přístup k obsahu. Regionální dějiny pak tedy slouží 

jako výchozí, konkrétní látka pro výklad obecných a národních dějin.136 Deduktivní přístup 

naopak zdůrazňuje postup od abstraktního, obecného jevu ke konkrétnímu a specifickému. 

Regionální dějiny tak zároveň mohou být využity jako odraz národních a obecných dějin. 

Tento přístup ve svém konceptu zdůrazňuje i RVP ZV, podle kterého regionální dějiny 

na základní škole slouží jako konkrétní příklad zákonitostí obecných dějin.137 

Pokud ve výuce regionálních dějin budeme respektovat princip přístupnosti 

(přiměřenosti), budeme využívat postup od blízkého ke vzdálenému nebo od známého 

k neznámému. U tohoto přístupu je tedy velmi důležité nejprve zjistit, co žáci sami 

za vzdálené/blízké či známé/neznámé považují. Pokud bereme v potaz aspekt vzdálenosti, 

je jasné, že bližší by měly být pro žáka události, které se staly v jeho bezprostředním okolí 

než ty, které se staly o několik set kilometrů dál. Pokud ovšem budeme brát v potaz hledisko 

známé/neznámé, nemůžeme vždy počítat s tím, že žáci budou znát lépe dějiny svého regionu 

než dějiny národní. Přestože již na 1. stupni ZŠ žáci probírají v rámci tematických okruhů 
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135 Mejstřík. J. a kol. Metodika dějepisu jako učebního oboru. 1964, s. 361 
136 Gracová,B. a Labishová, D. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. 2012, s. 171 
137 tamtéž 
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Místo, kde žijeme a Lidé a čas kapitoly z místní či regionální historie, větší důraz je mnohdy 

kladen na důležitá témata národních dějin.138 

Princip aktivity je zapotřebí v hodinách regionálních dějin uplatňovat proto, že by výuka 

měla být přínosná především pro žáky. Žáci by se tedy měli na realizaci hodiny s učitelem 

společně podílet. To ale vyžaduje velké zkušenosti, a to jak ze strany učitele, tak i žáka. 

Učitel, pokud chce, aby docházelo k aktivnímu myšlenkovému podněcování žáků, by měl 

žáky znát natolik, aby věděl, jaké přístupy a cíle samostatné žákovské myšlení podpoří. 

Pro aktivizaci a motivaci žáků je třeba soustavné práce (princip soustavnosti) a střídání 

různých aktivit a metod139, z nichž si některé v této kapitole představíme teoreticky 

a v kapitole č. 7 prakticky. 

V didaktice pojem vyučovací metoda vysvětluje nejčastěji jako způsob záměrného 

uspořádání činností učitele a žáků, které směřuje k danému cíli či cílům.140 Metody práce 

s regionálními dějinami jsou především závislé a ovlivnitelné obecně platnými aspekty jako 

jsou cíl, obsah hodiny, zkušenosti žáků a přiměřenost věku. „Metoda ve výuce představuje 

určitý dynamický prvek, který se ve srovnání s obsahem a organizačními formami relativně 

mění a přizpůsobuje novým cílům a okolnostem.“141 

Pokud jde o rozdělení jednotlivých metod, které v hodinách regionálních dějin můžeme 

využít, je nutné si stanovit klasifikaci. Kritérií, podle kterých můžeme metody třídit, je totiž 

velké množství. Novotný operuje s pojmy motivační, expoziční, fixační a diagnosticko-

aplikační metody, které jsou rozděleny na základě fází hodiny.142 Autoři Maňák a Švec 

například používají klasifikaci, jež klade důraz na styl vyučování a učení žáka a operují 

s pojmy jako klasické metody, aktivizující metody a komplexní metody.143 Zdeněk Beneš 

pojímá metody šířeji a rozděluje je na: vyučovací, výzkumné a interpretační.144 Pro účely 

této práce byla zvolena klasifikace podle Novotného, která je přehlednější i z pohledu 

jednotlivých fází hodiny, jenž na sebe navazují, viz kapitola č. 7. 

                                                           
138 MŠMT, RVP ZV 2016, s. 45-46 [online]. Dostupné z: www.nuv.cz, [cit. 2017-10-07], 
139 Kalhous, Z. a kol. Školní didaktika. 2002, s. 268-271 
140 Skalková,J. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. 1985, s. 21 
141 Maňák J. a Švec, V. Výukové metody. 2003, s. 30 
142 Novotný, Regionální dějiny a jejich postavení ve výuce. 2006, s. 5-6 [online]. Dostupné 

z: https://educoland.muni.cz/down-515/, [cit. 2017-12-08] 
143 Maňák J. a Švec, V. Výukové metody. 2003, s. 46-50 
144 Gracová,B. a Labishová, D. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. 2012, s. 69 

http://www.nuv.cz/
https://educoland.muni.cz/down-515/
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Mezi metody, které se nejčastěji využívají na začátku hodiny nebo na začátku dalšího 

úseku hodiny, aby se žáci mohli „naladit“ a připravit na to, co je v hodině čeká, patří 

brainstorming, který se snaží v žácích podnítit zájem o dané téma a problém a který je dnes 

ve výuce na základních školách metodou velmi využívanou. Jak ale učitel danou metodu 

využívá, začne si žít sama svým životem, s tím souvisí i postupná absence některých 

podstatných aspektů metody.145 

Mezi další můžeme zařadit také práci s fotografií nebo jiným obrazovým materiálem, 

která může ale sloužit i v jiných fázích hodiny. Fotografie může vyvolat mnoho otázek, 

což podnítí v žácích zájem o téma. Žáci díky nim získávají konkrétní podobu informací, 

což vede k propojení verbálního a vizuálního učení. Popis fotografie a její interpretace může 

tak motivovat k další práci v hodině nebo podněcovat k rozvíjení analytických 

a badatelských dovedností.146 Za účelem vzbuzení zájmu a motivace mohou sloužit i krátké 

hry a soutěže. 

Metoda, které se často využívají při práci s regionálními dějiny a která se hojně využívá, 

je výklad učitele. Ten dnes bývá doplněn prezentacemi a doprovodným ilustračním 

materiálem, které informace dokládají a blíže konkretizují jejich podobu. Velmi podnětnou 

je práce s fotografiemi, které jsou součástí prezentační složky a dokládají informace pomocí 

jejich vizuálnosti. 

Jako další metody, která se v hodině může využít, je práce s textem. I když patří mezi 

nejstarší metody, v poslední době zažívá ve školních podmínkách doslova revoluci. Souvisí 

to také se špatnými výsledky žáků 9. ročníků v testování čtenářské dovednosti PISA,147 

ve kterém se čeští žáci umisťují pod průměrem testovaných zemí OECD. Práce s textem 

patří mezi metody, které seznamují žáky s obsahem textu, ale zároveň je učí kriticky 

se nad informacemi zamýšlet. Při výuce regionálních dějin se ovšem nedbá na práci 

s učebnicovým textem, protože komplexní učebnice regionálních dějin pro všechny regiony 

neexistuje a ani nemůže existovat.148 

                                                           
145 Košťálová, H. Brainstorming aneb Dovedeme rozpoutat bouři nápadů v mozcích našich dětí? Kritické listy 

roč. 12/2003  
146 Havlůjová, H. a kol. Paměť a projektové vyučování v dějepise. 2012, s. 82 
147 Konečné výsledky testování žáků 9. ročníků základních škol z roku 2015 je dostupné na stránkách České 

školní inspekce, [online]. Dostupné z: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vysledky-PISA-2015-uroven-

patnactiletych-zaku-ve-vyuce, [cit. 2017-06-18] 
148 Dimová, J. Projektové vyučování a regionální dějiny. 2010, s. 12 

http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vysledky-PISA-2015-uroven-patnactiletych-zaku-ve-vyuce
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vysledky-PISA-2015-uroven-patnactiletych-zaku-ve-vyuce
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Ve výuce regionálních dějin je nasnadě spojit několik cílů dohromady a využít tak 

didaktizovaných písemných pramenů, které jsou pro danou lokalitu typické. Nejčastějšími 

texty v hodinách dějepisu jsou tak záznamy z obecních nebo okresních kronik, které vedle 

klimatických či demografických informací zaznamenávají také historické události. Žáci 

se vedle seznámení s dobovým pramenem učí vyčleňovat klíčové informace a hlavní 

myšlenky nebo odlišit je od ostatních nepodstatných záznamů. Je potřeba, aby si žáci uměli 

stanovit vztah mezi těmito informacemi, formulovat a prezentovat tyto myšlenky svými 

slovy.149 Předně však apelujeme na to, že tyto dovednosti musí žáci rozvíjet během celého 

studia, to znamená, že učitel musí s žáky na postupném osvojování metod kritického myšlení 

systematicky pracovat. 

Další metodou, kterou můžeme při práci s regionálními dějinami použít, je beseda 

s pamětníkem. Při práci se vzpomínkami bychom měli vzít v úvahu několik překážek, 

na které je rovněž nutné připravit i žáky. Problémy může vyvolat nedostatek času, citlivá 

témata a nezkušenost žáků.150 Velmi kladně je dnes hodnocena tzv. metoda objektového 

učení, které je zaměřené na hmotné památky. Objektové učení je součástí řady vzdělávacích 

institucí, které dnes kladou důraz na prožitek žáků. Žáci uvidí předměty autenticky, 

což rozvíjí jejich smyslové a myšlenkové dovednosti. Jejich výhodou není jen poznání, 

založené na reálném uchopení předmětu, ale i možnost interpretační a kritické analýzy.151 

Své využití v hodině bude mát i diskusní metoda, která žáky blíže seznamuje 

s pluralitami lidského názoru, nebo účast na mimoškolní výuce. Znalosti si mohou žáci 

zopakovat nebo prohloubit například i díky exkurzi do regionálního archivu, knihovny, 

skanzenu či muzea, které dnes poskytují pro školy řadu výukových programů. Rekonstrukce 

událostí, dramatizace, hudební ztvárnění se řadí do tzv. zážitkové metody, které v dětech 

dokáží zafixovat látku zajímavou formou a zároveň tak rozvíjí jejich historické povědomí 

o látce živou formou a spojuje žáky s kulturními vlivy národa.152 Dalšími možnými 

metodami, které budou rozvíjet zážitkové a kreativní učení, mohou být jakékoliv 

individuální i skupinové žákovské práce. 

 

                                                           
149 Maňák J. a Švec, V. Výukové metody. 2003, s. 15 
150 Havlůjová H. a kol. Paměť a projektové vyučování v dějepise. 2014, s. 58-60 
151 Parkan F. a kol. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. 2008, s. 21-26 
152 Kulturně historické dědictví kolem nás. [online]. Dostupné z: www.elearning.historickededictvi.com, 

[cit. 2017-12-04] 

http://www.elearning.historickededictvi.com/
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4. Projektová výuka 

 

V současnosti se můžeme setkat s velkým rozmachem projektové výuky, která zažívá 

v poslední době obrovský zájem nejen ze strany didaktiků, ale i samotných učitelů velký 

zájem. Projektové vyučování je vhodnou metodou a formou výuky regionálních dějin, 

protože zprostředkovává regionálně povědomí o kulturněhistorickém bohatství daného 

místa.153 Tato kapitola pojednává o teoretickém vymezení pojmu projektová výuka a jejích 

pozitivní aspektech vyučování regionálních dějin, což je důležité pro následné formulování 

správných cílů a metod práce regionálních dějin pro 8. a 9. třídu ZŠ Krucemburk, jejichž 

vhodnost byla ověřena pedagogickým kvalitativním výzkumem. 

V dnešní době velmi často ve škole narazíme na otázku projektů. Pokud se z hlediska 

terminologie podíváme, co vlastně tento pojem znamená, narazíme na to, že slovem projekt 

se dnes nazývá téměř všechno, čeho se žáci ve výuce účastní. Ve školách se dnes realizuje 

mnoho aktivit, ale pouze některé z nich se dají nazvat projektovou výukou. Školy také dost 

často pořádají tzv. projektové nebo oborové dny, které podle následného terminologického 

vymezení odpovídají spíše integrovaným tematickým týdenním programům. Učitelé 

pro žáky vytvoří program, plán na jeden týden v roce, kdy se mění chod školy a kdy se žáci 

zabývají daným tématem. Jsou pro ně připraveny exkurze, návštěvy muzeí, galerií atd. 

Ve skutečnosti tento program nesplňuje definici pojmu projekt, protože větší míra 

odpovědnosti a příprava náročného programu spočívá na bedrech učitelů. Žáci z tohoto 

tematického týdne pouze s ohledem na některá témata zpracovávají určitý výstup, který pak 

většinou zdobí chodby školy. 

S velkým rozmachem pojmu „projekt“ tedy bylo také nutné tento jev objasnit 

a definovat. 154 Podle Polednínové byla potřeba změnit pojetí výuky a definovat projektové 

vyučování především s ohledem na vědeckotechnickou revoluci, která začala na začátku 

minulého století.155 

Vymezení tohoto termínu se nachází v různých publikacích, kde můžeme najít také 

odlišná pojetí. Nejpřijatelněji se jeví definice Maňáka a Švece. „Projekt je komplexní úkol 

(problém, spjatý s životní realitou, s nímž se žák identifikuje a přebírán za něj odpovědnost, 

                                                           
153 Havlůjová, H. a kol. Paměť a projektové vyučování v dějepise, 2014. s. 101 
154 Kratochvílová, J. Teorie a praxe projektoví výuky, 2009, s. 34 
155 Polednínová, A. Projekty v rámci školních vzdělávacích programů. 2008/9. s. 6 
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aby svou teoretickou i praktickou činností dosáhl výsledného žádoucího produktu (výstupu) 

projektu, pro jehož obhajobu a hodnocení má argumenty, které vycházejí z nově získané 

zkušenosti.“156 

Z této definice je jasné, že hlavním článkem v procesu projektové výuky je žák a jeho 

činnost. Role učitele se pak posouvá do úplně jiné roviny, než jakou zastává v případě běžné 

tematické výuky. Zatímco učitel je v pozici poradce, žák má v projektovém vyučování 

zásadní roli a přebírá nejdůležitější funkce při zpracování zvoleného tématu (viz Obr. 1). 

 

            Žák 

 

         obvykle přebírá téma projektu                     vyhledává vlastní zdroje materiálu 

          prezentuje závěrečný výsledek   vede svou práci samostatně 

Obr. 1: Zjednodušené schéma popisující činnost a práci žáka během projektového vyučování. (Henry 

1994, in: Kratochvílová, J. Teorie a praxe projektové výuky. 2006, s. 35-37) 

 

Velmi důležitým aspektem projektové formy výuky je motivace žáků. S tím souvisí také 

vymezení metody, která je pro projekty nezbytná. Kratochvílová na projektovou metodu 

nazírá jako na „uspořádaný systém činností učitele a žáků, v němž dominantní roli mají 

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

k dosažení cílů a smyslu projektu.“157 Projektová výuka má tedy své zákonitosti, které se dají 

shrnout do sedmi principů: potřeba a zájem žáka, aktuálnost situace, interdisciplinarita, 

seberegulace při učení, orientace na výsledek i proces, skupinová realizace a společenská 

platnost.158 

Jak je vidět podle předchozích principů, komplexní charakter této formy činí 

projektovou výuku značně náročnou. Platí zde přímá úměra, čím větší projekt, tím větší 

náročnost a energie je do toho nutná investovat nejen ze strany učitele, ale především 

samotného žáka.159 Vyžaduje tedy vlastní aktivitu a kreativitu každého žáka, rozhodnost 

                                                           
156 Maňák. J, Švec, V. Výukové metody. 2003, s. 168-169 
157 Kratochvílová, J. Teorie a praxe projektoví výuky, 2009, s. 37 
158 Havlůjová, H. a kol. Paměť a projektové vyučování v dějepise, 2014. s. 105 
159 Havlůjová, H. a kol. Paměť a projektové vyučování v dějepise, 2014. s. 104 
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a zodpovědnost za svou práci, většinou také týmového a kooperativního ducha, plánování 

a zpracovávání výsledků a následné hodnocení. Z tohoto důvodu učitelé často volí někdy 

nezáměrně formu integrované výuky, jejíž podstata spočívá ve zvoleném tématu, které je 

společným jádrem vybraných předmětů po určitý časový úsek. Příprava a realizace 

integrovaného vyučování stojí především na větší práci učitele, který je v roli organizátora. 

U žáků se požaduje menší míra samostatnosti, proto příprava a průběh závisí na detailní 

práci učitele.160 

Dnes se ale definice nejrůznějších forem výuky velmi překrývají a jejich rozdíly 

se stírají. Vznikají tak různé kombinace především mezi integrovanou tematickou výukou 

a projektovou výukou, jejichž spojením vzniká pro učitele mnohdy kýžený kompromis míry 

participace učitele i žáka.161 

V praxi se můžeme ale setkat i s tím, že i když je tematicky vhodné zařadit do výuky 

dějepisu odlišný způsob výuky, např. projektovou výuku nebo integrované vyučování, musí 

učitelé myslet vždy na to, že žáci na námi zvolený způsob výuky nemusí být zvyklí a těžko 

se budou přizpůsobovat, zvláště když se už jedná o starší žáky, kteří se s interaktivní formou 

výuky zatím nesetkali. V tomto případě musí učitel slevit ze svých nároků a přizpůsobit 

výuku předmětu tomu, aby odpovídal dané věkové a dovednostní hranici žáků. Z hlediska 

obecných didaktických zásad by měl učitel tedy dbát o zásadu přiměřenosti.162 Vzít v úvahu, 

že pokud bude trvat na svém způsobu výuky, aniž by odpovídala daným schopnostem žáků, 

nepřinese výuka kýžené výsledky, žáci nebudou chápat podstatu učiva, nebudou vědět, 

co a jak mají dělat, což může vnést do výuky chaos a rezignaci ze strany žáků i učitele. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
160 Kratochvílová, J. Teorie a praxe projektového vyučování. 2009, s. 38 
161 Havlůjová, H. Paměť a projektové vyučování v dějepise, 2014. s. 108 
162 Kalhous, Z. a kol. Školní didaktika. 2002, s. 268-271 
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5. Pedagogický výzkum 

 

Pedagogický výzkum je důležitý pojem nejen pro speciální pedagogy a výchovné 

poradce, kteří svými metodami zkoumají účinnost jednotlivých metod ve výuce, 

ale i pro běžné pedagogy-učitele. Ti ve svých hodinách neustále zkoumají, jestli to, co dělají, 

dělají správně. Sledují, jak třída na daný úkol reaguje, jak se chová jako skupina vně i mimo 

třídu, což probíhá dlouhodobě i několik let.163 

Pedagogický výzkum v této práci sloužil především k získání adekvátních informací 

o dané třídě. Bylo potřeba si stanovit jasné cíle výzkumu a metody jejich dosažení, k čemuž 

autorce posloužily informace z odborné literatury, na niž je v kapitole odkazováno. Pro účely 

práce bylo nutné aplikovat především metodu pozorování a metodu řízeného rozhovoru 

se sondujícími otázkami, což jsou metody vhodnější pro kvalitativní výzkum. Tyto metody 

byly zvoleny proto, aby se autorka práce dozvěděla o výuce dějepisu a samotných žácích 

informace, které byly následně využity při přípravě návrhu výuky regionálních dějin, který je 

představen v kapitole 7. 

Výzkum, a tudíž i zvolené metody vždy záleží primárně na tom, co chce autor výzkumu 

zkoumat. Podle toho, co chceme ve výuce zkoumat, můžeme výzkum dělit podle různých 

hledisek, např. podle času, podle funkce v procesu poznávání, podle závislosti 

na stanoveném cíli a úkolech. Na základě toho pak volíme i vhodné metody. 

Mezi nejznámější způsoby zpracování poznatků patří kvantitativní a kvalitativní výzkumy, 

které jsou svou povahou odlišné a každý se hodí pro jinou problematiku.164 

Kvantitativní výzkum je vhodný pro zjišťování množství, rozsahu nebo frekvence 

sledovaného jevu, který je už známý. Je zaměřen na již známé informace a jevy, 

které se snaží posléze zobecnit a vztáhnout na celou populaci. Nejčastějšími prostředky 

tohoto druhu výzkumu jsou dotazníky a škály, které dokáží během chvíle zajistit odpovědi 

od velkého množství respondentů, k nimž je zaujat neosobní přístup, který zajišťuje 

objektivitu.165 

Kvalitativní výzkum, který vychází z fenomenologie, je založen na slovním popisu, 

který má být detailní a komplexní. Důležitou součástí je osobní setkání se zkoumaným 
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jevem, osobou, třídou, která poskytne konkrétní informace o daném problému, tak jak ho 

vidí ona. Tento fakt je podpořen i tím, že se více využívá konkrétnějších způsobů práce 

s danými informacemi, což vyžaduje jiný přístup badatele. Cílem tedy není popsat sledovaný 

jev, ale objevit nové souvislosti v konkrétním případu.166 V popředí jsou subjektivní aspekty 

jednání lidí, a tak tento typ výzkumu připouští více možných pravd.167 Na základě této 

skutečnosti neexistuje ani jeden, „obecně uznávaný způsob, jak vymezit nebo dělat 

kvalitativní výzkum.“168 Podle autorů Švece a Maňáka patří mezi hlavní rysy kvalitativního 

výzkumu například orientace na subjekt, v níž jsou předmětem i cílem výzkumu vždy lidé, 

přesný popis předmětu výzkumu nebo přirozené prostředí průběhu zkoumání.169 

Kvalitativní výzkum využívá zejména takové metody, které badateli poskytnou 

informace založené a vyplývající z reálného setkání, rozhovoru, porozumění o dané 

osobě.170 Z hlediska zdrojů můžeme rozdělit metody kvalitativního výzkumu na metody 

užité na základě primárních zdrojů a metody, které zpracovávají sekundární zdroje. 

Mezi metody využívající primárních zdrojů patří zejména metody pozorovací, např. přímé 

či zúčastněné pozorování, experiment nebo případová studie, a metody dotazovací, 

mezi které patří např. rozhovor orientovaný na problém, případová studie nebo skupinová 

diskuse.171 

Mezi metody využívající sekundárních zdrojů kvalitativního výzkumu patří zejména 

metody hodnocení, do kterých spadá např. analýza případů, analýza dokumentů.172 Analýza 

dokumentů se týká komplexního přístupu ke zkoumanému subjektu a podle Maňáka a Švece 

je potřeba dodržet určitý výzkumný postup: formulace problému, definice případu, volba 

výzkumných metod a jejich využití, sběr materiálu, začlenění případu do obecných, širších 

souvislostí. Analýza dokumentů se nabízí v případě, kde není možný přímý kontakt s daným 

subjektem. Tento typ může analýzu subjektu také doplnit a specifikovat, doložit určitý 

problém. Vždy je ovšem nutná kvalitativní interpretace.173 
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V novějších pedagogických publikacích se preferuje kombinace metod využívající 

primární i sekundární zdroje, protože dochází ke kombinování postupů pozorovacích, 

dotazovacích a hodnotících.174 

Metody pozorovací se zakládají na pozorování zkoumaných subjektů v určité situaci 

a prostředí. Pozorování může být krátkodobé, dlouhodobé, zúčastněné, nezúčastněné, přímé, 

nepřímé nebo standardizované či nestandardizované podle toho, jaký je cíl a předmět 

zkoumání. Nejčastějším typem je standardizované, přímé a krátkodobé pozorování. Velkým 

pomocníkem jsou tzv. pozorovací archy, které ovšem obsahují určité kategorie, na něž je 

potřeba se zaměřit. Subjektivnějším typem je však nestandardizované pozorování, ve kterém 

si učitel všímá subjektu jako celku a zaznamenává si celkové dění a úkony v procesu 

pozorování. Je tedy potřeba dbát na detailnější komentáře výzkumníka.175 Je však důležité, 

že i když výzkumník popisuje průběh pozorování detailně, nevměšuje do něj své domněnky, 

názory a hodnocení, záměrně je neovlivňuje176 Pro tuto metodu kvalitativního výzkumu je 

objektivita v rámci subjektivního postoje metody velice důležitá, ale i těžká.177 

Pozorovací metody jsou v kvalitativním výzkumu nejčastější metodou sběru dat. Je 

otázka, zda je pro další průběh práce lepší volbou pozorování zúčastněné nebo nezúčastněné. 

Zúčastněné pozorování je výbornou příležitostí vidět subjekt přímo v daném prostředí, být 

součástí tohoto prostředí a jeho práce, což může být ale někdy kontraproduktivní, 

protože se subjekt v přítomnosti výzkumníka nebude chovat tak, jako za normální situace. 

Je tedy důležité doplnit pozorování ještě metodou dotazovací. Nezúčastněné pozorování 

může ale v některých případech postihnout určité problémy lépe právě proto, že pozorovatel 

se přímo neúčastní aktivity. Je otázka, která z těchto metod je v danou chvíli lepší. Většinou 

je pro žáky bezpečnější a komfortnější ta situace, kde není výzkumník jejich aktivit 

účastněn.178 

Mezi pozorováním přímým a nepřímým se vždy preferuje pozorování přímé, 

kdy je výzkumník ve stejném prostředí jako subjekt, takže může pozorovat jeho chování 

a působení během zkoumané chvíle. Proti přímému pozorování však stojí nepřímé 
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pozorování, které kompenzuje negativní aspekty spojené se změnou chování sledovaného 

subjektu (žáků i učitele) při pozorování přímém.179 

Co se týče standardizace pozorování je pro kvalitativní výzkum typická 

nestandardizovaná, nestrukturovaná forma pozorování, při které se nepoužívají 

strukturované vzorce nebo záznamy jako např. pozorovací archy. Výzkumník si všímá 

subjektu při aktivitě z komplexního hlediska, nemá tedy přesně definované instrukce a jevy, 

na které se musí zaměřit.180 Přesto si nemůžeme tuto metodu představovat tak, že výzkumník 

nemá před pozorováním nic naplánováno. Je nutné, aby znal základní informace o subjektu 

(co, kdy, kde a jak chce pozorovat).181 

Metody dotazovací jsou charakteristické komunikací mezi výzkumníkem a zkoumanou 

osobou. Jejich výhoda je v tom, že zkoumaný subjekt pozná výzkumník osobně, což je 

při zpracování výzkumu velmi podstatné. V této skupině metod můžeme rozlišit rozhovor 

orientovaný na problém, který je ústředním bodem celého rozhovoru. Rozhovor většinou 

obsahuje různé typy otázek: tzv. sondující, návodné a otázky, které vznikají až v průběhu 

rozhovoru, tzn. neplánovaně. Z tohoto hlediska můžeme rozdělit rozhovor 

na standardizovaný/řízený, který má přesně dané otázky, na něž subjekt odpovídá, 

polo strukturovaný a volný, který je pravým opakem standardizovaného rozhovoru. I přesto, 

že autor výzkumu zvolí volný, neřízený rozhovor, je potřeba promyslet si téma, které podnítí 

subjekt k ochotě vypovídat.182 

Dalším typem rozhovoru je rozhovor narativní. Centrem obsahu je vyprávění dané 

osoby o svém životě, z něhož mohou vyvstat nejrůznější důležité jevy. Rozhovor je zahájen 

tak, že dotyčný začne vyprávět příběh na určité téma, které je zvoleno. Důležitá je zároveň 

nepřerušovanost rozhovoru ze strany výzkumníka. Posledním typem rozhovoru je skupinová 

diskuse, která je vázána na skupinu zkoumaných subjektů. Tato metoda je náročnější právě 

kvůli počtu subjektů a množství informací, je proto nutné určit cíle této metody a pracovat 

s pluralitou názorů, což ovšem může být pro některé členy skupiny, zejména pro ty méně 

průbojné, velice prospěšná metoda k tomu, aby se více otevřeli.183 
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Postup při kvalitativním výzkumu je dlouhodobá záležitost, protože na jejím začátku 

stojí analytická indukce, tzn. zkoumaný jev. Poté dochází ke sběru dat a materiálu 

o zvoleném člověku, třídě, které posléze slouží jako zdroj pro formulování hypotézy, 

která může být ve shodě s prvotní teorií, nebo také nemusí. V praxi dochází ovšem k tomu, 

že si nejprve výzkumník zvolí daného člověka nebo skupinu lidí a až posléze definuje 

a přizpůsobuje danou hypotézu a výsledky tomuto subjektu. Druhým způsobem postupu 

může být tzv. konstantní komparace. Výzkumník nejprve sbírá informace z více zdrojů a pak 

mezi jevy vytváří kategorie, s jejichž pomocí vytváří danou hypotézu.184 

Předložená práce bude využívat kvalitativního způsobu získávání dat. Tento typ 

výzkumu byl zvolen zejména proto, že záměrem nebylo získat výsledky ke statistickému 

zpracování informací, ale naopak navrhnout cílenou formu výuky, která by odpovídala 

konkrétní třídě a jejím schopnostem, k čemuž bylo nutné používat nástroje, které více 

vyhovují kvalitativnímu přístupu. Bylo nutné se osobně setkat s danými žáky a blíže poznat 

jejich vztah k hodinám dějepisu a k předmětu všeobecně. Popis tohoto výzkumu je 

rozpracován v následující kapitole této práce, kde se nacházejí informace o žácích a jejich 

chování během náslechů v hodinách dějepisu na ZŠ Krucemburk. Základními metodami 

získávání dat byly metody pozorovací a dotazové, konkrétně přímé pozorování a rozhovor 

orientovaný na problém společně s metodou hodnotící, která je užita při shrnutí výsledků 

výzkumu. Zúčastněné pozorování bylo prováděno v rámci náslechových hodin, které byly 

navíc završeny krátkým rozhovorem se třídou jako sociální skupinou. Rozhovor obsahoval 

hlavně systém sondujících otázek, které měly odhalit zejména vztah dětí k hodinám 

a samotnému dějepisu. 

 

5.1. Náslechové hodiny na ZŠ Krucemburk 

 

Zkoumaným objektem byla 9. a 8. třída ZŠ Krucemburk. Před zahájením jakékoliv 

formy výuky bylo nutné se se třídou seznámit a definovat hlavní pojmy a cíle svého působení 

na škole. Zkoumaným problémem a cílem výzkumu v náslechových hodinách bylo za prvé 

zjistit, jak probíhá výuka dějepisu v daném ročníku, za druhé, jak se žáci podílejí na průběhu 

hodiny a v neposlední řadě, jaký mají žáci vztah k dějepisu, k předmětu jako takovému. 
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Vzhledem k těmto cílům byl zvolen deskriptivní typ výzkumného problému, tzn.  že výzkum 

byl zaměřen především na analytický popis situace v pozorované hodině dějepisu tak, 

aby byly naplněny cíle problematiky. 

Na základě stanovených cílů bylo nutné zvolit také vhodný typ výzkumu, který by byl 

v souladu s pojetím problematiky. Jak již bylo v předchozí kapitole zmíněno, pro tyto účely 

byl vybrán kvalitativní typ pedagogického výzkumu, a to především proto, že v rámci studie 

bylo nezbytné se setkat s dětmi, které byly nejdůležitější součástí výzkumu a vidět je 

během hodiny v jejich přirozeném prostředí. 

Dvěma hlavními metodami kvalitativního výzkumu byly především přímé, 

nestandardizované a nezúčastněné pozorování a rozhovor s použitím sondujících otázek. 

Přímé nestandardizované a nezúčastněné pozorování třídy bylo zvoleno proto, že bylo nutné 

vysledovat maximální koncentraci přítomných jevů vztahujících se k třídě jako celku. 

Pro stanovené cíle by samotné pozorování třídy během hodiny nestačilo, a tak byla tato 

metoda doplněna ještě rozhovorem se třídou. Během krátkého rozhovoru se sledovaly 

stanovené úkoly, a to především cíl objasňující vztah žáků k dějepisu. Na základě 

sesbíraných dat z pozorovaných náslechových hodin pak byly zpracovány výsledky pro další 

fázi této práce. 

Dějepis na vybrané škole vyučuje paní učitelka MH, která je ve sboru jedinou 

dějepisářkou. Na této škole učí již přes 9 let zejména dějepis a český jazyk.185 Počáteční 

ochota paní učitelky i pana ředitele „propůjčit“ dané třídy prvotnímu pozorování a následné 

výuce šla ruku v ruce s možnou skepsí i nedůvěrou v danou práci. Jako první bylo nutné 

se přijít podívat na 9. třídu, která končila téma 2. světové války, proto náslechy probíhaly 

nejprve v této třídě. Bylo zapotřebí stihnout praktické ověřování návrhů výuky regionálních 

dějin do termínu přijímacích zkoušek, které se konaly v druhé polovině dubna. Náslechové 

hodiny v 9. třídě probíhaly 6. ledna, 13. ledna a 17. února roku 2017, více náslechových 

hodin nebylo možné uskutečnit vzhledem k dalším povinnostem obou stran. 

Náslechy 8. třídy probíhaly 18. a 25. května roku 2017. Třída se nacházela po posledním 

náslechu na konci tematického bloku 1. světové války, což bylo výchozím bodem potřebným 

k výuce regionálních dějin, která probíhala od druhého červnového týdne. Vzhledem 
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k časovým možnostem a školním povinnostem žáků byl počet náslechových hodin velmi 

zúžený. 

 

5.1.1. Náslechové hodiny v 9. třídě - leden/únor 2017 

 

První náslech v 9. třídě se konal 6. ledna. Cílem tohoto náslechu bylo zjistit, jak vypadají 

hodiny dějepisu v této třídě a jak se žáci podílejí na výstavbě hodin. V rámci kvalitativního 

výzkumu byla pro tuto první náslechovou hodinu zvolena deskriptivní metoda práce, a to 

přímé a nestandardizované pozorování. Na tomto prvním setkání nebyl ještě zařazen 

rozhovor, protože bylo nutné žákům návštěvu vysvětlit, prozradit jim, jakou budou hrát roli 

při ověřování výuky a jaká bude jejich práce. Před touto návštěvou bylo zapotřebí se také 

sejít s paní učitelkou a s panem ředitelem, se kterými byly diskutovány cíle diplomové práce 

a praktické možnosti ověřování výuky regionálních dějin. 

Z počátečního rozhovoru s paní učitelkou MH bylo zřejmé, že projektová výuka je něčím 

novým a na škole dosud nepoznaným. Paní učitelka byla k tomuto typu práce se třídou 

skeptická a nedovedla si spolupráci moc představit.186 Přesto jsem se musela o tomto jejím 

názoru nejprve přesvědčit. Devátý ročník ve školním roce 2016/2017 byl na ZŠ Krucemburk 

jednotřídní. V této třídě bylo dohromady 23 žáků a žákyní s převahou dívek. 

Žákům byl již předem ze strany paní učitelky sdělen důvod mé návštěvy. Bylo ovšem 

nutné jim vysvětlit, co bude jejich úkolem a proč tam vlastně jsem. Žáci se zprvu tvářili 

docela vyděšeně, takže bylo důležité je pro budoucí spolupráci uklidnit. Už na základě tohoto 

prvního setkaní jsem měla pochybnost, jestli bude možné projektovou výuku vůbec 

realizovat. 

Hodina, které jsem se účastnila jako pozorovatel, byla zaměřená na opakování událostí 

2. světové války do roku 1941, druhá část byla zaměřena na opakování operace Barbarossa. 

V první fázi hodiny byly použity lístky s pojmy a událostmi, které byly rozdány žákům 

do dvojice, každá dvojice měla tedy jeden pojem. Žáci měli správně poskládat události tak, 

aby šly za sebou. Zde jsem viděla u některých dvojic problémy se zařazením pojmů 

do systému událostí. Dále byla tato úvodní fáze hodiny pojatá jako zkoušení žáků, 

kteří potřebovali doplnit nebo opravit známku. Někteří odpovídali v lavici na 3 otázky, 
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někteří si měli doma připravit referát, např. o obležení Leningradu. Žáci na mě působili 

velice zmateně, jako kdyby látku slyšeli poprvé. I když zbytek celé hodiny žáci opakovali, 

úvodní opakovací fáze hodiny se tedy nikam neposunula, byla pozornost upřena pouze 

na 3 - 4 chlapce, kteří na opakovací otázky pohotově odpovídali. Zbytek třídy byl pasivní 

a pozornost mu věnovaná nebyla. Opakovací otázky byly pokládány dosti náznakově, 

takže i pro dospělého člověka byl problém rozpoznat, jaká odpověď je vyžadována. Bylo 

nutné zapojovat abstraktní myšlení, které děti v tomto věku teprve rozvíjejí. Odpověď 

na otázku však byla vyžadována v rychlém sledu, a to mechanicky.187 

Ke konci hodiny byl žákům rozdán pracovní list, který měl zajistit opakování operace 

Barbarossa. Na tuto část hodiny bylo vyhrazeno asi pouze 10 minut. Odpovědi nebyly 

zkontrolovány a reflexe aktivity, stejně jako předchozích částí hodiny chyběla. Na žácích 

jsem viděla zmatenost, informace byly prezentovány nespojitě a celá hodina působila 

neukotveně. 

Po hodině jsme spolu s paní učitelkou pozorovanou hodinu reflektovaly. Z hodiny jsem 

měla smíšené pocity, a proto jsem cítila potřebu se na spoustu věcí doptat. Z rozhovoru 

vyplynulo, že paní učitelka ve svých hodinách uplatňuje pouze frontální způsob výuky. Žáci 

nebyli zvyklí pracovat s textem, s prameny, nebo uplatňovat kritické myšlení. Žáci byli podle 

rozhovoru s paní učitelkou slabí, látku neuměli, neměli dějepis rádi a nebylo od nich možné 

čekat velké výkony.188 Svěřila jsem se proto se svými pochybnostmi ohledně realizace 

projektové výuky. Potvrdilo se, že paní učitelka měla o mé výuce jiné představy, a tak mi 

de facto naznačila, že této formě výuky není nakloněna. 

V tuto chvíli se zhroutil koncept výuky, který jsem původně chtěla pro začlenění 

regionálních dějin do výuky zvolit, protože z první náslechové hodiny vyplynulo, že žáci 

nebyli na tuto formu výuky absolutně připraveni. Výuka dějepisu byla v pozorované třídě 

dosud vedená z velké části jen frontálně, žáci mají také velmi malý prostor na aktivní projev, 

což nese své následky. Žáci nejsou zvyklí mluvit, sdílet své názory a aktivně pracovat 

na hodině, ať už samostatně, nebo i ve skupině. 

Pro více informací bylo nutné navštívit tuto třídu znovu. Domluvená náslechová hodina 

se konala dne 13. ledna 2017. Hodina byla zaměřená na situaci před atentátem na Heydricha. 

                                                           
187 více osobní archiv autorky, část z něj přepsána viz Příloha č. 1 
188 viz Příloha č. 2 
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Hodina začala opakováním předchozí látky. Otázky byly opět nejasně položeny, odpovídali 

nadále jen 3-4 chlapci, které toto téma zajímalo. Zbytek třídy byl pasivní, přičemž pasivita 

byla ze strany paní učitelky nejednou ironizována.189 Druhá část hodiny byla věnovaná práci 

s pracovním sešitem, s čímž podle slov paní učitelky měli někteří žáci problém. Úkoly 

kontrolovali opět spíše aktivní chlapci. Zajímavý byl moment, když byla vyvolána dívka, 

která odpověď neřekla okamžitě, protože jí nevěděla. V tu chvíli byla pozornost vyučující 

znovu upřena na „osvědčené chlapce“. V průběhu hodiny bylo vidět, že paní učitelka 

postupně omezila svou pozornost a pohled jen na tyto nejaktivnější žáky. 

Po této hodině následoval řízený rozhovor s žáky. Byly pro ně připraveny otázky, 

které byly sestaveny na základě předchozího náslechu. S žáky jsme vytvořili kruh a žáci byli 

hned na začátku ujištěni, že informace, které mi sdělí, zůstanou důvěrné a anonymní. Paní 

učitelka nebyla rozhovoru přítomna, a tak panovala větší uvolněnost. Na otázku: „Kdo z vás 

má rád dějepis?“ z 23 dětí téměř všichni odpověděli kladně s tím, že ovšem dávají přednost 

jiným než probíraným tématům. Nejvíce se shodli na období starověkého Egypta, Řecka 

a Říma, které zajímalo asi 12 dětí. Jeden chlapec našel zálibu v napoleonských válkách 

a další 3 pak zajímalo téma obou světových válek. Zbytek přítomných žáků dějepis 

nezařadilo mezi své oblíbené předměty. Další otázky: „Jak se vám pracuje v hodinách a jak 

vám vyhovuje forma výuky?“ směřovaly k reflexi dosavadní formy výuky dějepisu a míry 

zapojení žáků. V hodinách dějepisu se žákům na základě rozhovoru moc dobře nepracovalo, 

protože výuka byla postavena převážně na výkladu doplněném interaktivními otázkami. 

Otázky však byly podle žáků špatně položené. Často prý nechápali, na co se jich paní 

učitelka ptala, nebo jí nedokázali rychle odpovědět. Podle slov jedné dívky by ona sama 

znala odpověď, ale systém mechanicky pokládaných otázek a rychle vyžadovaných 

odpovědí jí nevyhovuje, protože nedokáže odpovědět okamžitě. Následně je pak možnost 

odpovědi poskytnuta výše zmíněným 3-4 zájemcům, které téma zajímá a uvedená metoda 

vyhovuje. Motivace ostatních žáků, kteří nedokáží ihned odpovědět, však klesá. Žáci by 

podle svých slov ve výuce možná ocenili zařazení skupinové práce, ale především 

by kvitovali srozumitelnější projev a styl vysvětlování informací, což byl podle nich hlavní 

problém výuky.190 

Na základě rozhovoru jsem si po skončení náslechu ověřila svou hypotézu, že žáci nejsou 

na projektovou výuku připraveni. Na zvládnutí principů projektové výuky je vhodné s žáky 

                                                           
189 více autorčin osobní archiv, část z něj přepsána viz Příloha č. 3 
190 více a archivu autorky, přepsaná část rozhovoru viz Příloha č. 3 
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pracovat již od nižších ročníků, a pokud nejsou na tuto formu zvyklí, je třeba volit postupné 

kroky k jejímu osvojení. Avšak žáci, kteří se již nacházeli ve druhé polovině 9. třídy, neměli 

vzhledem k přípravě na přijímací zkoušky a nejrůznějším závěrečným školním pracím, čas 

ani kapacitu se těmto dílčím krokům věnovat. Žákům bohužel chyběla samostatnost, časová 

flexibilita, motivace i schopnost pracovat ve skupině, což je v rámci projektového vyučování 

nezbytné.191 Otázka po prvních dvou násleších a rozhovoru s žáky proto zněla: „Co nyní?“ 

Místo hledání jiné školy, která by poskytovala vhodnější podmínky pro projektové 

vyučování, jsem se nakonec rozhodla přetvořit raději původní koncept. Projektová výuka 

v této třídě realizovat nešla, ale bylo možné vybrat jiné metody, které by směřovaly k rozvoji 

alespoň některých dovedností, které by žáci mohli potřebovat v rámci dalšího studia, 

a zároveň respektovaly didaktické zásady edukačního procesu, a to zejména zásadu 

přiměřenosti. Proto jsem se rozhodla realizovat výuku regionálních dějin v tematickém 

bloku se vztahem ke 2. světové válce a využít metody rozvíjející kritické myšlení, 

které vycházejí z osvědčeného programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

(RWCT)192. 

Třetí náslechová hodina byla vzhledem k vytíženosti obou stran realizována až 17. února 

2017. S paní učitelkou jsem však návrh na změnu formy výuky konzultovala již v lednu. 

Třetí návštěva tedy sloužila spíše k prohloubení vztahu s žáky. Po skončení hodiny jsme 

se znovu krátce setkali a znovu si ujasnili průběh ověřování, moji i jejich roli při společné 

práci. Žáci měli největší strach z toho, jestli vše zvládnou. Zdálo se jim, že to, co se od nich 

očekává, nemohou splnit a bude to nad jejich síly. 

 

5.1.2. Náslechové hodiny v 8. třídě – květen 2017 

 

Náslechové hodiny v 8. třídě byly již od začátku trochu problematické. Ke konci 

školního roku se všeobecně konají různé akce, kterých se třídy účastní. Domluvit 

se na nějaký termín bylo poněkud náročnější, proto byly nakonec uskutečněny pouze dvě 

náslechové hodiny. První hodina byla realizována 18. května a druhá 25. května 2017. 

                                                           
191 Havlůjová, H., Najbert, J. a kol. Paměť a projektové vyučování v dějepise, 2014. s. 104-105 
192 Čtením a psaním ke kritickému myšlení, [online]. Dostupné z: www.kritickemysleni.cz, [cit. 2017-12-04] 

http://www.kritickemysleni.cz/
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V 8. třídě je konstantně 21 žáků a žákyní s převahou dívek. Tato třída je na celé škole 

vnímaná jako velice problémová, a to kvůli nekázni několika žáků. 

První pozorovaná hodina byla zaměřena na opakování začátku 1. světové války, 

na které navazoval výklad věnovaný legiím. Paní učitelka se mi před hodinou svěřila s tím, 

že třída je hyperaktivní a je zde vícero žáků, kteří narušují hodiny svou neustálou nekázní. 

Proto jsem od náslechových ani dalších hodin neměla moc očekávat. 

Hodina začala opakováním a velmi mě už od samého začátku překvapila aktivita žáků. 

Hodně se hlásili, o látku měli zájem i dívky. Podle prvotního dojmu byli téměř všichni hodně 

soutěživí a chtěli být stůj co stůj vyvoláni. Ve druhé části hodiny pak převažoval výklad 

o legiích v zahraničí. Tato část byla hodně narušována nekázní 2-3 chlapců, které hodina 

přestala bavit a kteří měli potřebu na sebe neustále upozorňovat. Paní učitelka se na ně proto 

neustále obracela a snažila se nekázeň mírnit. V poslední části hodiny vyplňovali žáci 

v pracovním sešitu cvičení, které se týkalo opakování informací ohledně legií, které byly 

právě probrány. Nevím, jestli už byla paní učitelka unavená předešlou nekázní, ale celkově 

byl závěr hodiny narušen a panoval značný ruch.193 

Kromě nekázně, která očividně nebyla přítomna v hodinách dějepisu poprvé, jsem byla 

příjemně překvapená. Hodně jsem kvitovala velkou aktivitu, ale nedokázala jsem 

identifikovat, proč byly tak velký rozdíly mezi hodinami 8. a 9 třídy. V 8. třídě jsem 

nepozorovala pasivitu, což bylo v 9. třídě naopak. Zdálo se mi, že žáci i lépe reagovali 

na otázky, které jim paní učitelka kladla. Bylo zřejmé, že systém pokládání otázek se zlepšil. 

Paní učitelce jsem se svěřila s tím, že žáci byli velmi aktivní a že jsem z nich měla celkem 

dobrý pocit. Byly jsme domluvené, že přijdu ještě minimálně dvakrát. Třetí náslechová 

hodina se měla konat ke konci května, ale nakonec kvůli časovému vytížení paní učitelky 

být uskutečněna nemohla. 

Na žáky 8. třídy jsem se přišla znovu podívat 25. května. Na konci této hodiny bylo nutné 

s žáky provést rozhovor, který mi měl pomoci doplnit informace o této třídě a osvětlit 

nejasnosti. Téma hodiny bylo zaměřeno na konec 1. světové války. Začátek hodiny byl 

vyplněn opakováním. V této části hodiny opět excelovali někteří aktivní žáci, které očividně 

dějepis baví a jsou soutěživí. Během hodiny jsem ovšem pozorovala obecně mnohem méně 

produktivní aktivity a mnohem větší nekázeň. Žáci byli neukáznění a bylo nutné je 

od počátku neustále napomínat. Paní učitelka hodně zvyšovala hlas, a i když pak položila 

                                                           
193 více osobní archiv autorky, přepsaná část náslechové hodiny viz Příloha č. 4 
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některému žákovi otázku, odpovídala pod vlivem nekázně třídy spíše za něj. V druhé části 

hodiny se probíraly události spojené s koncem války. Žáci měli sledovat výklad a doplňovat 

informace do pracovního sešitu. Během této aktivity někteří žáci, kteří neměli sešit, 

napodobovali psaní, aby nemuseli vysvětlovat, proč sešit nemají. Bylo vidět, že paní učitelka 

je s hodinou kvůli nekázni velice nespokojená, protože vše neprobíhalo podle jejích 

představ. Hodina byla asi o 5 minut zkrácena. Bylo to nejspíše z toho důvodu, že spolupráce 

s dětmi byla velice složitá, neboť to byla také poslední hodina daného dne. 

Po této hodině jsem s dětmi opět utvořila kruh a položila otázky, které mi měly pomoci 

zjistit, jestli žáci budou vůbec schopni při výuce regionálních dějin spolupracovat. 

Na základě náslechových hodin mi bylo jasné, že ani v této třídě nemohu počítat 

s projektovou výukou. Podle mého pozorování byla třída velice neukázněná, sociálně 

a vztahově nejednotná. Někteří žáci se neustále předváděli a jiní byli naprosto pasivní 

až apatičtí. Třídě byly položeny tyto otázky: „Koho z vás baví dějepis? Jak se vám pracuje 

v hodinách dějepisu? Jak vám vyhovuje forma výuky?“. Na otázku, koho baví dějepis, 

odpověděla polovina žáků, že je dějepis baví, ale opět jako v 9. třídě, vyvolával nejčastěji 

zájem starověký Egypt. Našli se ovšem i žáci, kteří spíše preferovali dobu moderních dějin. 

Žáků, kteří se k otázce nijak neprojevili, jsem se zeptala, jaká je příčina toho, že dějepis 

nemají rádi. Převažoval zejména názor, že dějepis je pro ně symbolem starých událostí 

a pro ně nejsou minulé doby dost přitažlivé. Žákům se podle jejich názoru v hodinách 

dějepisu pracovalo celkem dobře. Část žáků, které dějepis baví, což bylo okolo 11 žáků, byla 

spokojená i s výstavbou a formou výuky. Tyto děti byly soutěživé a nevadila jim ani rychlost, 

s jakou byly otázky zadávány. Ostatní žáci, kteří měli dějepis rádi, což bylo 5 žáků, by formu 

výuky změnili, protože se jim ve stávajících podmínkách dobře nepracovalo. Potřebovali 

by podle svých slov větší srozumitelnost sdělovaných informací. Žáci, kteří neměli dějepis 

v oblibě, se k těmto otázkám nevyjádřili.194 

Na základě zjištěného bylo jasné, že je opět potřeba přizpůsobit výuku především 

schopnostem žáků. Výzkum zjistil, že není možné vzhledem ke zkušenostem žáků, 

které ovlivňovala dosud převládající forma frontální výuky, realizovat projektovou výuku. 

Část žáků nejevila o výuku zájem a neměla žádnou motivaci, nehodlala s ostatními 

spolupracovat, což je pro tvorbu projektů klíčové. S ohledem na všechny okolnosti 

a výsledky výzkumu bylo tedy nutné zvolit pro danou třídu schůdnější metody. Byla 
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proto opět zvolena tematická bloková výuka regionálních dějin, při které byly zároveň 

využívány metody pro rozvoj kritického myšlení žáků. 
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6. Koncept výuky regionálních dějin v tematického bloku s využitím 

metod kritického myšlení 

 

Na základě výsledků výzkumu 9. i 8 třídy bylo jasné, že zvolená forma i metody výuky 

se vždy musí přizpůsobit a podřídit schopnostem a dovednostem žáků. Je zřejmé, že během 

jednoho měsíce není možné poznat žáky stejně tak, jako je zná učitel, který je vidí vyrůstat 

a učí po celý rok i déle. I když má začínající učitel vizi, že přinese do výuky nějaký nový 

aspekt, nebo začne dělat věci po svém, mnohdy musí ze svých představ nejprve slevit. Žáky 

je třeba pozorovat v jejich přirozeném prostředí, poznat jejich silné, ale i slabé stránek, 

aby bylo možné identifikovat jejich vzdělávací potřeby. 

Výsledky výzkumu, který probíhal v 9. a 8. třídě ZŠ Krucemburk, prokázaly, že žáci 

obou tříd nebyli v hodinách dějepisu systematicky vedeni k samostatnosti, sebereflexi, 

hodnocení ani k vyjadřování vlastního názoru. Žáci byli v hodinách považováni 

za posluchače, kteří mají tu a tam splnit zadaný úkol nebo rychle odpovědět na kontrolní 

otázky. Otázky směřovaly k fixaci a reprodukci učiva. Ani v jedné třídě a ani v jedné 

ze sledovaných hodin nebyly zařazeny metody, které by podporovaly nejen klíčové 

kompetence v rámci dějepisu jako předmětu, ale ani personální a sociální aspekty učení. 

Hodiny byly založeny na paměťovém osvojování obsahu, látce, nikoliv na dovednostních 

cílech, které mají žáci dosáhnout a díky nimž by se mohli posunout ve svém studiu dál. 

Z tohoto důvodu byla pro ověřování výuky regionálních dějin zvolena forma výuky 

a následně i metody, které by byly v souladu s didaktickými zásadami edukačního procesu 

a zároveň by rozvíjely klíčové kompetence a schopnosti žáků. Jako forma práce byla zvolena 

výuka v tematickém bloku zaměřená na reflexi 1. a 2. světové války z regionálního pohledu. 

Dílčí aktivity pak byly založeny na programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení,195 

který se se stal výchozím bodem této metodické kapitoly. 

Program RWCT neboli Čtením a psaním ke kritickému myšlení má v České republice 

již dvacetiletou praxi.196 Mezi jeho klíčové principy patří například: „aktivní učení 

odehrávající se ve fázích evokace – uvědomění si významu informací – reflexe, změna 

učitelova postavení v procesu výchovy a učení a změna komunikace mezi učitelem a žáky 

a mezi studenty navzájem, využití faktografických znalostí k řešení problémů a jako 

                                                           
195 více informací na www.kritickemysleni.cz 
196 Čtením a psaním ke kritickému myšlení, [online]. Dostupné z: www.kritickemysleni.cz, [cit. 2017-12-04] 

http://www.kritickemysleni.cz/
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materiálu k rozvíjení myšlenkových operací, zohlednění skutečných žákových zájmů 

a potřeb, žákova neustálá reflexe vlastního učení jako jeden z nástrojů celoživotního 

vzdělávání, důraz na spolupráci žáků, nebo hodnocení učebního procesu, ne jen výsledku 

učebního procesu.“197 

Aby k rozvíjení těchto základních schopností docházelo, je nutné si stanovit metody, 

které budou v souladu s těmito principy a kompetencemi. Z hlediska dodržování správné 

struktury programu kritického myšlení je vhodné si zvolit metody, které budou 

korespondovat s fázemi hodiny rozčleněné do úvodní fáze – evokace, střední 

části – uvědomění si významu nového učiva a závěru – reflexe. Toto rozdělení hodiny nemá 

jen výhody z hlediska struktury, ale pomáhá rovněž učitelům i žákům rozvíjet myšlenky 

postupně, krok za krokem a směřovali tak k cíli.198 Z tohoto důvodu byly v této práci využity 

metody, které můžeme rozdělit podle klasifikačního hlediska Josefa Novotného 

na motivační, expoziční a fixačně aplikační.199 Toto dělení bylo zvoleno i vzhledem 

ke zvolené formě výuky s využitím principů kritického myšlení ve výukové hodině 

regionálních dějin.200 Následující příklady metod byly vyzkoušeny v praxi a jsou součástí 

návrhů výuky regionálních dějin na ZŠ Krucemburk.201 

Motivační metody se aplikují v úvodních fázích hodiny proto, aby navodily téma 

a zaujaly žáky k další spolupráci. Mezi takové metody, které jsou v této práci využívány, 

patří brainstorming. Brainstorming ve své podstatě znamená "bouře mozku". Na začátku 

musí být nějaký podnět, otázka, která má v žácích onu bouři mozku vyvolat. Základem je 

tedy nějaký problém, otázka, zajímavá myšlenka, která dokáže v žácích vyvolat zájem 

o zveřejnění svého nápadu. Nedílnou součástí brainstormingu je jeho písemná forma, 

kde veškeré nápady žáků mají být zapsány. Publikace osobních nápadů a myšlenek není 

ovšem jednoduchá. Zvláště s přibývajícím věkem žáků je očividné, že snaha neztrapnit 

se před ostatními spolužáky je velmi silná a může dost omezit tuto metodu zvláště s ohledem 

na sociální vztahy v dané třídě. Je zapotřebí vytvořit v žácích pocit bezpečné atmosféry, 

kde neexistuje špatný nápad. Důležité je, aby učitelé v žácích touto metodu pěstovali pocit, 

                                                           
197 Čtením a psaním ke kritickému myšlení, [cit. 4. 12.]; dostupné na: www.kritickemysleni.cz 
198 Rutová, N. Proč právě metody kritického myšlení a fáze E-U-R? [online]. Dostupné 

z: www.respektneboli.eu, [cit. 2017-12-04] 
199 Novotný, Regionální dějiny a jejich postavení ve výuce. 2006, s. 5-6; [online]. Dostupné 

z: https://educoland.muni.cz/down-515/, [cit. 2017-12-05] 
200 viz kapitola č. 7 
201 více kapitola č. 7 

http://www.respektneboli.eu/
https://educoland.muni.cz/down-515/
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že se nemusí bát vyjádřit. Tato metoda poskytuje i další možné varianty jako brainwriting, 

který je založený na individuální psané podobě např. volné psaní. Další alternativou této 

metody je vysoce strukturovaný pětilístek. Brainstorming jako metoda může dopomoci 

k třídění informací, vytváření myšlenkového schématu problematiky a tím tak rozvíjet 

myšlení.202 

Další metodou, která byla v této práci použita, je metoda podvojného deníku. Tato 

metody je zaměřená na práci s textem a jeho písemnou reflexi. Při čtení textu může v žákovi 

vyvstat nějaká myšlenka, text mu může připomínat nějaký jeho zážitek, což je právě podnět 

k zápisu komentáře. Žáci si obvykle načrtnou na papír svislou čáru a do levé části napíší 

pasáž z textu, která je zaujala a do pravé části papíru okomentují svůj výběr. 

Kromě připomenutí vlastního zážitku může pasáž z textu v žácích vyvolat emoce, asociace, 

otázky, problémy atd. To vše je hodné zápisu. Posléze by měla proběhnout reflexe myšlenek 

a komentářů. Podvojný deník může mít i formu trojitého deníku, a to v případě, že s touto 

metodou se bude dále pracovat. Ke komentářům se mohou vyjádřit a připojit i spolužáci 

nebo učitel. Tato metoda je výborným nástrojem k reflexi textu i vlastních dojmů, názorů 

a emocí.203 

Řízené čtení je metoda zakládající se na práci s textem. Ten je rozdělen do několika částí, 

které společně žáci čtou. Ke každé části jsou připraveny otázky, úkoly, které pomohou text 

žákům analyzovat a vyhodnotit. Důležitý moment této metody je společná reflektovaná 

práce s textem, která může být díky dobře systematicky položeným otázkám pro žáky 

přínosná vzhledem k celkovému pochopení cíle a myšlenek textu. Před touto metodou 

je vhodné zařadit evokační otázku, aktivitu, které by pak byly dále pomocí metody Řízeného 

čtení rozvíjeny. S touto metodou se většinou pracuje v částí uvědomění, protože je nutné 

počítat s větší časovou rezervou. Jako vhodné završení aktivity se jeví diskuse nebo reflexe 

založená na shrnutí čtení a jeho obsahu.204 

Kromě zvolených metod je důležité mít neustále na vědomí důležité principy programu 

kritického myšlení, které jsou nastíněny v úvodu kapitoly tak, aby docházelo k jejich rozvoji. 

Z toho důvodu byly v této práci použity i aktivity, které nemůžeme přímo nazvat metodou, 

ale jejichž přítomnost pomohla rozvíjet schopnosti a kompetence žáků, jako např. práce 

                                                           
202 Košťálová, H., Brainstorming aneb Dovedeme v rozpoutat bouři nápadů v mozcích našich žáků? 2012, 

in: Kritické listy č. 12/2003 
203 Rutová, N. Dvojitý zápis. [online]. Dostupné na: www.respektneboli.eu, [cit. 2017-12-05] 
204 Rutová, N. Dvojitý zápis. [online]. Dostupné na: www.respektneboli.eu, [cit. 2017-12-05] 

http://www.respektneboli.eu/
http://www.respektneboli.eu/
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s textem kroniky a fotografiemi, výklad, zážitkové učení realizované vycházkou, práce 

se zjednodušenou mapou nebo diskuse. 

K hlavním principům, které byly dodržovány a rozvíjeny v realizovaných hodinách, 

patřilo vyjadřování vlastního názoru a dojmů, změna v komunikaci mezi žákem a učitelem, 

zrušení vzájemných komunikačních bariér, rozvoj argumentace a pocitu sebevědomí, reflexe 

a hodnocení své práce i práce ostatních na základě předem vytvořených kritérií, nebo rozvoj 

kooperativního učení formou skupinové práce.205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205 viz kapitola č. 7 
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7. Návrhy hodin výuky regionálních dějin a jejich reflexe 

 

Tato část práce se zabývá popisem ověřování návrhu výuky regionálních dějin 

v 8 a 9. ročníku ZŠ Krucemburk. Kapitola je složena tak, aby poskytovala co nejpřehlednější 

a zároveň komplexní pohled na jednotlivé hodiny. Každá hodina je popsána nejprve 

z hlediska přípravy, poté následuje strukturovaný návrh výuky a reflexe průběhu vyučování 

zaměřená na kladné i slabší stránky hodiny. Jako první jsou popsány návrhy hodin 

pro 9. třídu, která absolvovala regionální výuku v březnu – dubnu 2017. V 8. třídě byly 

hodiny realizovány následně, poté, co třída dokončila tematický celek obecných dějin První 

světová válka, a to v květnu 2017. Velice důležitou podkapitolou jsou prezentace 

závěrečných výstupů z hodin a celková reflexe výuky z pohledu žáků. Naznačuje, do jaké 

míry se podařilo v rámci navrženého konceptu přizpůsobit výuku schopnostem dané třídy 

a pomoci žákům v rozvoji klíčových kompetencí. 

Základní škola Krucemburk se nachází ve stejnojmenné obci, v kraji Vysočina. V obci 

se v minulosti nacházely školy dvě, první obecná a druhá evangelická pro děti obyvatel 

evangelického vyznání, kteří tvořili početnou část obce. Škola, která je v obci dnes, byla 

postavena v roce 1951.206 Budova byla už od začátku koncipovaná pro 1. i 2. stupeň, takže 

prostory jsou rozsáhlé. Tuto školu navštěvují i žáci z okolních vesnic, pro které je škola 

v Krucemburku spádovou. Jsou to především žáci z vesnic Hluboká, Radostín, Staré Ranské, 

Vojnův Městec nebo Benátky, které však katastrálně náleží k městu Ždírec nad Doubravou. 

Na základě počtu žáků patří krucemburská škola mezi ty menší. V roce 2012 proběhla 

rozsáhlá rekonstrukce exteriéru, ale současně s ní se postupně modernizovaly 

např. i počítačové učebny nebo se do ostatních tříd instalovaly projektory. 

 

7.1.  Krucemburk a 2. světová válka 

 

Na základě zjištění, že žáci nejsou vedeni k určitým dovednostem, kterými by měli 

disponovat, jsem došla k utvrzení, že projektová výuka pro žáky 9. třídy a posléze ani 8. třídy 

není pravou formou výuky regionálních dějin. Na principech projektové výuky se musí 

pracovat už od nižších ročníků, a pokud na tuto formu nejsou žáci zvyklí, bylo by její 

                                                           
206 Informace o krucemburské škole jsou [online], dostupné z: www.zskrucemburk.cz, [cit. 2017-11-13] 

http://www.zskrucemburk.cz/
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uplatnění v rámci hodin, které mi byly školou poskytnuty, pro ně nepřiměřené. Zároveň 

se žáci nacházejí ve 2. polovině 9. třídy a výuka je vzhledem k přijímacím zkouškám 

a nejrůznějším školním pracím velmi okleštěna. Místo projektového vyučování, které by 

bylo pro žáky patrně jen další zátěží, byla zvolena výuka tematického bloku s principy 

kritického myšlení, která se jevila pro danou třídu jako schůdnější. 

Výuka v 9. třídě byla realizována v době od 7. března do 7. dubna 2017. Žáci měli hodiny 

dějepisu vždy v úterý a v pátek dopoledne, v nichž mělo po celý měsíc probíhat začlenění 

regionálních dějin do výuky dějepisu. 

Celý tematický blok Druhá světová válka v Krucemburku a okolí byl rozdělen 

do 10 hodin. Z těchto 10 hodin 6 hodin bylo věnováno osvojování tématu a tréninku 

kritického myšlení, zbývající 4 hodiny pak tvorbě výstupů žáků. Výstupem z tohoto bloku 

byla příprava a prezentace plakátů, které zpracovávali žáci ve skupinách. 

Před první hodinou bylo žákům ještě jednou objasněno, co bude mým úkolem a co bude 

jejich úkolem. Žáci dostali před výukou desky na portfolia, kam si materiály z hodin 

zakládali, což pak bylo i pro mě velmi důležité jako reflexe z výuky a závěrečných výstupů. 

Zároveň bylo žákům sděleno, jaká témata budou v hodinách probíraná. Tato témata pak také 

kopírovala zadání pro závěrečnou skupinovou práci. 

Žáci 2. světovou válku probírali v kontextu českých, evropských i světových dějin 

od října roku 2016. Před začátkem ověřování žáci právě tento velký blok dokončili a završili 

písemnou prací, takže mezi výukou regionálních dějin o 2. světové válce v Krucemburku 

nebyla skoro žádná časová prodleva a bylo možné velmi dobře na probrané učivo navazovat. 

V návrhu byl tedy vzhledem k daným podmínkám zvolen deduktivní způsob výuky 

regionálních dějin, tzn. že regionální dějiny byly vyučovány v souvislosti dějin obecných. 

První hodina se uskutečnila v úterý 7. března 2017 a jejím cílem bylo žáky seznámit 

se začátky války v Krucemburku a okolí a uvést tak regionální dějiny do souvislosti 

s obecnými dějiny. Důraz byl kladen na roky 1938, 1939 a 1940, s cílem ukázat proměnu 

obce a jeho obyvatel, která nastala na začátku války. Žáci se seznámili s kronikou obce 

Krucemburk a dalšími dobovými prameny (např. fotografiemi nebo tiskovinami). 

Druhá hodina byla věnovaná běžnému životu v protektorátě. Důraz spočíval na ukázkách 

běžných věcí, které ovlivňovaly život obyvatel Krucemburku. Jako základní zdroje byly 

využity kronika obce, soupisy odváděných dávek, fotografie z výstavy Armádního muzea 
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Žižkov V ulicích protektorátu Böhmen und Mähren s tím, že hodina pokrývala období 

1941 – 1943. 

Třetí hodina se již tematicky přesunula k odboji v letech 1944 – 1945. Do této hodiny 

přijal pozvání Pavel Vomela, který je místním badatelem a nadšencem historie. Žákům 

vyprávěl o odbojové činnosti obyvatel Krucemburku a zejména o místním působení 

partyzánské brigády Mistra Jana Husa. Žáci měli připravené otázky, které si před hodinou 

vytvořili, proto hodina nabyla formy rozhovoru a besedy. 

Čtvrtá hodina pak ukázala žákům nelehký osud dvaceti obyvatel Krucemburku, kteří byli 

zatčeni a tvrdě vyslýcháni na začátku roku 1945. Tito lidé se zapojili do odboje, který vznikl 

v obci již na začátku roku 1939. Hlavním materiálem byly fotografie a medailonky 

vybraných lidí, kteří se většinou již do vesnice nevrátili. 

Pátá hodina se odehrávala v terénu v Krucemburku. Jejím tématem bylo bombardování 

na konci války v květnu 1945. Žáci se podívali na místa, kde vybuchly bomby, z nichž velká 

část také zabíjela. Mohli se podívat a potěžkat si také opravdový kus pláště jedné bomby, 

která byla na obec svržena. 

Poslední hodina pak byla věnovaná tomu, co žáky samotné ještě zajímalo. V neposlední 

řadě se v ní také probíralo zadání a upřesnění skupinové práce. Žáci byli seznámeni s tématy 

hodin již před realizací výuky a podle svých preferencí měli určit, která dvě témata z šesti 

by je nejvíce zajímala. Podle jejich preferencí pak byly vytvořeny skupiny. Pokryta 

ovšem musela být všechna témata, proto každý sám za sebe napsal dvě témata tak, aby poté 

nebyl problém s vytvářením skupin. Část této hodiny pak obsahovala také vysvětlení 

organizačních záležitostí, například seznámení žáků s digitálním účtem, kde byly uloženy 

všechny materiály z odučených hodin, které pak žáci mohli při realizaci skupinové práce 

využívat. Výstupy formou plakátů pak skupiny vytvářely ve třech následujících vyučovacích 

hodinách. V poslední hodině pak plakáty, které obsahovaly nejdůležitější informace 

a zajímavosti k danému tématu společně s ukázkami dobových fotografií, svědectvími 

a dalšími materiály, žáci prezentovali. 
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7.1.1. Začátek 2. světové války v Krucemburku (1938-1940) 

 

Příprava první hodiny byla zaměřená hlavně na události začátku 2. světové války 

v Krucemburku. Rozsah tématu byl zvolen od podzimu roku 1938 až do roku 1940. 

I když rok 1938 není ještě branný jako začátek války, pro prostředí nově vzniklé Česko-

Slovenské republiky měly události, které se odehrávaly na podzim roku 1938, velký význam. 

Jako konec rozmezí byl vybrán rok 1940, protože od roku 1941 se pro obyvatele 

Krucemburku podstatně měnila situace. Přišla první větší zatýkání a nařízení, 

která omezovala jejich běžný život, zemědělství a kulturu. 

Jako pramenná základna byla použita zejména Pamětní kniha obce Krucemburku z let 

1938 – 1969, dále odborná publikace kolektivu autorů Milana Kubína, Hynka Jurmana 

a Pavla Vomely s názvem Partyzánská odysea: Osud Věry Pilařové nebo souhrnná 

publikace Pavla Vomely Válečná léta v Krucemburku. 

Tato hodina byla vystavěná tak, aby se zobrazil obecný kontext evropských 

a protektorátních dějin na konkrétních událostech malé obce Krucemburk. Na začátek 

hodiny jsem chtěla slyšet od žáků, co vlastně považují za začátek 2. světové války v Evropě. 

Metodou, která mi k tomu měla posloužit, byl brainstorming založený na asociaci. Žáci měli 

zkusit zapsat na tabuli pod nápis "Začátek války" své postřehy, které si myslí, že evokují 

začátek 2. světové války. Poté jsme se měli pokusit jednotlivé nápady okomentovat 

a reflektovat. Další část hodiny, uvědomění významu, se měla zaměřit na propojení 

obecných a konkrétních informací. Žákům byl předložen papír s přepsanými úryvky zejména 

z kroniky, které se zaměřovaly na konkrétní předválečné a válečné události, jež se staly 

v Krucemburku. 

Tyto informace byly pro hodinu upraveny tak, že do jejich textu byla začleněna indicie, 

která odkrývala rok dané události. Pro práci s tímto listem byla zvolena práce ve dvojicích. 

Žáci měli na základě indicie zjistit, v jakém roce se událost stala. Po této skupinové práci 

pak bylo řešení tohoto úkolu reflektováno a poté i dovysvětleny všechny nejasnosti. K tomu 

byly žákům promítány zejména fotografie míst, které měly doplnit informace z popsaných 

událostí. V reflexi se měli žáci zamyslet nad určitou informací nebo informacemi, 

které je během hodiny zaujaly a vysvětlit proč. 
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Začátek 2. světové války v Krucemburku (1938-1940) 

 

7. 3. 2017 – počet studentů: 18 

Rozsah: 1 hodina – 45 min 

Téma: 2. světová válka v Krucemburku a okolí 

Dílčí téma: Začátek 2. světové války v Krucemburku (1938-1940) 

Klíčové pojmy: září 1938, začátek Protektorátu Čechy a Morava, rok 1940 v protektorátu 

Pomůcky: ukázky z kroniky a odborné literatury, fotografie, prezentace 

Klíčové kompetence: komunikační, sociální a personální, k řešení problémů, k učení 

Forma práce v hodině: individuální, skupinová 

Obecný cíl podle RVP ZV: Žák zhodnotí postavení Československa v evropských 

souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.207 

 

Cíl hodiny: Žáci se seznámí se začátky 2. světové války v Krucemburku.  

Žáci se seznámí s dobovými materiály a literaturou, které při své práci využijí. 

Žáci dokáží regionální události na základě obecných informací zařadit 

do kontextu obecných dějin. 

               Žáci dokáží na základě ukázek z kroniky analyzovat události z let 1938-1940. 

                 Žáci dokáží vyjádřit a obhájit svůj názor.  

 

Evokace: a) brainstorming – 10 min. 

o Jaké události si vybavíte, když se řekne začátek 2. světové války?  

o Co byl podle vás začátek 2. světové války? 

· Žáci na tabuli napíší, co je napadne jako asociace k začátku 2. světové války. 

· Během úkolu bude na tabuli stále otázka napsaná.  

· Společně si pak jejich nápady probereme a reflektujeme. 

 

                                                           
207 MŠMT, RVP ZV 2016, str. 56 [online]; dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani, [cit. 2017-06-26] 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
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Uvědomění:  b) regionální události v kontextu českých – přiřazování – 10 min 

o Každý žák dostane list s ukázkami událostí z kroniky Krucemburku 

z let 1938 – 1940.208 

o Na základě obecných informací z textů si ve dvojicích zkusí události 

zařadit do správných let v rozmezí let 1938-1940 a následně je seřadit, 

jak by měly jít za sebou. 

 

    c) analýza událostí z kroniky – 15 min 

o S žáky si projdeme jednotlivé ukázky z kroniky a pokusíme se 

objasnit nejasnosti. 

o K tomuto vysvětlení obsahu budou promítány na projektoru fotky k 

tématu 

 

Reflexe:  d)  shrnutí – 5 min 

· Která z událostí, jež se staly v Krucemburku, vás nejvíce překvapila, zaujala? Proč? 

· Společně si na závěr hodiny řekneme postřehy, které žáky ze záznamů událostí 

zaujaly. 

 

Hned první hodiny se nezúčastnili všichni žáci, ve třídě jich bylo místo 22 jen 18, 

což mělo dopad hlavně na volbu témat pro skupinovou práci. Ještě před začátkem této hodiny 

byli žáci znovu seznámeni s mým působením na škole a s náplní mé i jejich práce. Následně 

si měli z témat, která byla promítnuta na prezentaci, vybrat ta, která se jim líbí, zajímají je 

a chtěli by je zpracovávat. Volit mohli z pěti témat, přičemž na jednom tématu 

(Odboj v Krucemburku a okolí a partyzáni) mělo posléze po výuce regionálních dějin 

pracovat více žáků, než bylo stanoveno. Chybějící žáci si téma volili v následující hodině. 

Volba dvou témat byla určena kvůli tomu, aby se vytvořily skupiny, jejichž hlavním 

společným zájmem bylo právě dané téma. Na základě preferencí bylo první téma volené 

jako nejvíce vyhovující, přičemž druhé téma mělo být náhradní. 

Na začátek první hodiny byla zvolena metoda brainstormingu, abychom zjistili, 

jak rozumíme a co si dokážeme představit pod názvem Začátek 2. války v Krucemburku. 

                                                           
208 viz Příloha č. 6 
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Již zde jsme s žáky naráželi na problémy. Na tabuli se objevovaly pojmy, které neměly nic 

společného se začátkem války, ale ani s válkou jako takovou. Už zde jsem viděla, že žákům 

chybí obecné ukotvení informací, i když 2. světovou válku dokončili týden před zahájením 

mé výuky. Začátek války byl pro ně například spojen s atentátem na R. Heydricha, 

vypálením Lidic a Ležáků, s čímž jsme se museli vypořádat a dovysvětlit, což nám zabralo 

hodně času. Když jsem se žáků ptala, proč právě jejich pojem pro ně znamená začátek války, 

nebyli bohužel schopní mi ani říct, v jakém roce se podle nich tato událost odehrála. 

Napsala jsem tedy na tabuli důležité události s daty, které se staly od podzimu 1938 až po 

rok 1940, jako například uzavření Mnichovské dohody, vznik Protektorátu Čechy a Morava, 

nebo napadení Polska. Po tomto ujasnění mohla přijít na řadu teprve druhá aktivita 

s pracovním listem. 

Zde měli žáci na základě indicie v textu zjistit, kdy se konkrétní událost, která se stala 

v Krucemburku, odehrála. V návrhu jsem měla napsáno, že by žáci tyto události měli také 

seřadit, protože v listu je neměli uspořádané popořadě. Tento úkol jsme však z hodiny 

vypustili, jelikož odhalení toho, v jakém roce se daná událost udála, nám zabralo opravdu 

hodně času. Žáci pracovali společně ve dvojicích, mohli si tak radit a spolupracovat. 

V následné kontrole jsme zjistili, že žáci opravdu nevědí, co si s daným úkolem počít. 

Zvolila jsem tedy společnou kontrolu a vyřešení aktivity. Postupovali jsme po odstavcích 

a ke každé události jsem promítla v prezentaci také fotografii, většinou se zobrazením místa, 

kde se příslušná věc udála, aby žáci přesně věděli, kde se v jejich okolí místo nachází. Tato 

aktivita nám bohužel zabrala zbytek hodiny, takže na reflexi hodiny už nedošlo. 

Dojmy z této hodiny jsem neměla vůbec dobré, protože jsem se snažila přijít na to, 

co jsem udělala v přípravě špatně. Na násleších žáci pracovali ve skupinách a začátek války 

opakovali, proto jsem si myslela, že pojmy jako Mnichovská dohoda nebo začátek 

protektorátu měli již fixovány. Bohužel jsem odhalila, že žáci nemají žádnou obecnou 

znalost základních informací a jejich souvislostí. Aktivita, kde se konfrontovala obecná 

souvislost s její konkrétní podobou, byla pro ně proto moc těžká. 

Je jasné, že pokud nemají žáci obecné znalosti, nemohou se soustředit na další 

myšlenkové operace, jako například vnímat obsah textu nebo najít nejdůležitější informace. 

Proto jsem měla pocit, že celou dobu práce s textem se žáci vyděšeně soustředili na to, 

aby určili daný rok, ale obsah odstavce už nedokázali pojmout, ani logicky promyslet. 
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Po této hodině jsem musela přehodnotit své další návrhy hodin a postupovat s větší 

zaměřeností na obecný kontext událostí. Kvůli tomu jsem žákům na další hodinu vytvořila 

přehled důležitých událostí, které se během 2. světové války udály. Ten si založili 

k vlastnímu používání do portfolia. Na začátku nového tématu jsme si v dalších hodinách 

vždy ujasnili, ve kterém období války se nacházíme a co se v něm odehrálo důležitého, 

což pak mělo vliv i na konkrétní události v Krucemburku. 

Je jasné, že tato hodina byla ovlivněná i tím, že byla první. Žáci nevěděli, i když jim má 

náplň práce byla několikrát objasněna, co ode mě mají přesně čekat a jak tyto hodiny budou 

probíhat. V dalších hodinách jsem chtěla také docílit toho, aby se nebáli mluvit a nenahlíželi 

na mě jako na někoho, kdo je chce z dějepisu zkoušet. 

 

7.1.2. Běžný život v Krucemburku v letech 1941-1943 

 

Druhá hodina byla nazvaná Běžný život v Krucemburku v letech 1941–1943. Tato hodina 

byla pojatá jako seznamovací a motivační. Před začátkem hodiny jsem společně s žáky 

utvořila kruh a zeptala jsem se na jejich názor, co se týče první hodiny. Společně jsme se 

také snažili přijít na to, proč jim aktivita dělala problém. Bylo vidět, že výuka dějepisu pro ně 

znamená pouze nezbytnou přípravu na test, který když napíší, tak všechno zapomenou. 

Evokace obsahovala aktivitu, ve které žáci měli vyzdvihnout jednu zásadní informaci 

z textu předešlé hodiny, která podle nich změnila lidem život. Tato aktivita má pomoci 

žákům v tom, aby dokázali vybrat z množství informací jednu, která je podle nich zvlášť 

důležitá a popsat, proč si ji vybrali. Tím se u žáků rozvíjí schopnost selekce podstatných 

a nepodstatných událostí. 

Druhá část, uvědomění významu, byla rozdělena na dvě části. První část se zaměřovala 

na obecný kontext událostí v Protektorátu Čechy a Morava a druhá na konkrétní realizaci 

těchto obecných událostí v prostředí malé obce. První část, která byla řešena žáky 

ve trojicích, měla formu skupinové práce. Druhá část pak byla realizovaná za pomoci 

prezentace a výkladového zpřesnění informací. 

Velmi důležitým zdrojem informací pro tuto hodinu byly fotografie z výstavy 

Armádního muzea Žižkov V ulicích Protektorátu Čechy a Morava, které byly použity hlavně 

pro obecný kontext událostí. Z této výstavy byly použity například fotografie potravinových 
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lístků nebo výrok Reinharda Heydricha při nástupu úřadu zastupujícího říšského 

protektora209, Jako forma práce byla tedy zvolena skupinová práce ve trojicích. Žáci měli 

poté na základě dvou otázek, které byly připojeny pod fotografii, představit ostatním, co se 

nachází na obrázku. Každý z trojice se měl k obrázku vyjádřit. 

V druhé části posloužily jako hlavní pramenná základna zápisy z Pamětní knihy obce 

Krucemburk 1938–1969, které měly do značné míry korespondovat s obecnými 

informacemi z první části hodiny. Tak například v obecné části žáci dostali text, kde bylo 

napsáno, že v dubnu 1941 byla zastavena činnost Sokola a dalších českých organizací, 

následně pak žáci v úryvku z kroniky četli, že k určitému datu do Krucemburku přijel 

komisař z Chotěboře a činnost místního Sokola skutečně zastavil. Důraz byl vedle expoziční 

funkce aktivity také na rozvoj sociálních a personálních kompetencí, které byly pro žáky 

velmi důležité z hlediska jejich pozdějších výstupů, ale obecně vzato také pro jejich další 

působení na školách a v životě. 

V reflexi se žáci měli zamyslet nad tím, jak by sledovaná léta v Krucemburku na základě 

zjištěných informací charakterizovali. Touto formou byla u žáků vedle diskuse jako formy 

práce rozvíjena také induktivně-deduktivní schopnost myšlení. 

 

Běžný život v Krucemburku v letech 1941 – 1943 

 

10. 3. – počet studentů: 19 žáků 

Rozsah: 1 vyučovací hodina – 45 min 

Téma: 2. světová válka v Krucemburku a okolí 

Dílčí téma: Běžný život v Krucemburku v letech 1941 – 1943 

Klíčové pojmy: Reinhard Heydrich, lístkový systém, písmeno V, film, spolky  

Klíčové kompetence: komunikační, sociální a personální, k řešení problémů, k učení 

Forma práce v hodině: individuální, skupinová 

Pomůcky: ukázky z kroniky, fotografie z výstavy V ulicích protektorátu, prezentace 

Obecný cíl podle RVP ZV: Žák zhodnotí postavení Československa v evropských 

souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.210 

                                                           
209 viz Příloha č. 6 
210 MŠMT, RVP ZV 2016, str. 56 [online]; dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani, [cit. 2017-06-26] 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
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Cíl hodiny: Žáci na základě historických textů a fotografií analyzují vybrané události  

        v Protektorátu. 

        Žáci se seznámí s těmito událostmi v konkrétní podobě pomocí dobových 

materiálů. 

        Žáci spolupracují a řeší úkoly ve skupině. 

        Žáci dokáží vyjádřit svůj názor a obhájit ho.  

 

Evokace: a) výběr důležité informace, která poznamenala životy lidí v Krucemburku 

– 5 min 

· Žáci na základě textu s ukázkami z kroniky, které jsme probírali 1. hodinu, 

vyberou podle nich nejdůležitější událost, která citelně poznamenala životy lidí 

v Krucemburku 

 

Uvědomění: b) práce s fotografiemi a ukázkami písemných pramenů – 15 min 

· Žáci dostanou do trojice fotografie předmětů nebo písemné ukázky událostí, 

které s tématem hodiny souvisí. Tyto fotografie a ukázky se vztahují k obecným 

souvislostem života v Protektorátu Böhnem und Mähren.211 

 

· Každá trojice se pokusí před ostatními skupinami na základě těchto ukázek 

a dvou otázek, které se nachází pod ukázkami, vysvětlit, co z rozdaného materiálu 

mohou vyčíst. 

 

c) výklad + prezentace regionálních událostí – 15 min 

· Na základě ukázek z předchozí aktivity se podíváme na konkrétní realizaci 

obecných událostí a nařízení v Krucemburku 

 

Reflexe: d) krátká diskuse nad tématem – 8 min 

· Jaký byl podle vás život v Krucemburku v těchto letech? Dal by se nějak 

krátce charakterizovat? 

 

                                                           
211 viz Příloha č. 7 
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Tato hodina byla zaměřena na běžný život v Krucemburku v letech 1941-1943. Nejprve 

jsme si podle rozdaného přehledu vybraných válečných událostí ujasnili, v jakém období 

se nacházíme a co se v tomto období na území protektorátu stalo. Žáci se po evokaci rozdělili 

do trojic podle svého uvážení, výběr byl na nich. Tento postup jsem zvolila proto, že jsem 

žáky neznala natolik dobře, abych je seskupila podle jejich schopností. Bohužel ve třídě 

nebyl kvůli nemoci plný počet žáků, takže jedna skupina byla pouze dvoučlenná. Žáci 

se rozdělili do skupin a společně se měli zamyslet nad předloženým materiálem, se kterým 

byly spojené otázky. Po této části úkolu měla skupina svůj materiál představit ostatním. 

Prezentace dopadla velmi dobře a žáci ve skupinách dobře spolupracovali, i když některé 

skupiny potřebovaly dopomoc, kterou jsem jim ráda poskytla. Druhá část hodiny pak žákům 

ukázala konkrétní podobu předchozích informací, které se dozvěděli z materiálů. Informace 

týkající se celého území protektorátu byly tedy identifikovány v pramenech vztahujících se k 

obci Krucemburk, došlo tak ke spojení souvislostí obecných a regionálních dějin. 

Celkově bych tuto hodinu charakterizovala jako vydařenou. Hodina byla mnohem 

uvolněnější, na žácích už byla vidět větší pohoda než v minulé hodině, kdy nevěděli, 

co ode mě mají čekat. Celá atmosféra hodiny se nesla ve velmi dobrém duchu. 

 

7.1.3. Odboj a partyzáni v Krucemburku (1944-1945) 

 

Třetí hodina s názvem Odboj a partyzáni v Krucemburku a okolí byla pojatá jako beseda 

s hostem, místním badatelem a kronikářem, Pavlem Vomelou, který v Krucemburku žije 

celý život a o dějiny regionu se velmi zajímá. Je spoluautorem knížek o partyzánském 

působení na Vysočině s názvem Partyzánská odysea Osud Věry Pilařové nebo Krvavý 

květen. 

Pan Vomela už žákům přednášel na podzim roku 2016, kdy začali probírat téma 

2. světové války. Vyprávěl jim o válce v Krucemburku a okolí. Podle jeho slov ale nebylo 

možné odvyprávět všechny události za 45 minut. I proto se pan Vomela uvolil, že by ještě 

jednou do školy přišel a žákům vyprávěl pouze o dílčím tématu, o odboji a partyzánech. 

Tímto tématem se pan Vomela velmi intenzivně zabýval právě i s ohledem na publikaci, 

na které se podílel. 

Jako forma výuky byla zvolena beseda, ale s tím, že si žáci zapisovali odpovědi 

na otázky, které panu Vomelovi pokládali. Otázky jsme s žáky sestavovali tak, že každý 
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napsal dvě otázky, které by ho k tématu zajímali. Společně jsme pak před hodinou vybrali 

ty, které byly nejvýstižnější a umožňovaly, aby se všichni dozvěděli podstatu působení 

partyzánů na Vysočině. 

Pan Vomela pak přislíbil donést také fotografie členů partyzánské brigády MHJ, 

čímž své vyprávění doplnil a žáci pak měli konkrétní představu o lidech, o kterých se při 

besedě mluvilo. Na závěr hodiny byla pak otevřena volná diskuse. 

 

Odboj a partyzáni v Krucemburku 1944 – 1945 

 

13. 3. – počet studentů: 22 žáků 

Rozsah: 1 vyučovací hodina – 45 min 

Téma: 2. světová válka v Krucemburku a okolí 

Dílčí téma: Odboj a partyzáni v Krucemburku 1944 - 1945 

Klíčové pojmy: odboj v Krucemburku a okolí, partyzánská brigáda Mistra Jana Husa, 

zatýkání v Krucemburku 1945 

Klíčové kompetence: komunikační, sociální a personální, k řešení problémů, k učení 

Forma práce v hodině: individuální 

Pomůcky: ukázky fotografií a návštěva pamětníka 

Obecný cíl podle RVP ZV: Žák zhodnotí postavení Československa v evropských 

souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.212 

Cíl hodiny: Žáci se na základě vyprávění hosta seznámí s tématem odboje a partyzánů  

        v Krucemburku a okolí. 

Žáci dokáží na základě cílených otázek vybrat z vyprávění hosta informace 

relevantní ke studovanému tématu. 

Žáci se dokáží hosta zeptat na to, co je zajímá. 

Evokace: a) představení a úvod do tématu – 5 min 

· S žáky navážeme téma, které probíhá celým blokem, a to odboj.  

                                                           
212 MŠMT, RVP ZV 2016, str. 56 [online]; dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani, [cit. 2017-06-26] 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
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Uvědomění: c) rozhovor s pamětníkem – 30 min 

· Žáci dostanou na papíru otázky, které by měly zastřešit téma Odboj a partyzáni 

v Krucemburku a které si vytvořili. 

· Žáci se pamětníka budou ptát na tyto otázky a na základě nich pak vyplní list 

a po skončení besedy jej odevzdají učiteli. 213 

 

Reflexe: d) rozhovor na doplňujícími otázky – 10 min  

· Žáci na základě předchozí besedy mohou hostu pokládat otázky, které je k tématu 

dále zajímají. 

 

Třetí hodina se od předešlých odlišovala nejen obsahem, ale především formou výuky. 

Místní badatel a kronikář přišel do výuky v 9. třídě už podruhé, ale s tím, že tentokrát měl 

vyprávět pouze o dílčím tématu odboje a partyzánského působení brigády MJH. Tím se 

okruh jeho vyprávění do jisté míry limitoval, aby nedocházelo k opakování informací 

a zároveň, aby časová dotace jedné vyučovací hodiny postačovala. 

Jelikož žáci by z tohoto vyprávění vstřebali pouze část informací a neměli toto téma 

ukotvené, tak jako pomůcka v hodině byl zvolen list s otázkami, který měl téma zastřešit. 

Velmi důležité pro tuto besedu byl i fakt, že byla přítomna celá třída. Žáci byli vyzváni 

k tomu, že tato beseda bude mít formu semináře, s čímž pan Vomela souhlasil. K pokládání 

otázek se žáci mohli hlásit libovolně, i když jejich ostych pak způsobil, že museli být 

vyzváni, aby položili dané otázky. Listy s otázkami a odpověďmi mi pak každý žák odevzdal 

s tím, že tento list sloužil jako forma reflexe. 

Pan Vomela měl o všem neuvěřitelný přehled, což bylo na jednu stranu velmi podnětné, 

ale na druhou stranu to hodině trochu uškodilo. S postupem času se dostával do stále hlubší 

a detailnější roviny informací, které působily na žáky spíše zmateně. Vyprávění 

neposkytovalo jednoznačnou odpověď, která by byla pro žáky přesná a výstižná, proto jsem 

se musela stát jakýmsi tlumočníkem vyprávění a odpovědi na dané otázky průběžně 

zdůrazňovat nebo uceleně shrnout. Kde se pan Vomela pouštěl do větších detailů, bylo to 

pak na žákovských záznamech odpovědích znát. Zejména v případě otázky č. 6 „Jak došlo 

k prozrazení odbojové činnosti obyvatel Krucemburku a k prozrazení působení partyzánské 

                                                           
213 viz Příloha č. 8 
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brigády Mistra Jana Husa na Vysočině?“, kterou pan Vomela pojal opravdu detailně, 

takže žáci pak nevěděli, co vše si mají poznamenat. Reflexe pak byla o něco zkrácena, 

protože pan Vomela měl opravdu spoustu informací, které žákům mohl sdělit. Doplňující 

otázky tak na závěr položili pouze tři žáci. 

 

7.1.4. Zatýkání v Krucemburku – leden 1945 

 

Čtvrtá hodina byla rozdělena na dvě části. V první části se žáci měli zamyslet nad tím, 

jak na působila předchozí hodina, která byla koncipovaná jako beseda s hostem. Žáci se měli 

zamyslet nad hodnocením této hodiny z hlediska obsahu, formy i přínosu informací. Své 

názory měli nejprve napsat na papír a poté se o ně podělit s ostatními spolužáky a učitelem. 

Cílem této úvodní reflexe byla snaha zmapovat přínos třetí hodiny ze strany žáků. 

Ve druhé části hodiny jsme navázali na předchozí téma odboje a působení partyzánské 

brigády MJH dalším tématem Zatýkání v Krucemburku – leden 1945. Na začátku této části 

jsme si měli zopakovat, co vlastně stálo za prozrazením odboje v Krucemburku a následném 

zatýkání obyvatel, kteří se odbojové činnosti věnovali, abychom pak plynule přešli 

k důsledkům těchto skutečností. 

V další části hodiny jsme si pak za pomoci výkladu a prezentace s fotografiemi 

vybraných obyvatel, kteří spolupracovali s partyzány a byli aktivně zapojeni do odbojové 

činnosti, ukázali, jak tito lidé vypadali, aby nebyli pro žáky jen jmény bez jakékoliv 

představy. Hlavním zdrojem obrazové dokumentace byla soukromá sbírka paní XY,214 

která v Krucemburku žije. Kromě fotografií účastníků odboje mi pro potřeby výuky 

zapůjčila i fotografie, které zobrazovaly místa v Krucemburku, kde se nacházela střediska 

výslechu. Dalším zdrojem byla Pamětní kniha obce Krucemburk 1938–1969 a publikace 

Pavla Vomely Válečná léta v Krucemburku. 

Ke konci druhé fáze hodiny se žáci měli seznámit se zkrácenými záznamy vzpomínek 

vyslýchaných, kteří se do Krucemburku po válce vrátili nebo se skrývali. Rozhovory 

s přeživšími pamětníky odboje byly uskutečněny v roce 1964 a souhrnně zaneseny do knihy 

autorů Milana Kubína, Hynka Jurmana a Pavla Vomely s názvem Partyzánská odysea. Žáci 

se díky této aktivitě měli ve dvojici seznámit s obsahem záznamů a sdělit ostatním, co se 

                                                           
214 Paní se nepřála být v práci jmenována. 
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z něj dozvěděli nejdůležitějšího. Celé třídě byly rozdány čtyři různé protokoly, 

při čemž každá dvojice měla pouze jeden protokol jednoho člověka. Společně jsme 

pak sdíleli nejdůležitější informace z každého protokolu, přičemž jednotlivé dvojice 

se navzájem doplňovaly. Tyto materiály si žáci měli nechat ve svých portfoliích, aby jim 

mohli posloužit při pozdější tvorbě výstupů. 

Jako reflexe byla zvolena metoda podvojného deníku, kde žáci měli vybrat určitou část 

úryvku a napsat, proč si ji vybrali, co je na ní zaujalo. 

 

Zatýkání v Krucemburku – leden 1945 

 

15. 3. – počet studentů 22 žáků 

Rozsah: 1 vyučovací hodina – 45 min 

Téma: 2. světová válka v Krucemburku a okolí 

Dílčí téma: Zatýkání v Krucemburku – leden 1945 

Klíčové pojmy: odboj v Krucemburku a okolí, zatýkání a výslechy v lednu 1945 

Klíčové kompetence: komunikační, sociální a personální, k řešení problémů, k učení 

Forma práce v hodině: individuální, skupinová 

Pomůcky: prezentace, ukázky fotografií, přepisy výslechů 

Obecný cíl podle RVP ZV: Žák zhodnotí postavení Československa v evropských 

souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.215 

Cíl hodiny: Žáci se dokáží zamyslet nad přínosem minulé hodiny z hlediska formy i obsahu. 

        Žáci dokáží vyjádřit svůj názor nejen ústně, ale i písemně. 

        Žáci se seznámí s tématem Zatýkání v Krucemburku. 

        Žáci dokáží analyzovat text a vybrat nejdůležitější informace. 

 

 

 

                                                           
215 MŠMT, RVP ZV 2016, str. 56 [online]; dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani, [cit. 2017-06-26] 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
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1. část 

Reflexe minulé hodiny – (téma a zároveň pamětník jako pramen) – 15 min 

· Každý žák se pomocí otázek, které budou napsané na projektoru, zamyslí 

nad minulou hodinou a své odpovědi krátce napíše na papír. 

· Nad těmito otázkami se pak společně zamyslíme a zhodnotíme tak minulou hodinu 

jako celek, jak z hlediska obsahu, tak i formy. 

o Jak byste zhodnotili, charakterizovali téma minulé hodiny?  

o Jak se vám líbila forma výuky? Proč? 

o Přišlo vám, že jste se o tématu více dozvěděli? Proč?  

 

2. část 

Evokace: a) brainstorming – 5 min 

· Co všechno jsme se dozvěděli o důsledku prozrazení odbojové činnosti 

v Krucemburku?  

· Žáci dostanou zpět list s vyplněnými a zkontrolovanými otázkami 

z minulé hodiny a společně navážeme posledními otázkami na další téma. 

 

Uvědomění: b) prezentace + výklad – 10 min 

· Žáci se seznámí s osudy zatčených a vyslýchaných lidí pomocí fotografií a výkladu. 

 

c) práce s textem – 10 min 

· Žáci dostanou do dvojic protokoly z výslechů a společně se tak podíváme 

na vzpomínky obyvatel, kteří přežili hrozné události ledna 1945 

· O čem se protokoly zmiňují? Jaké podstatné věci byste z textu vybraly?  

 

 

Reflexe: d) podvojný deník – 5 min 

· Žáci se vyberou z ukázky textu část, která je zaujala, a napíší vedle svůj komentář.  

· Své deníky odevzdají učiteli. 

 

Tato hodina začala reflektivní aktivitou, která měla zmapovat přínos předchozí hodiny, 

kdy žáky navštívil pan Vomela, který jim vyprávěl o odboji a partyzánech z brigády MJH. 

Žáci písemně odpověděli na tři zobrazené otázky a své odpovědi odevzdali učiteli. O svých 

pocitech z této hodiny jsme si pak také pohovořili. Cílem této aktivity, diskuse, měla být 
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snaha o to, aby se žáci nebáli vyjádřit svůj názor, i když nebyl pozitivní, a zhodnotit tak celou 

hodinu i z hlediska úspěšnosti a přínosu pro další ročníky. Žáci nemají moc průpravu v tom, 

že by se jich někdo ptal na jejich názor, což je jedna z dalších klíčových dovedností, 

kterou by během studia na základní škole měli získat. Z hodnocení většiny žáků vyšla 

tato hodina jako pozitivně hodnocená, jak z hlediska obsahu, tak i formy. Našlo se ovšem pár 

žákyň, které nebyly spokojené s tím, jak byly informace vyloženy. Nejvíce jim vadilo příliš 

mnoho poznatků, které pan Vomela sděloval, čímž měly v dané problematice zmatek. 

Po této reflexi jsme si ještě jednou zopakovali poslední dvě otázky z listu pro záznam 

besedy, ve kterých se žáci nejvíce rozcházeli. Tím jsme se posunuli do dalšího tématu, 

které už bylo obsahem hodiny, a to Zatýkání v Krucemburku – leden 1945. Jako podklad 

sloužila především prezentace s fotografiemi obyvatel, kteří byli zatčeni a vyslýcháni. Žáci 

tak měli možnost se seznámit s tvářemi vybraných lidí, kteří byli biti a nakonec umučeni 

nebo odvezeni do koncentračního tábora v Terezíně. Po skončení této části výkladu bylo 

na tvářích žáků vidět zaujetí, ale i zděšení a smutek, které toto téma vyvolalo. 

V další části jsme pracovali s krátkými texty, které měly žákům přiblížit vzpomínky 

přeživších obyvatel, kteří se buď po válce vrátili z koncentračního tábora, nebo stačili 

před výslechy utéct. Velmi důležitým textem bylo svědectví člena kolínského gestapa Josefa 

Horna, který se zatýkání v Krucemburku účastnil. Josef Horn po 2. světové válce poskytnul 

informace o zatýkání obyvatel Krucemburku.216 Žáci už velmi dobře dokázali ve dvojicích 

vybrat informace z textu, o jejichž komentáře se poté podělili, což posléze kopírovalo jejich 

záznamy napsané v podvojném deníku. 

 

7.1.5. Bombardování Krucemburku– květen 1945 

 

Pátá hodina se lišila od předchozích hodin především svou formou. Byla totiž 

realizovaná venku, mimo školu. Jejím cílem bylo podívat se na místa v obci, kam spadly 

bomby v květnu 1945. Bombardování obec velmi poznamenalo a žáci měli možnost přímo 

v terénu s pomocí historických fotografií srovnávat, jak poškozená místa vypadala dříve 

a jak vypadají dnes. S vedením školy byla možnost a trasa vycházky předem domluvena tak, 

abychom během jedné vyučovací hodiny zvládli projít celou trasu a žáci zároveň přišli včas 

                                                           
216 Svědectví Josefa Horna se nachází Archivu bezpečnostních složek České republiky. 



77 
 

na následující hodinu tělesné výchovy. Součástí vycházky byl výklad učitele, plánek 

se zakreslenými dopady bomb, který poskytl Jaroslav Dobrovolný, do roku 2014 poslední 

žijící pamětník 2. světové války v Krucemburku, a dále pak fotografie obyvatel obce. 

V první části této hodiny jsme se měli od školy přemístit pod faru katolického kostela, 

kde byl naplánovaný první krátký výklad, který měl žáky uvést do doby od února do dubna 

roku 1945 ve světě i v Krucemburku. Během tohoto výkladu už byly žákům rozdány 

fotografie obsahující například výjevy s německými uprchlíky z východního pohraničí, 

kteří se v Krucemburku na náměstí ubytovávali. 

Druhá část vycházky pak byla ve znamení práce s plánkem,217 s jehož pomocí žáci 

hledali a procházeli místa, kde spadly bomby, které ničily a zabíjely. Byla zvolena trasa 

od náměstí Jana Zrzavého dále ulicí Hlubockou. Dále jsme měli přejít k ulici Augustina 

Skřivana k domu rodiny Daňkových, kde bomba zabila tři lidi a kde je dodnes pamětní deska 

se vzpomínkou na oběti bombardování. Další zastávka nás měla zavést na roh ulice 

Augustina Skřivana a Koželužská, kde bomba opět zabíjela. Poté jsme se měli dostat do ulice 

Tkalcovské, kde bomba zpustošila část tkalcovny pana Štilla. Poté už následovala poslední 

zastávka u místního obchodu s potravinami, kde dříve stála obecná škola. Během všech 

zastávek měly být žákům posílány vytištěné fotografie s historickou podobou místa, kde 

jsme se nacházeli. Kdyby z nějakého důvodu nezbýval čas, měla být trasa přiměřeně 

zkrácena. Jako reflexe bylo zvoleno ústní zhodnocení vycházky. Žáci se měli vyjádřit 

k tomu, zda se jim vycházka líbila a který moment považují za nejpřínosnější. 

 

Bombardování Krucemburku – květen 1945 

 

20. 3. – počet studentů: 23 žáků 

Rozsah: 1 vyučovací hodina – 45 min 

Téma: 2. světová válka v Krucemburku a okolí 

Dílčí téma: Bombardování v Krucemburku a okolí – květen 1945 

Klíčové pojmy: osvobozovací akce v květnu 1945, nálet, Rudá armáda, útěk Němců 

Klíčové kompetence: komunikační, sociální a personální, k řešení problémů, k učení 

                                                           
217 viz Příloha č. 9 



78 
 

Forma práce v hodině: vycházka po Krucemburku, práce s mapou a fotografiemi 

Pomůcky: mapa Krucemburku s dopadenými bombami, fotografie zdevastovaného 

Krucemburku 

Obecný cíl podle RVP ZV: Žák zhodnotí postavení Československa v evropských 

souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.218 

Cíl hodiny: Žáci se s pomocí plánku a historických fotografií seznámí s konkrétními místy 

v Krucemburku, kam v roce 1945 spadly bomby a budou srovnávat, jak vypadají tato místa 

dnes. 

           Žáci se seznámí s hmotným pramenem, které bombardování dokládají (kusy 

střepin z pláště bomby) 

        Žáci dokáží pracovat se schématickým  plánem Krucemburku. 

        Žáci dokáží zhodnotit přínosnost vycházky. 

 

Evokace: a) připomenutí předchozího tématu – 3 min 

 

Uvědomění: b) krátký výklad – 10 min 

· stručné shrnutí situace v Krucemburku od února do dubna 1945. 

 

c) exkurze po Krucemburku + výklad, práce s fotografiemi a mapou – 30 min  

· Společně se na základě plánku vydáme na místa, která byla nejvíce postižena 

bombardováním. 

· Během vycházky budou rozdávány dobové fotografie, aby žáci mohli srovnávat, 

jak vybraná místa vypadají dnes a co na nich stálo v době války. 

 

Reflexe: d) zhodnocení vycházky, podněty – 5 min 

· Žáci vyjádří svůj názor na to, jestli se podle nich vycházka povedla/nepovedla, co je 

zaujalo atd. 

 

                                                           
218 MŠMT, RVP ZV 2016, str. 56 [online]; dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani, [cit. 2017-06-26] 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
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V této hodině absolvovali žáci výuku mimo budovu školy. Před školou proběhlo 

seznámení žáků s programem hodiny a vysvětlení všech organizačních pokynů. Poté jsme 

se přesunuli k místní katolické faře, kde jsme si připomněli obsah minulé hodiny. Uvedla 

jsem nadcházející téma Bombardování v Krucemburku v květnu 1945.  

Po krátkém výkladu jsme si rozdali plánky, které žáci při vycházce používali. Poté jsme 

se přesunuli na náměstí Jana Zrzavého, kde jsme se dostali do období května 1945. 

Jelikož jsme měli dost času, byl zvolen delší okruh, který začal v ulici Hlubocká. V této ulici 

jsme si pak ukázali první místo, kde bomba zabíjela. Ještě před touto hodinou se k jedné 

místní paní dostala informace, že budu s žáky téma probírat, a byla proto tak hodná, že mi 

donesla střepy z pláště bomby, která spadla na dvoře domu, ve kterém žije. Vykopala je 

náhodou při jarních pracích na zahradě. Ukázka střepin byla pro žáky velmi přínosná, 

protože se na ně mohli podívat, sáhnout a potěžkat si je. Uznali, že materiál je opravdu velmi 

těžký a když zjistili, že to jsou jen střepiny, kusy z pláště, byli doslova zděšení. Přemýšleli, 

jak hodně toho mohla jedna bomba zničit. 

Poté jsme se podívali na pamětní desku rodiny Daňkových a pokračovali přes ulici 

Koželužskou ke společnosti Elasta Vestil, dřívější tkalcovně Štill.219 Po ukázkách zbořené 

části továrny jsme se přesunuli na poslední místo naší vycházky, k dřívější škole. Tam jsme 

mluvili o množství a likvidaci bomb, které sice spadly, ale nevybuchly. Během vycházky 

jsem se nemusela potýkat s žádnými kázeňskými ani jinými problémy, které by program 

komplikovaly. Žáky nejvíce zaujala autentičnost míst, která jsme navštívili a zejména 

pro chlapce byla velkým zážitkem možnost osahat si zbytky bomby. 

 

7.1.6. Reflexe výuky a zadání skupinové práce 

 

Šestá, poslední hodina měla být rozdělena do dvou hodin. Část hodina byla koncipovaná 

jako reflektivní. V evokaci žáci psali na tabuli své postřehy k tématu bombardování 

Krucemburku, tedy co všechno se jim vybavilo z předešlé vycházky. Napsané podněty poté 

komentovali. Následně se žáci měli zamyslet nad celým tematickým blokem, tedy nad všemi 

pěti odučenými hodinami. Měli vyjádřit svůj názor k hodinám jak z hlediska vydařenosti 

a přínosu, tak i z hlediska formy a obsahu výuky. V rámci tohoto hodnocení neměly chybět 

                                                           
219 viz Příloha č. 11 



80 
 

ani kritické názory, které mohly nastínit případnou změnu. Tato část by měla přinést 

zhodnocení všech hodin a poskytnout tak učiteli zpětnou vazbu, podněty ke zdokonalení 

a přizpůsobení hodin tak, aby příště lépe fungovaly. 

Druhá hodina už měla být zaměřená na vysvětlení žákovských výstupů. Žáci tak měli 

být seznámeni s rozdělením do skupin i s digitálním uložištěm, kde byly shromážděny 

všechny materiály z výuky. Výstupem tematického bloku měly být plakáty, které by 

pojednávaly jedno z téma, které si členové skupiny na začátku výuky zvolili. Každé téma 

mělo na uložišti svou složku a v ní potřebné materiály (např. ukázky z kroniky, prezentace, 

novinové články a fotografie), které mohli žáci při tvorbě plakátů použít. Rozdělení 

do skupin bylo uskutečněno na základě preferencí, které žáci psali na začátku výuky celého 

tematického bloku. Skoro u všech žáků bylo dosaženo toho, že mohli zpracovávat téma, 

které napsali jako první. Žáci si po úvodní rozdělení sesedli do skupin a společně pak 

vytvořili kritéria, podle kterých měly být posléze plakáty a jejich prezentace posuzovány. 

Na konci hodiny jsme kritéria jednotlivých skupin porovnali a zvolili ty, podle kterých se 

pak žáci ve skupinách při tvorbě svých výstupů řídili. 

 

Reflexe výuky a zadání skupinové práce 

 

24. 3. – počet studentů: 22 žáků 

Rozsah: 2 vyučovací hodiny – 2x 45 min 

Téma: 2. světová válka v Krucemburku a okolí 

Dílčí téma: Doplnění a zhodnocení celého tematického celku, vysvětlení tvorby plakátů 

Klíčové pojmy: zhodnocení tematického celku, plakáty, kritéria hodnocení, práce ve 

skupině 

Klíčové kompetence: komunikační, sociální a personální, k řešení problémů 

Forma práce v hodině: individuální, skupinová 

Pomůcky: fotografie, soubory s materiály na společném digitálním účtu třídy 

Obecný cíl podle RVP ZV: Žák zhodnotí postavení Československa v evropských 

souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.220 

                                                           
220 MŠMT, RVP ZV 2016, str. 56 [online]; dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani, [cit. 2017-06-26] 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
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Cíl hodiny: Žák na základě všech absolvovaných hodin zhodnotí celý tematický blok. 

         Žák vyjádří svůj názor a dokáže argumentovat. 

         Žák dokáže vytvořit ve skupině hodnotící kritéria závěrečného výstupu 

(tematicky zaměřeného informačního plakátu). 

 

1. část 

Evokace: a) brainstorming – 10 min 

· Žáci na tabuli napíší pojmy, které je napadnou, když se řekne: bombardování 

Krucemburku. 

· Společně pak nápady reflektujeme.  

 

Reflexe: c) zhodnocení celého tematického bloku – 15 min 

· Která hodina se vám líbila nejvíce a proč? 

·  Co byste naopak změnili? 

· Celá třída se vyjádří k absolvovanému tematickému bloku a zhodnotí výuku 

regionálních dějin na základě obliby a přínosu, ale i co se týče formy 

a obsahu. 

 

2. část 

 zadání výstupů, vysvětlení práce a kritérií – 15 min 

 

· Žáci na základě témat, která si vybrali na začátku tematického bloku, budou 

rozděleni do skupin.  

· Žáci budou seznámeni s náplní své práce. 

· Žáci budou seznámeni s vytvořeným digitálním uložištěm, kde naleznou všechny 

materiály, které mohou při své tvorbě plakátů potřebovat.  

· Žáci si společně ve skupinách vytvoří kritéria hodnocení plakátů, které pak 

společně s ostatními porovnáme a vybereme z nich ty nejpřínosnější. 

 

Tato hodina byla již od počátku pojatá jako dvoufázová, v první části dvouhodinovky 

se žáci zamysleli nad minulou hodinou a pak také nad celým tematickým blokem. 

Brainstorming dopadl velmi dobře a bylo vidět, že z vycházky si žáci spoustu věcí 
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zapamatovali. Z hodnocení celého bloku vyšly podle žáků nejlépe hodiny, které se věnovaly 

tématům Odboj a partyzáni v Krucemburku a okolí, Bombardování 

v Krucemburku – květen 1945 a Běžný život v Krucemburku v letech 1941 – 1943.  

Téma odboje a partyzánů bylo oceněno hlavně proto, že výuka byla obohacena o besedu 

s panem Vomelou, který žáky podrobně seznámil s daným tématem. Téma bombardování 

bylo pro žáky na základě jejich zhodnocení přitažlivé zejména z důvodu mimoškolní formy 

výuky. Během vycházky si mohli žáci projít v plánku zakreslená místa, která byla 

poznamenaná bombardováním. Žáci velmi ocenili autentičnost míst a fotografií, které jim 

přibližovaly dobu konce 2. světové války. Je jasné, že žáky nejvíce zaujala tato hodina, a to 

z několika důvodů: odešli pryč ze školy, kde tráví většinu času, zúčastnili se výuky dějepisu, 

která probíhala přímo na autentických místech, a nakonec si mohli sáhnout na fascinující 

předmět, který je starý více jak 70 let. Téma, které se týkalo běžného života, ocenila hlavně 

děvčata, pro která byla skupinová práce s textem a fotografiemi netradičním oživením 

výuky.  

V druhé části shrnující hodiny bylo žákům sděleno, v jaké skupině budou pracovat 

a co bude jejich náplní práce. Žáci byli zprvu trošku nesví, protože na tuto formu práce nebyli 

zvyklí, a tak bylo zapotřebí je ujistit, že tvorba plakátů pro ně nemá být stresující, ale naopak 

v řadě ohledů tvůrčí a přínosná. 

 

7.1.7. Tvorba plakátů a zhodnocení celé výuky 

 

Závěrečným výstupem tematického bloku byly informační plakáty. Žáci je vytvářeli 

po skupinách, příhodné materiály byly umístěny na společném disku, který byl součástí účtu 

vytvořeného pro daný účel u společnosti Google Inc. Na disku pak byly vytvořeny složky, 

které nesly název každé hodiny. V těchto složkách se skrývaly podklady, které žáci 

znali   výuky. Žáci měli mít zkušenosti také s vybranou aplikací, neboť s ní pracovali 

v hodinách informatiky, ale pro jistotu jsem vytvořila postup, jak se do aplikace dostat. 

Výstupy byly nakonec realizované v jiných hodinách než v hodinách dějepisu, kde chtěla 

paní učitelka pokračovat ve výkladu dalšího učiva. Pan ředitel mi ale nabídl, abych práci 

s žáky dokončila v hodinách tělesné výchovy, pracovních činností a výtvarné výchovy. Žáci 
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si měli za domácí úkol na disku projít materiály, které se nacházely ve složce s jejich 

tématem. Čtyři závěrečné hodiny pak byly realizovány ve dnech 3., 4. a 6. dubna 2017. 

Skupiny byly utvořeny ve čtyřčlenném složení, kromě jedné skupiny, která měla 

prolínající se téma Odboj a partyzáni v Krucemburku a okolí. Působení partyzánů 

zpracovávali tři žáci a odbojovou činnost také tři žáci s tím, že si společně pomáhali 

a nakonec vytvořili jeden plakát. K tvorbě plakátů bylo nutné zajistit čtvrtky většího formátu 

A2. Žáci při tvorbě využívali pomůcek z výtvarné výchovy (fixy, lepidla, pastely atd.). 

Nejpotřebnějším materiálem však byly vytisknuté skeny z kroniky obce, z odborné 

literatury, novinové články nebo fotografie. 

První den, 3. dubna 2017, jsme společně s žáky přizpůsobili učebnu skupinové práci. 

Sesunuli jsme lavice, abychom získali větší plochu a žáci se rozdělili do skupin podle tématu. 

Tento týden ve škole nebyli dva žáci, což ovšem práci ve skupinách nijak neohrozilo. 

U jedné skupiny jsem více asistovala jako poradce, ale i přes určité počáteční neshody si žáci 

ve skupinách práci rozdělili a začali fungovat jako tým. Před začátkem práce jsme si ještě 

jednou promítli kritéria tvorby plakátů a žáci si tak ujasnili, jak budou při práci postupovat. 

Každá skupina dostala jednu složku na materiály, které si měli roztřídit a začít pracovat 

na plakátu. Při práci mohli využívat i ukázky z hodin, které si schovával každý ve své fólii. 

První hodina práce na výstupech byla tedy spíše ve znamení vybírání materiálů 

a nejdůležitějších informací, které by žáci chtěli mít na svém plakátu. U některých skupin 

byla evidentní snaha pracovat pouze ve dvojici, která by měla tvorbu ve své režii. 

Těmto žákům bylo připomenuto, že výsledný plakát je společná práce. 

Druhý den, tedy 4. dubna 2017, práce na plakátech pokračovala v hodině pracovních 

činností. Žáci už byli připraveni na svých místech a ve skupinách začali sami pracovat. 

Velmi mě tento přístup překvapil, protože na rozdíl od minulé hodiny, kdy se tak říkajíc 

hledali, tento den již byli sehraní a tvorbu plakátu brali poctivě.221 Většina skupin značně 

pokročila a jedna skupina, která zpracovávala začátek války v Krucemburku, byla téměř 

hotova. 

Třetí den, 6. dubna 2017, jsme se s žáky sešli nejprve v hodině tělesné výchovy a poté 

ještě jednou v poslední hodině výtvarné výchovy s tím, že žáci měli jednu hodinu 

na dokončení plakátu a během druhé měli výstup prezentovat před ostatními spolužáky. 

                                                           
221 viz Příloha č. 12 
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Všechny skupiny plakát dotvořily včas, až na jednu, která však obětovala volnou hodinu, 

aby mohla plakát rovněž prezentovat. Před poslední hodinou byla upravena učebna tak, 

aby více vyhovovala prezentaci. Vytvořili jsme kruh ze židlí, jednak aby si žáci byli blíž 

a jednak, aby na plakáty lépe viděli. Z reakcí žáků vyplynulo, že na toto uspořádání nejsou 

zvyklí. Skupiny si měly sedat k sobě tak, aby byli žáci, kteří tvořili jednu skupinu, u sebe. 

Zároveň byly prezentace zdokumentovány na kameru. 

Každá skupina měla na prezentaci plakátu 6 minut, přičemž měli členové skupiny 

nejprve své téma představit (shrnout nejdůležitější informace) a poté zmínit, jak k práci 

na výstupu přistupovali a jak se jim ve skupině pracovalo. Skupina, která zpracovávala odboj 

a partyzány dostala vzhledem k širšímu záběru více času na prezentaci. 

Ještě před začátkem prezentací dostali žáci hodnotící tabulky s kritérii, které měli 

při tvorbě plakátu splnit. Žáci se pak v diskusním kruhu usadili a podle pořadí zpracovaných 

témat představovali svou práci. Následně je spolužáci měli na základě společně vytvořených 

kritérií hodnotit. Žákům byla tato forma hodnocení před hodinou nejprve objasněna, stejně 

tak jako pojem objektivní kritika. 

Jako první představila svůj plakát skupina, která měla téma Začátek 2. světové války 

v Krucemburku. Tato skupina zpracovala téma na základě systematického rozdělení tří let, 

kdy ke každému roku vybrala informace, které považovala za nejdůležitější a které pak 

ilustrovaly fotografie a obrázky.222 Druhá skupina, která zpracovávala téma Běžný život 

v Krucemburku v letech 1941–1943, se zaměřila na události zachycující a ovlivňující život 

obyvatel obce v Protektorátu Čechy a Morava. Její plakát byl vytvořen formou soupisu 

nejdůležitějších bodů, které doprovázely fotografie.223 

Třetí skupina se zabývala odbojem a partyzány v okolí Krucemburku. Na jejím plakátu 

nechyběly fotografie důležitých členů partyzánské brigády MJH nebo obrázek časopisu 

V boj, který členové oboje distribuovali.224 Čtvrtá skupina, reprezentující téma Zatýkání 

v Krucemburku – leden 1945, pojala svůj plakát formou otázek a následných odpovědí. Práce 

zahrnovala i jména lidí, kteří se již do Krucemburku nevrátili nebo fotografie míst, 

kde probíhaly výslechy zatčených obyvatel.225 Pátá, a tudíž i poslední skupina, zformovala 

                                                           
222 viz Příloha č. 13 
223 viz Příloha č. 14 
224 viz Příloha č. 15 
225 viz Příloha č. 16 
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svou práci o bombardování Krucemburku z velkého množství fotografií. Plakát měl povahu 

dokumentu. Nechyběla ani fotografie střepiny bomby, kterou měli žáci možnost 

si potěžkat.226 

I když se žáci s hodnocením ostatních spolužáků formou hodnotící tabulky setkali 

poprvé, své dojmy a názory na práci ostatních ochotně zapsali.227 Cílem prezentace nebylo 

vyhlášení nejlepšího plakátu, ale to, aby si žáci vyzkoušeli samostatně hovořit nejen 

o válečných dějinách Krucemburku, ale také o své práci. Dále si také zažili, jaké to je snažit 

se objektivně zhodnotit práci jiných podle zadaných parametrů. Žáci se s vyjadřováním 

vlastních názorů a myšlenek anebo s pojmem sebehodnocení či objektivní hodnocení 

ve výuce dějepisu obyčejně nesetkávali. Věřím, že jsem jim díky zvolené formě ukázala, 

že pojem hodnocení není nutné chápat pouze zúženě, jako představu o škále známek 1-5. 

Po hodnocení plakátů jsme se s žáky podívali na hodnocení celé výuky. Žákům jsem 

položila několik otázek, které se týkaly celého tematického bloku: „Vyhovovala vám témata 

a průběh hodin? Na co byste se zaměřili více nebo co byste změnili? Která hodina se vám 

líbila nejvíce? Pokud se vám některá nelíbila, tak proč? Vyhovovala vám forma výstupu 

z tohoto tematického bloku? Proč? Pokládáš tuto výuku za přínosnou? Doporučil bys ji 

i dalším ročníkům?“ 

Žáci by vybraná témata hodin neměnili, možná by se však ještě více zaměřili na působení 

partyzánů na Vysočině. Ze všech hodin nejvíce uspělo téma Bombardování Krucemburku, 

a to z toho důvodu, že žáci mohli vidět na vlastní oči, jak se místo, kde bomby spadly, 

změnilo. Velký úspěch měla zejména ukázka střepiny z pláště bomby, kterou si žáci mohli 

potěžkat. Nejméně zajímavá hodina byla podle žáků hned ta první, kde se museli velice 

rychle zorientovat a přijmout jiný styl výuky, než na jaký byli zvyklí. Brzy zjistili, že dějepis 

se dá vyučovat i jinak, a to i zábavně. Při ohlédnutí za tvorbou plakátů z názoru žáků 

vyplynulo, že zvolená forma výstupů se jim líbila, práce ve skupině jim většinou nevadila, 

snad až na počáteční neshody v dělbě práce v některých skupinách. Dva žáci vyjádřili názor, 

že by možná změnili formu výstupu, protože jim více vyhovuje individuální styl práce. Žáci 

se shodli na tom, že by regionální dějiny do hodin dějepisu zařazovali více, protože je to 

přínosný zdroj informací o místě, které je obklopuje a ve kterém žijí. 

                                                           
226 viz Příloha č. 17 
227 viz Příloha č. 18 
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Z mého zúčastněného pozorování pak vyplývá, že s 9. třídou se mi pracovalo velmi 

dobře, i když ze začátku byli žáci pasivnější. Bylo nutné získat si jejich důvěru a ujistit je, 

že nemusí mít z nabízených forem výuky dějepisu strach. Třída byla jinak velmi milá 

a nekonfliktní, což jsem ocenila především při skupinové práci. Pokud bych reflektovala své 

působení, tak jako nevydařenou bych hodnotila asi první hodinu, kdy jsem měla na žáky 

velké nároky, což způsobilo, že nakonec aktivitu s textem nezvládli. Daleko více jsem také 

mohla pracovat s texty, aby se žáci více trénovali i v této dovednosti. Co považuji za chybu 

je také to, že jsem s 9. třídou na začátku celého bloku neprobrala, jak pracovat s kronikou 

jako historickým pramenem, protože pokud mají žáci vycházet z nějakého textu, je nutné, 

aby mu rozuměli a uměli s ním pracovat. Jako nejpřínosnější se mi jevila hodina, 

která se zabývala odbojem a partyzány, a nakonec poslední hodina, jejímž tématem bylo 

bombardování Krucemburku. Díky reakci žáků jsem viděla, že dějiny potřebují autentičnost, 

protože na základě skutečných věcí, které žáci vidí na vlastní oči a na které si můžou sáhnout, 

pak vznikají ty nejdlouhodobější zážitky a zkušenosti. Výstupy bych hodnotila velice kladně, 

žáci se po chvíli sehráli a začali fungovat jako tým, i přesto, že skupiny byly vytvořeny 

na základě preferenčních témat. 

 

7.2. Krucemburk a 1. světová válka 

 

Tématem výuky regionálních dějin v 8. ročníku byla 1. světová válka v Krucemburku 

a okolí. Žáci výklad tématu z hlediska světových a evropských dějin dokončili na začátku 

června roku 2017. Přechod k regionálním dějinám byl tedy plynulý. Pro tuto třídu bylo 

připraveno 5 výukových hodin a navrženy výstupy, které měly být opět zpracovány formou 

skupinové práce. 

Již na začátku ověřování mého návrhu nastal ovšem problém spojený s časovým 

harmonogramem na konci školního roku. Bohužel mi nebyly poskytnuty hodiny dějepisu, 

kde bylo nutné dobrat jinou látku, a tak mi pan ředitel opět nabídl odpolední hodiny 

výtvarných nebo tělesných výchov. Zároveň někteří žáci v týdnu, kdy se výuka odehrávala, 

odjeli na sportovní akci, takže ve třídě bylo o 6 dětí méně. Vzhledem k tomu, že se hodiny 

konaly v první polovině června, mi bylo také sděleno, že více než 6 vyučovacích hodin mi 

škola poskytnout nemůže. Proto jsem tedy z původního plánu vypustila skupinovou práci 

na závěrečných výstupech. Tematický celek se tak skládal z 5 odučených hodin a jejich 
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reflexí a 1 hodiny, která se konala dne 18. června 2017 a ve které jsme s žáky zhodnotili celý 

tematický blok. 

Jak se ukázalo v rámci náslechových hodin, žáci 8. ročníku stejně jako 9. třídy nebyli 

připraveni na projektovou výuku. Celkově to byla třída živá, soutěživá, aktivní, ve které 

ovšem byly velké rozdíly ve výkonech jednotlivých žáků. Třetina žáků by se nejraději slova 

ujímala sama, třetina byla naopak velmi pasivní a třetina neustále vyrušovala. Pro tuto třídu 

tedy nebylo lehké sestavit návrhy hodin tak, aby byla splněna zásada efektivity a přínosu 

výuky. Z náslechových hodin se mi žáci jevili jako velmi aktivní a na základě rozhovoru 

se sondujícími otázkami jsem usoudila, že valnou většinu dějepis baví, což bylo 

pro sestavování hodin výborné. Zároveň bylo ovšem nutné brát v potaz i odvrácenou stránku 

tohoto pozitiva - žáky musí téma zaujmout, aby se dala jejich aktivita zužitkovat. Zároveň 

bylo nutné pro spolupráci nadchnout i žáky, kteří byli během náslechových hodin pasivní. 

Před začátkem výukového bloku bylo nutné s žáky absolvovat úvodní hodinu, 

kde bychom se navzájem seznámili, jelikož náslechové hodiny byly pouze dvě. Cílem 

však bylo nejen znovu připomenout účel mého působení ve škole nebo očekávání spojená 

s rolí samotných žáků, ale osvětlit také blíže práci s dějepisnými prameny, a to zejména 

s kronikou, která měla být v hodinách nejvíce využívaná. Během této hodiny, která měla 

povahu diskusního kruhu, byly proto žákům rozdány ukázky z kroniky, na jejichž základě 

jsme si objasnili práci s kronikou jako historickým pramenem. Pro tuto aktivitu nám 

posloužili ukázky z Pamětní knihy školy evangelické 1890-1923. 

Druhá hodina s názvem Mobilizace a Krucemburk byla zaměřená na začátek 1. světové 

války. Důležitými zdroji materiálů pro tuto hodinu byly ukázky z kroniky obecné 

a evangelické školy, které zaznamenali dřívější ředitelé těchto škol Josef Kynčl a Jan 

Kurfürst. Důležitou součástí této hodiny byly také fotografie z rodinného alba autorky a dále 

fotografie, které umisťovali lidé na webové stránky společnosti Český rozhlas, jež se tématu 

při příležitosti výročí války věnoval. 

Třetí hodina byla zaměřená na život lidí v Krucemburku během 1. světové války. Žáci 

se dozvěděli opět prostřednictvím ukázek z kronik, co všechno bylo lidem odňato, 

aby posléze sloužilo k válečným účelům. Neocenitelné byly vzhledem k cílům hodiny zápisy 

ředitele Josefa Kynčla, který důkladně popsal veškeré věci z každé domácnosti, které byly 

upotřebeny, a zároveň se věnoval i úloze dětí během války. 
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Čtvrtá hodina se věnovala životu vojáků na frontách. K této hodině bylo využito 

fotografií již zmiňovaných stránek Českého rozhlasu, dále záběrů z archivu Armádního 

muzea na Žižkově anebo pohlednic z rodinného archivu autorky. Cílem této hodiny byla 

snaha, aby se žáci vcítili do kůže vojáka, který byl dlouhé roky na frontě. 

Pátá a poslední výuková hodina byla zaměřená na konec války a vznik ČSR. Žáci 

se seznámili s událostmi doby před vznikem samostatného Československa. Důležitou 

součástí byla Pamětní kniha obec Krucemburk 1918-1938. Žáci sledovali na ukázkách 

z kroniky, jak důležitý byl pro obyvatelstvo vznik státu a jak byla tato událost oslavena. 

 

7.2.1. Kronika jako historický pramen 

 

První hodina celého cyklu byla zaměřená na vzájemné seznámení, vysvětlení případných 

nejasností a zároveň na práci s kronikou jako s historickým pramenem. Hodina proběhla dne 

8. června 2017 v odpoledních hodinách. Před otevřením celého tematického bloku bylo 

potřeba se ještě pobavit o organizačních náležitostech a případných nejasnostech, 

které mohly nastat. Žáci se mohli ptát na to, co jim nebylo jasné tak, aby pochopili svou 

i moji roli. 

Před samotnou výukou regionálních dějin bylo nutné se podívat na práci s kronikou, 

která představovala nejdůležitější zdroje informací. Na začátku této části se žáci seznámili 

s metodou brainstormingu a zároveň si ji hned vyzkoušeli. Co se jim vybaví, když se řekne 

kronika, byla otázka, která měla zahájit tuto hodinu. Poté jsme se na základě otázek pobavili 

o tom, z jakých informací se kronika sestává, jaké události tam nalezneme, zda a jaké 

informace můžeme brát za věrohodné a které nikoliv. V reflexi se pak měli žáci vyjádřit 

k tomu, zda by kroniku využili jako zdroj informací v hodině dějepisu, popřípadě jiných 

předmětů. 

 

Kronika jako historický pramen 

 

8. 6. – počet studentů: 21 žáků 

Rozsah: 1 vyučovací hodina – 45 min 
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Téma: 1. světová válka a život v Krucemburku 

Dílčí téma: Kronika jako historická pramen 

Klíčové pojmy: kronika, kronikář, historický pramen 

Klíčové kompetence: komunikační, sociální a personální, k učení 

Forma práce v hodině: rozhovor, diskuse 

Pomůcky: ukázky z kroniky 

Obecný cíl podle RVP ZV: Žák uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje 

instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány.228 

Cíl hodiny:  Žák se seznámí s kronikou jako historickým pramenem  

           Žák se zamyslí nad využitelností informací, které se může dozvědět v kronice 

          Žák vyjádří svůj názor a dokáže argumentovat. 

Evokace: a) brainstorming - pojem kronika - 10 min 

· Žáci se zamyslí nad tím, co se jim vybaví, když se řekne kronika. 

· Jednotlivé nápady se zapíší na tabuli. 

Uvědomění: b) diskuse – 15 min 

· S žáky se pobavíme na základě ukázky z kroniky nad využitelností tohoto zdroje 

v hodině dějepisu. 

· Žákům budou položeny tyto otázky: 

o Kdo píše kroniku daného místa? 

o Co všechno můžeme z kroniky vyčíst, zjistit? 

o  Proč si myslíte, že kronikář informace zapisuje? 

o Jsou tyto informace věrohodné? 

o Jakým informacím se dá v textu věřit? Jakým ne? Ukažte na ukázce. 

o Může si některé informace kronikář vymyslet? Proč by to dělal?  

 Které informace si mohl kronikář v ukázce vymyslet? 

Reflexe: c) zhodnocení pramene – 5 min 

· Žáci se zamyslí na základě předešlých otázek nad kronikou jako součástí výuky. 

· Využili byste kroniku v hodině dějepisu?  

Tato hodina byla pojata jako seznamovací. Žáci se mohli doptat na nejasnosti, které je 

v souvislosti se změnami výuky případně napadli. Poté jsme se podívali na kroniku 

                                                           
228 MŠMT, RVP ZV 2016, str. 56 [online]; dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani, [cit. 2017-06-26] 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
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jako historický pramen. Byla zvolena forma kruhu tak, abychom na sebe všichni viděli. Tato 

forma práce však byla už od začátku pro některé žáky vyloženě provokativní. Musela jsem 

se tedy hned od počátku potýkat s nekázní, což narušovalo hodinu. Jak jsem již zmínila 

v předchozí kapitole, v 8. třídě byly mezi žáky velké rozdíly, a tak se stávalo, že na mé 

otázky část třídy pohotově odpovídala, až mi skoro skákala do řeči, a část žáků se zadání 

věnovat vůbec nechtěla. Některé otázky jsem musela dovysvětlit, protože je někteří žáci 

nepochopili, což mohlo být zaviněno špatnou formulací, ale také tím, že žáci nejsou 

v dějepisu trénováni v práci s textem.  

Celkově tato hodina byla hlučná, přerušovaná, což podle mého soudu narušilo její přínos. 

Zjistila jsem, že je opravdu potřeba třídu, ve které učitel učí, znát dobře, aby se vyvaroval 

chyb, jež pak vedou k narušení hodiny, např. formou seskupení třídy. Z třídy ani z hodiny 

jsem neměla dobrý pocit, protože se tam našlo tolik diferenciací a negativních překvapení, 

že se mi zdálo téměř nemožné zvolit vhodný styl výuky. 

 

7.2.2. Krucemburk a mobilizace! 

 

Druhá hodina byla zaměřená na začátek války, a to konkrétně na podobu mobilizace 

v Rakousku-Uhersku a posléze v samotném Krucemburku. Žáci se seznámili s textem 

manifestu Mým národům! Následně s pomocí dalších pramenů sledovali, jak byl obsah 

manifestu realizován v konkrétní podobě. Jako zdroj informací posloužil portál Moderní 

dějiny, ukázky z Pamětní knihy obecné školy a v neposlední řadě také fotografie vojáků, kteří 

byli mobilizováni a odvedeni do války.  

Evokace byla pojatá jako zamyšlení nad začátkem 1. světové války. Využito bylo 

spolupráce ve dvojicích, při čemž si nápady žáci nejprve poznamenali na papír a teprve poté 

jsme je postupně napsali na tabuli. Tato aktivita byla zvolena proto, aby byl všem žákům 

poskytnut prostor k písemnému vyjádření myšlenek. V další části hodiny převládala práce 

s texty. Bylo nutné spojit obecné události začátku 1. světové války s jejich konkrétními 

projevy či důsledky na regionální úrovni. Z toho důvodu měli žáci nejdříve pracovat s textem 

o vyhlášení války a až následně s jeho konkrétní realizací, která byla zachycena v Pamětní 

knize obecné školy. Jak vypadali ti, kdo byli do války povoláni, jsme si měli ukázat v další 

aktivitě, při práci s fotografiemi. 
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Krucemburk a mobilizace! 

 

12. 6. – počet studentů: 16 žáků 

Rozsah: 1 vyučovací hodina – 45 min 

Téma: 1. světová válka a život v Krucemburku 

Dílčí téma: Krucemburk a mobilizace! 

Klíčové pojmy: Krucemburk, mobilizace, Mým národům!, 1914 

Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální, k učení 

Forma práce v hodině: individuální, skupinová 

Pomůcky: ukázky z kroniky, manifest Mým národům!, fotografie rekrutů 

Obecný cíl podle RVP ZV: Žák zhodnotí postavení Československa v evropských 

souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.229 

Cíl hodiny:  Žák dokáže popsat na základě již známých souvislostí události, které se staly  

          na začátku války a dokáže odvodit nezbytné kroky válčících stran.  

Žák dokáže vysvětlit, v čem spočívala mobilizace a jak zasáhla obyvatele obce 

Krucemburk. 

           Žák dokáže aplikovat získané informace při práci s historickou fotografií. 

         Žák vyjádří svůj názor a dokáže argumentovat. 

 

Evokace: a) otázky k úvodu tématu – 5 min 

       Co pokládáte za začátek války? Proč?  

Co všechno byste museli zajistit, kdybyste byli na místě Františka J. II. a chtěli vést 

válku? 

· Žáci se zamyslí nad tím, co pokládají za počátek války a jaké nezbytné kroky musí 

učinit válčící strana, pokud chce vést válku.  

· Své nápady si žáci společně ve dvojici zapíší na papír, poté je společně reflektujeme 

a napíšeme na tabuli. 

Uvědomění: b) práce s textem  - 10 min 

· Společně se podíváme na text manifestu Mým národům!, který si přečteme. 

· V čí prospěch je tento text psán? V čí neprospěch?  

                                                           
229 MŠMT, RVP ZV 2016, str. 56 [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani, [cit. 2017-06-26] 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
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c) práce s textem – ukázka z kroniky – 10 min 

· Žáci se poté podívají na text z kroniky a v tichosti si text přečtou. 

· Poté společně ve dvojici vyberou důležité informace, které pak společně 

prodebatujeme. 

d) práce s fotografií – 10 min 

· Žáci dostanou do dvojice fotografii vojáků, mobilizovaných za 1. světové války 

a zkusí ji na základě zadaných otázek popsat.230 

· Kdo je na obrázku? Jak je asi starý? Co má na sobě? Jak se asi podle fotografie cítí?  

Reflexe: e) Jak byste jednou větou charakterizovali mobilizaci obecně i v Krucemburku? 

– 3 min 

· Žáci se pokusí výstižně charakterizovat mobilizaci z roku 1914. 

Druhá hodina se výrazně odlišovala od hodiny předešlé, a to z hlediska úspěšnosti. 

V evokaci se měly dvojice zamyslet nad tím, co považují za počátek války a co by v roli 

panovníka pro vedení války nezbytně potřebovali. Kromě velice trefných odpovědí jsme 

slyšeli i některé, které byly spíše pro pobavení ostatních. Nápady byly napsány na tabuli, 

čímž je žáci viděli před sebou a ostatní mohli jejich myšlenky doplňovat.  

Druhá aktivita byla práce s textem manifestu Mým národům!. Evokace nám zabrala 

daleko více času, než jsem předpokládala, a tak bylo čtení textu zkráceno, přičemž jsme 

se zaměřili pouze na poslední dva odstavce. Četba ukázky z kroniky nedělala žákům 

problém, až na některé, kteří nedokázali vybrat informace se vztahem k mobilizaci. Společně 

jsme se také zamysleli nad tím, kolik mužů a v jakém věku bylo vlastně odváděno. 

Fotografie měly žákům ukázat tváře těch, kteří šli do boje. Na základě otázek pak měli 

tyto muže popsat a zkusit se do nich vcítit. I tato aktivita se vzhledem k zájmu žáků protáhla, 

a tak na reflexi již nedošlo, což mělo být napraveno v příští hodině. Celkově jsem byla velmi 

překvapená, jak dobře třída pracovala. Bylo zřejmé, že k práci potřebují žáci jasný řád 

a místo. Jiná forma uspořádání, kterou jsem jim nabídla v předchozí hodině, je nemotivovala, 

ale doslova vybízela k nesoustředěnosti. 

 

                                                           
230 viz Příloha č. 19 
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7.2.3. Běžný život obyvatel Krucemburku za 1. světové války 

 

Tato hodina se zaměřovala na téma Běžný život obyvatel Krucemburku během 1. světové 

války. Jejím cílem bylo ukázat žákům, že válka neprobíhala jen na frontě, ale dotýkala se 

všech obyvatel v zemi. Žáci se na začátku hodiny zamysleli nad tím, co všechno vojáci 

na frontě potřebovali. Odpovědi zpracovávali opět ve dvojicích a své nápady měli napsat 

papír. Společně jsme pak nápady reflektovali. V další části hodiny žáci pracovali s textem, 

který jim měl přiblížit, jak vypadal život obyvatel Krucemburku během války. Tato aktivita 

měla korespondovat s předešlou aktivitou. Žáci měli porovnávat, nakolik se ve svých 

odpovědích strefili. Následně i na základě fotografií žáci viděli, co vše se muselo zázemí 

vojákům ve válce poskytnout. Poté jsme o zjištěných informacích měli diskutovat, 

protože některé věci mohli podle mého soudu žákům připadat kuriózní. 

V další části hodiny se žáci měli věnovat práci s fotografiemi, kde analyzovali, co se 

na obrázcích děje a na základě čeho si to myslí. V reflexi měli žáci zhodnotit, jak se válka 

na obyvatelích Krucemburku podepsala, čímž procvičovali konfrontační styl myšlení.  

 

Běžný život obyvatel Krucemburku během 1. světové války 

 

13. 6. – počet studentů: 17 žáků 

Rozsah: 1 vyučovací hodina – 45 min 

Téma: 1. světová válka a život v Krucemburku 

Dílčí téma: Běžný život obyvatel Krucemburku během 1. světové války 

Klíčové pojmy: Krucemburk, 1. světová válka, život obyvatel v zázemí 

Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální, k učení 

Forma práce v hodině: individuální, skupinová 

Pomůcky: ukázky z kroniky, fotografie potravin a věcí, které mířily na frontu 

Obecný cíl podle RVP ZV: Žák zhodnotí postavení Československa v evropských 

souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.231 

 

Cíl hodiny:  Žák se seznámí s dobovými událostmi prostřednictvím kroniky. 

                                                           
231 MŠMT, RVP ZV 2016, str. 56 [online]; dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani, [cit. 2017-06-26] 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
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           Žák se zamyslí, co voják ve válce mohl potřebovat za nezbytnosti. 

           Žák dokáže analyzovat události na fotografii. 

           Žák dokáže na příkladu Krucemburku zhodnotit vliv války na život lidí 

v zázemí. 

          Žák vyjádří svůj názor a dokáže argumentovat. 

Evokace: a) otázka ke všem – 5 min 

Co všechno (jaké potraviny, věci…) mohli vojáci ve válce nezbytně potřebovat k přežití?  

· Každá dvojice napíše na papír alespoň 4 nápady, které je k této otázce napadnou. 

 

Uvědomění: b) práce s textem -15 min 

· Žáci dostanou přepsané informace z kroniky a společně si je přečteme.  

o Žáci díky vybranému textu zjistí, nakolik se jejich odpovědi na předchozí 

otázku shodují s tím, co všechno bylo vojákům ze zázemí odváděno. 

o Která odváděná věc vás nejvíce překvapila?  

 

c) práce s fotografiemi – 10 min 

· Na projektoru budou promítnuty fotografie, které mapují situaci odvozu potravin 

a obilí.232 

· Žáci se pokusí přijít na to, co se na fotografiích nachází a vysvětlí na základě čeho si 

to myslí. 

 

Reflexe: d) Jak se tedy válka podepsala na životě lidí obecně, tzn. i v Krucemburku? – 

3 min 

· Žáci zkusí ústně zhodnotit, jak se válka podepsala na životech obyvatel.  

 

Tato hodina byla zaměřená na život obyvatel Krucemburku. V první části se žáci 

ve dvojici zamysleli nad tím, co vše vojáci na frontě potřebovali. Z nápadů, které vymýšleli, 

bylo zřejmé, že žáci se do situace vojáků vcítit příliš nedokázali. V druhé části, uvědomění 

významu, pak zjistili, že vojákům byly poskytovány věci, na které ani nepomysleli. 

Díky dobovým ukázkám žáci zjistili, nakolik byl během války život v zázemí omezen 

a jak se válečný stav promítal i do povinností malých dětí.  

                                                           
232 viz Příloha č. 20 
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Při práci s fotografiemi však už žáci dokázali dávat do souvislostí informace, 

které se dozvěděli v předchozí aktivitě a dobře tak vystihli podstatu vyobrazené situace. 

Reflexe shrnovala dané téma a žáci se při ní učili vyjádřit své myšlenky, které byly 

konfrontovány se získanými informacemi. Jelikož se tato hodina odehrávala poslední hodinu 

výuky, žáci byli pasivnější a bylo potřeba je daleko více nabádat k odpovědím. Na příští 

hodinu se měli žáci poptat doma, jestli nemají nějakého předka, který bojoval v 1. světové 

válce. Tyto informace měli být využity při práci s archivními zdroji Armádního muzea 

na Žižkově.  

 

7.2.4. Život na frontě 

 

Tato hodina byla věnovaná životu na frontě. Vojáci odcházeli do boje a nevěděli, 

zda se vůbec kdy vrátí. Posílali domů dopisy, kde se svěřovali se svými strastmi a bolestmi. 

Důležité je, aby si tuto skutečnost žáci uvědomili. Bylo tedy nezbytné seznámit je s možnými 

prameny a dobovými ukázkami, které jim mohly povahu soukromé korespondence vojáků 

ozřejmit. Žáci měli také za úkol zeptat se doma rodičů a prarodičů, jestli některý z jejich 

předků bojoval v 1. světové válce. Pokud ano, měli si zapsat jeho jméno a přinést 

ho do školy. Cílem této hodiny bylo ukázat situaci mužů, kteří se ocitli při zákopové válce 

na frontové linii. Pro rozbor byly zvoleny ukázky z webových stránek Armádního muzea na 

Žižkově (vzdělávací aplikace Tajemství vojenského kufříku, databáze Vojenského ústředního 

archivu),233234 ukázky z dopisů na webových stránkách Českého rozhlasu a dále dopisy 

z rodinného archivu autorky. 

Jako evokace byla zvolena práce s fotografickým snímkem, na jehož základě si měli žáci 

zkusit představit, v jakých podmínkách vojáci v zákopech žili. V dalších částech hodiny bylo 

možno pracovat s ukázkami ze vzdělávací aplikace Armádního muzea na Žižkově, která 

nabízí digitální vyobrazení sbírkových předmětů, a s ukázkami dopisů vojáků, kteří psali 

svým blízkým. Jako reflexe byla zvolena metoda podvojného deníku, na jehož základě si 

žáci měli vybrat pasáž, která je z ukázky dopisu zaujala, a okomentovat ji. Podvojné deníky 

                                                           
233 Vojenský historický ústav, Tajemství vojenského kufříku - 1. světová válka [online] 2014. Dostupné 

z: http://www.vhu.cz/operace-historikon-zakladni-informace-a-objednavky-2/tajemstvi-vojenskeho-kufriku/ 

[cit. 04.12.2017]. 
234 Vojenský ústřední archiv, Databáze VHA [online] Dostupné 

z: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase 
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mi pak odevzdávali, abych měla zpětnou vazbu k výuce, která měla žákům ukázat jinou tvář 

války. Války, kterou netvořily jen zbraně, ale především lidé. 

 

Život na frontě 

 

14. 6. – počet studentů: 16 žáků 

Rozsah: 1 vyučovací hodina – 45 min 

Téma: 1. světová válka a život v Krucemburku 

Dílčí téma: Život na frontě 

Klíčové pojmy: Krucemburk, 1. světová válka, voják, fronta  

Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální, k učení, k řešení problémů 

Forma práce v hodině: individuální, skupinová 

Pomůcky: ukázky z kroniky, ukázky z dopisů vojáků,  

Obecný cíl podle RVP ZV: Žák zhodnotí postavení Československa v evropských 

souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.235 

 

Cíl hodiny:  Žák se seznámí s dobovými reáliemi 1. světové války prostřednictvím 

digitalizovaných pramenů v databázi Armádního muzea na Žižkově. 

          Žák dokáže na základě ukázek objasnit, jak vypadala povinná výbava 

rakouského, italského a ruského vojáka.  

          Žák dokáže popsat na základě fotografií z fronty životní podmínky vojáků. 

Žák dokáže na základě úryvků z dopisu zhodnotit, jak se asi vojáci na frontě 

cítili. 

          Žák vyjádří svůj názor a dokáže argumentovat. 

Evokace: a) otázka ke všem – 10 min 

Jak podle vás vypadal život vojáků na frontě? V jakých podmínkách žili?236  

· Žáci se na základě dobové fotografie, která se objeví na projektoru, zamyslí nad tím, 

jak podle nich vypadal život v zákopech, a poznamenají si 3 nápady. 

· Následně si nápady objasníme všichni společně. 

                                                           
235 MŠMT, RVP ZV 2016, str. 56 [online]; dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani, [cit. 2017-06-26] 
236 viz Příloha č. 21 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
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Uvědomění: b) práce s ukázkou vojenského kufříku  - 10 min 

· Žáci se ve dvojici zamyslí a popíší na základě ukázky ze stránek Armádního muzea 

na Žižkově, co měli vojáci na frontě u sebe a zkusí objasnit proč. 

· Žáci uvidí na projektoru digitalizované předměty Armádního muzea prezentované 

ve vzdělávací aplikaci Tajemství vojenského kufříku a pokusí se je na papír stručně 

popsat.  

· Společně si pak jejich nápady reflektujeme.  

 

c) práce s textem – ukázka dopisů psaných vojáky z fronty  - 15 min 

· Žáci dostanou do dvojice ukázky z dopisů, které psali vojáci svým blízkým. 

· Žáci na základě četby ukázek napíší, jak se podle nich vojáci cítili a proč.  

· Poté je pro žáky připravena databáze Vojenského historického archivu, 

která poskytuje informace o válečném působení vojáků. Zkusíme zjistit, 

který z předků, jejichž jména žáci vypátrali za domácí úkol, bojoval v 1. světové 

válce, případně na které frontě. 

 

Reflexe: d) podvojný deník  - 10 min 

· Žáci si sami na základě přečtených ukázek vyberou informaci z dopisu a popíší 

pomocí metody podvojného deníku, proč si sdělení vybrali. 

· Tyto podvojné deníky odevzdají učiteli.  

 

Tato hodina byla předposlední z celého výukového bloku a byla věnovaná životu vojáků 

na frontě. Pro toto téma si měli žáci donést jména svých předků, kteří bojovali v 1. světové 

válce. V této hodině se hodně pracovalo s obrazovým materiálem, který byl využit 

jak ve fázi evokace, tak i posléze při uvědomění významu, když žáci využívali materiály 

ze stránek Armádního muzea. Zpočátku žáci trochu bojovali s představou, že by měli 

popisovat věci obsažené ve vojenském „kufříku“ na snímku. Nejprve se nedokázali vcítit 

do situace a jejich nápady se týkaly spíše povrchních věcí. Žáci se mi zdáli unavení a celkově 

pasivnější než jindy. Již druhou hodinu jsem se také potýkala s apatií jedné dívky, 

kterou jsem nemohla přimět k tomu, aby v hodinách spolupracovala. Odmítala se účastnit 
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jakýchkoli aktivit a cokoliv dělat. Přesto mě ke konci této hodiny mile překvapila, 

protože si přinesla jméno svého předka, který bojoval ve válce. Hledání jména v databázi 

jsme však museli odložit, protože se protáhla aktivita spojená s popisem výbavy vojáků. 

Nechali jsme ji tedy na konec výukového bloku. 

Velmi důležitou částí hodiny však byla četba a reflexe dopisů vojáků. Žáci se dnes učí, 

kolik zhruba vojáků během 1. světové války zemřelo, ale už nevidí, že za těmito počty 

se skrývají skuteční lidé a jejich osudy. Bylo nutné, aby poznali, že na válku a její účastníky 

se dá nahlížet i jinak než jen jako na statisticky vygenerovaná čísla. Tato hodina žáky 

na základě jejich ohlasů během hodiny a z reflexí nakonec bavila a zaujala, což lze propojit 

s tím, že viděli a četli reálné příběhy lidí, kteří doopravdy žili a v 1. světové válce bojovali. 

 

7.2.5. Konec války! 

 

Tato hodina byla zaměřená na konec války a události spojené se vznikem republiky. 

Základním zdrojem pro tuto hodinu byly ukázky z Pamětní knihy obce Krucemburk 

1918- 1938, fotografie památníku obětem války v Krucemburku a databáze Vojenského 

historického ústavu. Cílem této hodiny bylo dětem ukázat, jakým způsobem byl konec války 

v Krucemburku prožíván a jakým způsobem byly pojaty oslavy vzniku nového státu. 

Evokace zahrnovala názory a asociace žáků vztahujících se k tomu, co pro ně znamená 

pojem konec 1. světové války. Další část hodiny byla zaměřená na práci s výrokem, 

který v sobě ukrýval naděje vojáka, který si myslel, že válka potrvá jen chvíli. Žáci se měli 

zamyslet pomocí otázek nad tím, co daný výrok znamená. 

Posléze byl pro žáky připravený text z kroniky obce, který jsme si společně přečetli 

a pomocí metody řízeného čtení si odpověděli na předem připravené otázky. Cílem bylo, 

aby žáci pochopili smysl textu. Reflexe pak shrnovala dané téma. Žáci zhodnotili svými 

slovy konec války tak, aby vystihli podstatu své myšlenky a zároveň i položené otázky 
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Konec války! 

 

18. 6. – počet studentů: 17 žáků 

Rozsah: 1 vyučovací hodiny – 45 min 

Téma: 1. světová válka a život v Krucemburku 

Dílčí téma: Konec 1. světové války 

Klíčové pojmy: Krucemburk, 1. světová válka a její konec, voják, ČSR 

Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální, k učení, k řešení problémů 

Forma práce v hodině: individuální, skupinová 

Pomůcky: ukázky z kroniky, fotografie památníku obětem války v Krucemburku 

Obecný cíl podle RVP ZV: Žák zhodnotí postavení Československa v evropských 

souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.237 

 

Cíl hodiny:  Žák se seznámí s dobovými událostmi prostřednictvím kroniky a databáze 

Vojenského historického archivu. 

          Žák dokáže na základě otázek analyzovat text z kroniky. 

Žák dokáže zhodnotit konec války a význam nově vzniklého státu. 

Žák vyjádří svůj názor a dokáže argumentovat. 

 

Evokace: a) asociace – 8 min 

S čím máte spojený konec války? Co vás napadne, když se řekne konec 1. světové války?  

· Žáci se zamyslí nad položenou otázkou a poté svoje nápady půjdou napsat na tabuli.  

· Napsané podněty si poté společně okomentujeme. 

 

Uvědomění: b) práce s výrokem – 10 min 

Drazí, nebojte se o mě, vrátím se do švestek! Velká válka trvala přes 4 roky. 

· Žáci se ve dvojici zamyslí nad daným výrokem a pokusí se odpovědět na otázky, 

které jsou napsané na tabuli. 

                                                           
237 MŠMT, RVP ZV 2016, str. 56 [online]; dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani, [cit. 2017-06-26] 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
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· Kdo asi výrok napsal (vyslovil) a za jakým účelem?  

· Co znamená přirovnání „vrátím se do švestek“?  

· Proč se o 1. světové válce mluví jako o Velké válce?  

c) řízené čtení textu kroniky – 15 min 

· Žáci postupně přečtou text238, během něhož budou žákům pokládány otázky. 

o Jakou událost tento popis zaznamenává? 

o Jakou barvu měla nová československá vlajka? 

o Odkud šel slavnostní pochod žáků? 

o Jakými gesty (skutky) byla symbolicky ukončena vláda Rakouska-Uherska?  

d) práce s databází a fotografií – 10 min 

· Žáci se podívají na jim známou fotografii památníku obětem války, který se nachází 

na náměstí v Krucemburku. 

· Společně si pak zkusíme některá jména z památníku nalézt v databázi Armádního 

muzea na Žižkově a vyhledat o těchto vojácích nějaké informace. 

Reflexe: e) shrnutí – 5 min 

· Jak byste zhodnotili konec války v Krucemburku?  

· Žáci se pokusí na základě předešlých aktivit stručně charakterizovat konec války 

v obci.  

 

Tato hodina byla poslední výukovou. Ve třídě byli přítomni všichni kromě žáků, 

kteří byli na sportovním táboře. Hodině dominovala práce s databází Vojenského 

historického archivu, ke které jsme se nedostali v minulé hodině. Posléze bylo nutné žákům 

přiblížit události konce války také v Krucemburku, což bylo naplněno pomocí řízeného čtení 

ukázky z kroniky obce. Žáci velmi dobře s ukázkami pracovali a bylo vidět, že rádi řeší 

spekulativní problémy a otázky. Hezky se to ukázalo v aktivitě s textem kroniky 

a poté při vyhledávání předků. Většina žáků měla tentokrát o téma zájem a hodina 

se podle mého názoru podařila, i když i tak ji někteří žáci svou nekázní narušovali. 

 

                                                           
238 viz Příloha č. 22 
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7.2.6. Zhodnocení výuky tematického bloku 

 

Po poslední hodině výuky regionálních dějin jsme věnovali ještě jednu společnou hodinu 

zhodnocení celého bloku. Hodnocení proběhlo taktéž 18. června 2017. Po první hodině, 

kdy nefungovala výuka v kruhu, jsem od této formy raději předem upustila a reflexe v 8. 

třídě probíhala klasicky v lavicích. Žákům byly položeny stejné otázky jako v 9. třídě: 

Vyhovovala vám témata a průběh hodin? Na co byste se zaměřili více nebo co byste změnili? 

Která hodina se vám líbila nejvíce? Pokud se vám některá nelíbila, tak proč? Pokládáš tuto 

výuku za přínosnou? Doporučil bys ji i dalším ročníkům?  Z otázek byla vyjmuta jediná 

otázka, a to: „Vyhovovala vám forma výstupu z tohoto tematického bloku? Proč?“. Tato 

otázka neměla význam, protože žáci žádné závěrečné výstupy nezpracovávali. Většina žáků 

reagovala na hodiny pozitivně. Nejvíce se jim líbila hodina, která byla zaměřená na život 

vojáků na frontě. Většina také shodně negativně ohodnotila první hodinu, tzn. objasňování 

pojmu historický pramen na příkladu kroniky. Podle slov některých žáků byl na zvolenou 

formu práce ve třídě příliš mnoho lidí a zároveň je téma hodiny nezaujalo. 

Otázka týkající se přínosu hodin byla většinou ohodnocena kladně, a to proto, že se žáci 

dozvěděli něco více o své vesnici, místě, kde žijí. Jeden žák však zmínil, že mu hodiny 

vesměs nepřinesly nic nového, protože se mu zdálo, že všechno zmíněné již ví. Část dívek, 

zejména těch v hodinách pasivnějších, se k této otázce nijak nevyjádřila a raději mlčela, 

což byl jev, který provázel i další hodiny. Ve třídě se i během reflektivní hodiny projevovaly 

rozdíly mezi jednotlivými žáky, ať už v samotném zájmu o probírané otázky, 

ale i ve způsobu komunikace. 

V 8. třídě se mi tedy neučilo moc dobře. Bylo nutné vzít v potaz velkou diferenciaci 

třídy. Třída je rozdělená mezi velmi aktivní žáky, dále velice pasivní a neukázněné žáky. 

Kvůli této kombinaci nebylo lehké hodinu naplánovat ani efektivně realizovat. Pokud bych 

se zaměřila pouze na určitou část žáků, například ve snaze probudit v nich zájem o práci 

a motivaci, zákonitě by se ozývala jiná část třídy, pro kterou by byly hodiny nudné, 

protože již látku znají. Kolektiv podle třídní učitelky společně nevycházel moc dobře, 

proto si myslím, že by pomohlo provést zde sociometrické šetření a zaměřit se na postupné 

zlepšování vztahů mezi žáky. 

V tematickém bloku zaměřeném na 1. světovou válku jsem se více zaměřila na práci 

s textem a obrazovým materiálem, než jak tomu bylo u 9. třídy. Na některé žáky mohl tedy 
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tento přístup působit stereotypněji. Zároveň jsem využila více obecných dějin na úkor 

regionálních dějin, protože tato etapa není v Krucemburku tak nabytá dramatickými 

událostmi jako v období 2. světové války. Přesto si myslím, že regionální dějiny byly 

do tohoto bloku zakombinovány tak, aby osvětlovaly souvislosti s dějinami obecnými.  
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8. Závěr  

 

Výuka regionálních dějin, kterou jsem připravila pro žáky 9. a 8. třídy na ZŠ 

Krucemburk, byla pro mě velmi přínosná. Přípravy obou výukových bloků se neobešly 

bez problémů, které byly způsobeny různými příčinami. Na základě náslechových hodin, 

které jsem v obou třídách absolvovala, jsem zjistila, že ani jedna třída nesplňuje podmínky 

pro zamýšlenou projektovou výuku. Výuka dějepisu v těchto třídách probíhala převážně 

v direktivním stylu a vedení hodiny bylo zaměřeno na memorování faktografie, 

což se podepsalo i na vztahu mezi žáky a vyučující. V hodinách nebyly realizované prvky 

skupinové práce, kooperativních činností, ani sebereflexe. Žáci proto neměli osvojeny 

ani základní principy nezbytné pro úspěšnou realizaci projektové výuky. Výuku 

regionálních dějin jsem se tedy na základě uvedený zjištění rozhodla pojmout vždy tak, 

aby se žáci nejen dozvěděli o dějinách místa, kde žijí, ale zároveň, aby rozvíjeli některé své 

schopnosti a pro život přínosné kompetence. Důležitými body, které jsem vybrala z metod 

programu RWCT, a uplatnila v obou tematických blocích, byly brainstorming, práce s texty 

a dobovými fotografiemi nebo reflexe hodiny z pohledu žáků. 

Na začátku bylo nejdůležitější získat si důvěru žáků a ujistit je, že po nich nebudu chtít 

nic těžkého, co by neměli šanci zvládnout. Zdálo se mi, a to hlavně u 9. třídy, že byli žáci 

vystresovaní především z toho, že v běžných hodinách nechápali složitost otázek a úkolů, 

které jim byly pokládány. Z hodin o 2. světové válce si podle všeho téměř nic 

nezapamatovali a dá se říci, že někteří žáci začali s regionálními dějinami probírat téma 

znovu, i když mu s paní učitelkou věnovali celou zimu. Během rozhovorů, které byly s žáky 

absolvovány po náslechových hodinách a posléze i namátkou v průběhu výuky regionálních 

dějin, bylo zřejmé, že žáci se paní učitelky bojí, a proto se nejprve ostýchali mluvit i se mnou 

na rovinu. Signálem, že důvěra a kontakt mezi učitelem a žáky patrně nefunguje, však byly 

také ironické poznámky paní učitelky na adresu žáků v průběhu některých náslechových 

hodin. 

Výuka tematického bloku v 9. třídě dopadla velmi dobře a z těchto hodin jsem měla 

radost já i žáci. Myslím, že se povedlo dobře skloubit a dodržet několik principů výuky. 

Po nezbytné rezignaci na projektovou formu výuky, bylo využíváno dílčích metod, které 

pomáhají k rozvoji kritického myšlení. Nedílnou součástí výuky byla reflexe ze strany žáků, 

aby trénovali svou schopnost vyjadřování vlastního názoru a myšlenek. Dále bylo využíváno 
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metod skupinové práce a kooperativního učení, které žákům ukázaly, že výuka neznamená 

pouze sedět na místě a poslouchat, ale že i při hodině dějepisu se může diskutovat, tvořit, 

poznávat dějiny zajímavou formou. Výstupy z bloku Druhá světová válka a Krucemburk 

dopadly skvěle, i přesto, že žáci byli zpočátku skeptičtí. Plakáty se jim velmi povedly. 

Během prezentací plakátů si žáci vyzkoušeli také metody objektivní kritiky na základě 

daných kritérií, což přispělo k tréninku schopnosti hodnotit. I když byli žáci zpočátku 

pasivnější, nakonec se s nimi pracovalo velmi hezky. Jejich pasivita tedy nejspíš nespočívala 

v tom, že by se nechtěli předmětu věnovat, ale z důvodů, které jsou blíže popsány v sekci 

Náslechové hodiny.  

Velmi přínosným zjištěním, které pro mě práce s touto třídou měla, byl fakt, že kromě 

předmětu jako takového ovlivňuji žáky daleko více svým chováním a snahou rozvinout 

v nich potřebné dovednosti. Při každém plánování hodiny se proto snažím mít jasno, 

pro koho tuto hodinu chystám a dbám tak na didaktické zásady. Zdá se, že pokud učitel 

ignoruje úroveň schopností svých žáků, dociluje velmi obtížně toho, že žáci učivo pochopí 

a dokážou s ním dále pracovat. Umět přizpůsobit hodinu třídě tak, aby odpovídala jejich 

schopnostem a zároveň žáky posunula dál, ale vyžaduje dostatek času a práce. Vzdělání 

a výchova tedy není otázkou několika hodin, dní ani týdnů, ale let.  

To jsem si měla názorně vyzkoušet při realizaci výuky regionálních dějin v 8. třídě. 

V porovnání s 9. třídou byla atmosféra v této třídě úplně jiná. Učitel si rozhodně nemohl 

stěžovat na neaktivitu žáků. Problém byl v tom, že ve třídě byly velké rozdíly nejen 

ve schopnostech žáků, ale také v míře jejich sociální interakce. Ve třídě podle zprávy paní 

učitelky třídní nepanují dobré vztahy a je potřeba se vyrovnávat s rušivými jevy, 

které vyvolává častá nekázeň několika žáků. Dalším důležitým jevem je nedostatečná míra 

spolupráce některých dívek, které aktivitu učitele ignorují. Tuto skutečnost jsem 

ovšem postřehla, až když jsem sama byla v roli jejich učitelky. V pozici pozorovatele nebyly 

projevy nezájmu a pasivity těchto dívek tak patrné. Druhá věc, která mi připadala zprvu 

senzační a která se nakonec v některých hodinách ukázala spíše jako rušivá, byla přehnaná 

aktivita některých žáků. Ti mi posléze mnohdy skákali i do řeči, což bylo také problematické 

chování. 

Regionální výuka byla v této třídě zaměřená na události 1. světové války v Krucemburku. 

Na základě několika chybných postupů, které jsem si uvědomila po reflexi výuky 

v 9. ročníku, jsem se snažila více zaměřit na práci s pramenem nebo s texty. Ukázalo se, 
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že právě první hodina, která byla věnovaná práci s kronikou jako historickým pramenem, 

však nebyla žáky ohodnocena příliš kladně. Vedle práce s texty byly hodiny zaměřené 

na práci s fotografiemi, využívali jsme metody kritického myšlení jako brainstorming, 

asociativní myšlení nebo podvojný deník. V těchto hodinách byly přítomné informace 

a ukázky z obecných dějin, protože k regionálním dějinám 1. světové války nebyl takový 

dostatek zdrojů, jako tomu bylo u války pozdější. 

Za problematický bod ověřování tohoto tematického bloku považuji jeho předčasné 

ukončení. Po výuce následovala pouze reflektivní hodina, během které byly odučené hodiny 

shrnuty a reflektovány z pohledu žáků. Žáci 8. třídy však nedostali prostor realizovat 

samostatné ani skupinové výstupy, které by poukázaly na míru osvojení nových znalostí 

a trénovaných dovedností. Výuka však probíhala v červnu, což je pro organizaci školního 

roku velmi hektická doba. Musela jsem proto zvolit možnost, že navržené hodiny 

pouze odučím a pak průběh a výsledky vyučování shrneme v reflektivní hodině. 

Přestože domnívám, že výuka tak byla připravena o podstatnou část, z hodnocení žáků 

vyplynulo, že většině třídy se koncept hodin líbil a připadal jí alespoň trochu přínosný.  

Celkově mi diplomová práce přinesla velmi mnoho poznatků a zkušeností. Měla jsem 

možnost pracovat na tvorbě reálných návrhů hodin a následně je ověřit i v praxi. Poznala 

jsem blíže historii obce, ve které jsem vyrostla, a zjistila, že je opravdu bohatá. Regionální 

dějiny díky tomu považuji za perfektní zdroj informací pro výuku dějepisu jako takového 

a rozhodně souhlasím s tím, že by měly být její součástí. Bezpochyby jsou taktéž využitelné 

i v jiných předmětech jako je čeština nebo výtvarná výchova. Regionální dějiny 

by si proto zasloužily větší místo nejen v RVP ZV, ale i v samotné výuce. Žáci si díky nim 

mohou přiblížit osudy lidí a míst ze svého okolí, což je neocenitelné. 

Za ještě důležitější a přínosnější pak považuji zkušenosti, které mi poskytla samotná 

výuka a žáci, kteří byli její součástí. Na nich totiž stálo veškeré učivo, metody, zásady, 

které jim bylo třeba přizpůsobovat. Naučila jsem se, že učitel může mít perfektně 

připravenou fiktivní hodinu, ale pokud ji začne realizovat, může se setkat s tím, že ne 

všechny věci fungují tak, jak si je naplánoval. Jsem ráda, že jsem si mohla vyzkoušet 

pracovat se dvěma třídami a i díky nim jsem si utvrdila, že učitelství je velice těžké, 

ale nádherné povolání.  

Další výzkum v této problematice výuky regionálních dějin by se mohla týkat přípravy 

a průběhu projektové výuky. Tento výzkum by byl ovšem dlouhodobý, protože by například 
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zmapoval průběh systematické přípravy určité třídy na formu projektové výuky a její 

výsledky. Velmi důležitým závěrem by bylo celé mapování tohoto procesu, jeho problémy, 

pokroky a výstupy. 
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Příloha č. 1 – ukázka ze zápisu náslechové hodiny ze dne 6. ledna 2017 

6. 1. 2017 – náslechová hodina 

Cíle náslechové hodiny: Jak vypadá hodina dějepisu? Jak se žáci podílejí na její výstavbě?  

přítomno: 18 dětí, 5. vyučovací hodina  

téma hodiny: Opakování začátku 2. světové války do roku 1942, plán Barbarossa 

11:55 – 12:20 Začátek hodiny se věnuje opakování tematickému bloku 2. světová 

válka –  někteří žáci jsou zkoušeni, protože nemají známku. Tato fáze hodiny trvá zhruba 

25 minut. Téma hodiny ani plán nejsou známé, je nutné dedukovat. Zkoušení probíhá formou 

otázek, při čemž žáci sedí v lavicích. Systém otázek je nelogický, založený na pojmech 

bez vysvětlení kontextu. Položené otázky: „Řekni mi, Eliško, zahraniční odboj. Co? Co?“ 

Eliška neví, odpovídá za ni žák Ondra Pecina. Další žák je zkoušen: „Řekni mi, Ondro, 

Operace Antropoid. Co?“ Ondra neví, odpovídá za něj žák Ondra Pecina. […] Následuje 

prezentace jedné žákyně nejspíše jako prostředek k vylepšení známky. Žákyně očividně vidí 

prezentaci poprvé, v jejím obsahu se nachází forma encyklopedického hesla 

jako na stránkách wikipedie.cz. Zdroje také obsahují pouze tyto stránky, úkol byl nejspíše 

jen zkopírovaný. Dostává jedničku. Prezentace se již více nekomentuje, nereflektuje. Není 

důležitá prezentace úkolu? Důraz jen na obsah a splnění úkolu s cílem odbýt si to. 
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Příloha č. 2 - rozhovor s paní učitelkou Henychovou ze dne 6. ledna 2017. 

Jak dlouho učíte dějepis?  

Dějepis stejně jako češtinu učím přes 20 let. Krucemburku učím přes 9 let. 

 

Jaké metody a pomůcky v hodinách využíváte?  

No, dost využívám interaktivní tabuli, která je ve třídě, hodně promítáme prezentace, 

nebo jim pouštím videa. Pak většinou doplňují pracovní sešity, kde procvičují, na to je mají. 

Někdy donesu zalaminované kartičky, nebo zkusím práci ve skupině, ale není to moc platné, 

protože děcka stejně nemají o dějepis zájem.  

Využíváte v hodinách nějaké didaktické hry?  

Hry? Pokud ji pochopí, abych si je tam nehrála sama.  

 

Na co kladete v hodinách dějepisu největší důraz?  

Aby něco uměli, i když je to složité. Děcka nemají dějepis rádi a nejeví o něj zájem, 

takže podle toho mají takové známky. Některým holkám dovoluji, aby si ke konci pololetí 

zachránili známku referáty, které vytvoří, jinak by měli slabé čtyřky a hůř.  

 

Využíváte v hodinách dějepisu regionální dějiny?  

Deváté ročníky každoročně absolvují besedu s panem Vomelou, který jim o místních 

dějinách vypráví. Já jsem se přistěhovala, já jim s tím nepomůžu, ale už jsem taky něco více 

pochytila.  

 

Jak se vám učí dějepis v letošní 9. třídě? Jak tuto třídu charakterizovala?  

Je to třída pasivní, o učení obecně nemají zájem, vidím to i v češtině, ale oproti jiným třídám 

jsou vcelku hodní. Dějepis z celé třídy baví jen pár kluků, kteří se v hodinách chytají, jinak 

je to bída. Testy jim vycházejí na trojky, takže je dobře, že většina jde na učiliště, 

a ne na gymnázia. Na gymnázia patří jen Matěj, Ondra Pecina, Štěpán, Ondra Málek a možná 

Magda, ale jinak ne.  
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Jak se vám učí dějepis v letošní 8. třídě, kde budou navržená výuka také probíhat? Jak 

byste je charakterizovala?  

Tahle třída je nejhorší na celé škole. Jsou neposlušní a jsou s nimi problémy, takže tam učit 

dějepis je spíš za trest. Boháč neustále nic nemá, vyrušuje. Já už jsem na něj rezignovala, 

protože to nemá cenu. Je tam pár jedinců jako Benedikt, Anička, Jirka, kteří se hlásí, 

ale někdy z nich také vypadne hrozná blbost. Upřímně tedy nevím, jestli je dobré se do toho 

učení v osmičce vůbec vrhat.  
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Příloha č. 3 – ukázka ze zápisu náslechové hodiny ze dne 13. ledna 2017 

13. 1. – náslechová hodina 

cíle náslechové hodiny: Jak se žáci podílejí na výstavbě hodiny? Jak se jim pracuje 

v hodině? Jak jim vyhovuje forma hodiny? Jaký je jejich vztah k dějepisu? 

přítomno: 23 dětí, 5. vyučovací hodina  

téma: Situace v protektorátu od září 1941 

z hodiny: 11:55-12:10 Hodina začala opakováním situace před atentátem na Heydricha. 

Paní učitelka opakuje pomocí otázek, které žákům pokládá. Pavle: „Co Neurath?“ 

odpověď:“Hodně pil, jedl.“ Paní učitelka: „Ano, hodně bumbal a jedl a miloval šperky, 

takže se ho potřebovali zbavit.““ Co odboj, Moniko?“ „Nevím.“ Paní učitelka: „To mě 

ani nepřekvapuje.“ Za Moniku odpovídá Matěj. Další otázka: „Jaké měli zbraně, Matěji?“ 

[…] 

rozhovor s žáky: 

autorka: Vše, co si tady řekneme, zůstane mezi námi. K nikomu jinému se to nedostane. 

„Kdo z vás má rád dějepis?“ Přihlásí se téměř všichni. „A které období?“  

Sabina: „Já mám ráda Starovéký Egypt, Řecko, Řím.“  

Kačka: „Já mám ráda pravěk.“  

Ondra Pecina: „Já mám rád napoleonské války a světové války.“ Matěj: „Já 1. a 2. světovou 

válku.“ […] 

 

autorka: Jak se vám pracuje v hodině?  

Matěj a Ondra Pecina: Dobře.  

Markéta: Mně moc ne, nechápu někdy otázky, které nám paní učitelka klade. Každá hodina 

je téměř stejná, jen se učíme jako něco jiného. 

Magda: „Moc ani v hodinách nepracujeme, jen sedíme a posloucháme.“ (Některé dívky 

se při této otázce nervózně koukaly na dveře, aby náhodou nepřišla paní učitelka) […] 

 

autorka: „Jak vám vyhovuje forma hodin dějepisu? Tzn. Jakou má podobu? 

Co v ní děláte?“ 

Monika: „Moc ne, mohli bychom dělat více záživných věcí, třeba někdy hry.“ 

Tereza: „Vždycky jenom opakujeme, nebo bereme něco nového, takže je to dost nuda.“ 
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Štěpán: „Nevím, asi ano, možná více ukázek.“ 

Matěj: „Mně vyprávěcí styl vyhovuje.“ […] 
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Příloha č. 4 – ukázka ze zápisu náslechové hodiny ze dne 18. května 2017 

18. 5. – náslechová hodina – 8 třída 

cíl: Jak vypadá hodina dějepisu v 8. třídě? Jak se žáci podílejí její výstavbě?  

přítomno: 21 žáků, 6. vyučovací hodina 

téma: Legie v 1. světové válce 

12:50-13:10 – hodina začíná opakováním 1. světové války, od atentátu až po situaci v roce 

1916. Toto rozmezí je možné ovšem vysledovat jen z otázek, které jsou žákům pokládány. 

Již během úvodních minut značná aktivita, asi 8 žáků se hlásí konstantně. Doprovodná 

prezentace se zvukovými prvky, které doprovází opakování látky. Žáci reagují na otázky 

dobře. Zdá se mi, že se systém otázek zlepšil, otázka neobsahuje jen slovo „co“, ale je lépe 

zformulovaná, např. „Kdo spáchal atentát na následníka trůnu? Jak se jmenoval plyn, 

který byl poprvé ve válce použit?“ Pozornost je tedy věnována oněm 8-10 žákům, 

kteří se hlásí. 13:15 nová látka – legionáři. Třída je rozdělena na 3 zóny? Aktivní, pasivní 

až apatičtí a neukáznění? Řada u dveří chlapec neustále vyrušuje, neplní úkoly. Paní učitelka 

je jeho neukázněností rozladěná. […] 
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Příloha č. 5 – ukázka ze zápisu náslechové hodiny ze dne 25. května 2017 

25. 5. – náslechová hodina – 8 třída 

cíl: Jak vypadá hodina dějepisu v 8. třídě? Jak se žáci podílejí její výstavbě? Jak se jim 

v hodině pracuje? Jak jim vyhovuje forma, podoba hodiny? Jaký mají vztah k dějepisu 

jako předmětu?  

přítomno: 19 žáků, 6. vyučovací hodina 

téma: Konec 1. světové války 

 

z hodiny: 12:50:13:10 Začátek hodiny byl ve stylu opakování předešlé hodiny. 

Jsou vyvolávány 3 dívky, které nemají podle paní učitelky špatné známky. Všechny 

odpovídají v lavici. Kdy začíná 1. světová války? Které státy se jí účastnily? Pokud ani jedna 

neví, odpovídají aktivní žáci Anička, Benedikt, Ondra atd. Zkoušené dívky nejeví o látku 

ani zlepšení známky. Nikola: „Nevím, mně je to jedno.“  Při zkoušení neustále vyrušuje 

Zdeněk Boháč, vybavuje se s ostatními. Je napomínán. V tomto ruchu odpovídá učitelka 

za zkoušené žáky ke konci sama […] 

13:10-13:25 – doplňování pracovního sešitu na základě výkladu. Boháč sešit nemá, neustále 

vyrušuje, je napomínán. Hodina končí v 13:30 […] 

 

z rozhovoru s žáky:  

autorka: „Kdo z vás má rád dějepis?“ Přihlásí se 13 žáků. „A které období?“ 

Anička: „Já mám ráda Egypt a světové války.“ 

Sára: „Já mám ráda Egypt a Řecko.“ 

Benedikt: „Já mám rád Karla IV. a atd.“ 

Petr: „Já mám rád války.“ 

Kdo nemá rád dějepis a proč?  

Zdeněk: „Já, protože mi to nepřipadá užitečné.“ 

Nikola: „Nevím, nebaví mě to.“ […] 

 

autorka: „Jak se vám v hodině pracuje a jak vám vyhovuje forma, podoba hodin 

dějepisu?“ 

Ondra: „Mně to vyhovuje, pracuje se mi dobře.“ 

Benedikt H: „Já bych chtěl více her, pořad jen opakujeme a pak probíráme novou látku.“ 

Anička: „Jo, v pohodě.“ 
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Petr: „Jde to, možná více obrázků bych přidal.“ […] 
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Příloha č. 6  – výukový materiál k 1. hodině bloku 2. světová válka a Krucemburku 

Ukázky z dobového pramen a odborné literatury k hodině Začátek války 

v Krucemburku.239  

Ve dnech 22. – 24 září došlo k jednání mezi Hitlerem a Chamberlainem. Byla vyhlášena 

mobilisace. V Krucemburku bylo povoláno do zbraně sto šest občanů, důstojníků a vojáků 

v záloze, byly rekvírovány automobily a koně. Mobilizace se také projevila ve školách 

nedostatkem vyučujících, protože někteří učitelé byli povoláni do vojenské služby. 

(zdroj: Pamětní kniha obce Krucemburk 1939-1969) 

10. listopadu prvního roku Protektorat Böhmen und Mähren byl proveden 

ve Ždírci nad Doubravou odvod koní pro potřeby německé armády. Z Krucemburku bylo 

přivedeno dvacet osm koní. Ke konci prvního roku, kdy začala válka, došlo také k vydání 

příkazu o dvojjazyčných nápisech. Poněmčily se tak názvy měst a vesnic, názvy ulic 

a změnily se firemní tabule odchodů a továren a živností. Nejinak tomu bylo 

i v Krucemburku, jeho jméno se poněmčilo na Kreuzberk, sousední Vojnův Městec 

se změnil na Münsberg. 

(zdroj: Vomela, P. Válečná léta v Krucemburku. Spolek přátel Krucemburku.) 

Po okupačním 15. březnu vznikaly organizace odbojové činnosti. Také v Krucemburku 

vznikla četa Obrany národa, velitelem se zde stal vrchní strážmistr Josef Holík. Úkolem 

chotěbořské roty Obrany národa, kam spadala organizace odboje v Krucemburku, bylo 

shromažďovat zbraně, potraviny, benzín a pomáhat rodinám zatčených příslušníků odboje. 

Příslušníci distribuovali ilegální časopis V boj a další tiskoviny. 

(zdroj: Vomela, P. Válečná léta v Krucemburku. Spolek přátel Krucemburku.) 

Rok po vzniku protektorátu se začal projevovat absolutní nedostatek veškerého zboží 

a potravin. Zemědělci, kteří vlastnili koňské potahy, dostali nařízení protektorátní vlády, 

podle kterého museli povinně vozit klády. Byl jim také nařízen osev lnu, nařízeny dodávky 

másla i mléka. Ve školách přibyl povinný předmět – němčina. 

(zdroj: Pamětní kniha obce Krucemburk 1939-1969) 

 

                                                           
239 Upraveno pro potřeby vyučovací hodiny. 
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16. března nově vzniklého protektorátu navečer projížděla Krucemburkem 

říšsko- německá autokolona: chtěli do Německého Brodu. Dne 17. března dopoledne do 

17. hod. občanstvo odvádělo dle výzvy veškeré zbraně (v hostinci U Pecinů). 

(zdroj: Pamětní kniha obce Krucemburk 1939-1969) 

V červenci roku, kdy Německo zaútočilo na Dánsko, Norsko, Francii, přišlo nařízení, 

že nezaměstnaní musejí jít na práci do říše. Zároveň vyšlo nařízení, že pracující v lehkém 

průmyslu mají přejít do zaměstnání ve zbrojním průmyslu, anebo mají jít pracovat 

do zemědělství, ale bez návratu zpět k původnímu povolání. Tímto nařízením byli postiženi 

zaměstnanci Štillovy a Binkovy továrny, kteří museli jít pracovat do buďto do Janáčkovy 

strojírny ve Starém Ransku nebo do Chotěboře, či do muničních skladů na Bílek. 

(zdroj: Vomela, P. Válečná léta v Krucemburku. Spolek přátel Krucemburku). 
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Příloha č. 7 – výukový materiál ke 2. hodině bloku 2. světová válka a Krucemburk  

 

 

(zdroj: www.sokol.eu) 

 

Jakou činností se spolek Sokol zabýval? 

Proč podle vás nacisté považovali české organizace v čele se Sokolem za nepřátele? 
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(zdroj: výstava V ulicích Protektorátu) 

 

Co myslíte, že písmeno V mělo symbolizovat? Kde všude se takovéto symboly mohly 
objevovat? 
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(zdroj: výstava V ulicích Protektorátu) 

 

Co je podle vás na fotografii zobrazeno?  

Měli podle vás během 2. světové války obyvatelé dost potravin? 
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(zdroj: www.hyperinzerce.cz)  
 

Jak tento film s daným obdobím souvisí?  

Má pořadí uvedených názvů na plakátu tohoto filmu nějaký význam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hyperinzerce.cz/
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(zdroj: výstava V ulicích protektorátu) 

 

Jak tento výrok souvisí s probíraným obdobím? Zkuste tento výrok vysvětlit. 

 

(zdroj: Pamětní kniha obce Krucemburk 1938-1969) 

 

Proč podle vás vláda nastavila tak vysoké dávky pro zemědělce?  

Zkuste přijít na to, co hrozilo za neschválenou porážku prasete? 
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Příloha č. 8 – zodpovězené otázky z  besedy s Pavlem Vomelou 

(zdroj: archiv autorky) 

 

Příloha č. 9 – mapa zobrazující rozmístění dopadených bomb – květen 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: Vomela, P. Válečná léta v Krucemburku, 2006) 
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Příloha č. 10 – ukázka kusu pláště dopadené bomby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: archiv autorky) 

 

Příloha č. 11 – tkalcovna Štill (dnešní podoba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: www.elasta-vestil.cz) 
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Příloha č. 12 – ukázka z hodin tvorby plakátů 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: archiv autorky) 

 

Příloha č. 13 – ukázka tvorby skupiny č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: archiv autorky) 
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Příloha č. 14 – ukázka tvorby skupiny č. 2  

 

(zdroj: archiv autorky) 

 

 

Příloha č. 15 – ukázka tvorby skupiny č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: archiv autorky) 
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Příloha č. 16 – ukázka tvorby skupiny č. 4  

(zdroj: archiv autorky) 

 

Příloha č. 17 – ukázka tvorby skupiny č. 5 

(zdroj: archiv autorky) 
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Příloha č. 18 – ukázka vyplněných hodnotících tabulek s kritérii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: archiv autorky) 
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Příloha č. 19 – ukázka výukových materiálů 1. hodiny bloku 1. světová válka a 

Krucemburk 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Český rozhlas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: archiv autorky) 
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Příloha č. 20 – ukázka výukových materiálů z 2. hodiny bloku 1. světová válka a 

Krucemburk 

 

(zdroj: Český rozhlas) 
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Příloha č. 21 – ukázka výukových materiálů ze 3. hodiny bloku 1. světová válka a 

Krucemburk 

(zdroj: Český rozhlas) 

 

Příloha č. 22 – ukázka výukových materiálů ze 4. hodiny bloku 1. světová válka a 

Krucemburk 

Časně ráno objevil se na domě dr. Raimana bíločervený prapor na oslavu dne, 

jímž se národní výbor ujímá správy nového státu. Brzy byly vyvěšeny prapory i na jiných 

domech celkem asi 45. Na poště zmizel rakouský orel nad schránkou. Večer omladina 

zpívala národní písně. Před domy zpívalo Kde domov můj a provolávala se sláva presidentu 

Masarykovi. Načež průvod odešel k obecnímu úřadu, aby tam zapěl Moravo! 

U čp. 112 po písni Spi Havlíčku nastal rozchod. 

30. října začala se národní slavnost, hrály na ní 3 kapely. Naše žactvo s papírovými 

bíločervenými praporečky vyšlo ze školy evangelické a kráčelo před hasiči k náměstí. 

Z obecné školy přidalo se žactvo tamní. Na náměstí vyzval radní V. Štill jménem obecního 

výboru Dr. Raimana k pronesení řeči, ve které nadšeně dovozoval, že jsme svobodní a svoji 

řeč skončil básní z časopisu Venkov. Potom se ujal slova Josef Janáček a zapálil hranici, 

na kterou dány 3 prapory černožluté a orel rakouský. Kusy látky z těchto praporů létaly 
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v povětří. Skončeno zpěvem národních písní za doprovodu kapel. Nežli se shromáždění 

rozešlo, šlo se průvodem ke mlýnu u a zpátky ke špici. 

31. října – ráno přišli školní dohlížitelé a sundali ve třídách obrazy císařské. 

(Pamětnice školy evangelické 1890 -1923) 


