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UDÁLOSTI

Ačkoli výjimky existují, 
český školní dějepis je vět-
šinou stále v zajetí přístupů  

z 19. století. Učitelé či učitelky vyprá-
vějí žákům a žačkám, co se v minu-
losti stalo, a ti jsou pak hodnoceni 
podle toho, jak dobře si dokázali auto-
ritativní výklad zapamatovat a jak ho 
umějí reprodukovat. Hodnotící testy 
bývají zaměřeny na znalost fakt, kte-
rá jsou v rámci výkladu považovány 
za podstatná. 

O tom, že to jde i jinak, svědčí nová 
Badatelská učebnice dějepisu pro  
9. třídy, kterou připravil kolektiv pra-
covníků ÚSTR vedený Jaroslavem Pin-
kasem. Vychází z konceptu historické 
gramotnosti, který nezahrnuje znalost 
dat slavných bitev či narození a úmrtí 
významných osobností, ale především 
schopnost pracovat s historickými pra-
meny (zdroji) a aplikovat při tom kritic-
ké postupy historického myšlení. Žáci 
se tak neučí primárně znát historická 

fakta, ale přemýšlet o minulosti v his-
torických souvislostech. 

NENÍ JEDEN VÝKLAD DĚJIN

Autoři vycházejí z představy, považo-
vané ještě dnes v mnoha kruzích za 
svatokrádežnou, že pohledy na dějiny 

jsou vždy pluralitní, a tedy i konflikt-
ní. Místo jednoho závazného výkladu 
učí žáky chápat různé perspektivy 
a jejich střety. Ukazují také, že obrazy 
minulosti nejsou nic jednou provždy 
daného, a snaží se studentům vštípit 
zásady historické práce s prameny 
i pamětníky. 

Dějepis pro zvídavé
Nová badatelská učebnice dějepisu představuje revoluci ve výuce historie

PETR ZÍDEK

Tým Oddělení vzdělávání 
Ústavu pro studium 
totalitních režimů vedený 
Jaroslavem Pinkasem 
připravil pro nakladatelství 
Fraus publikaci Soudobé 
dějiny. Badatelská 
učebnice dějepisu pro  
9. ročník základních škol 
a víceletá gymnázia. 
Zabývá se 20. stoletím a učí 
žáky o dějinách přemýšlet. 
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Velkou předností učebnice je její 
hybridnost, tedy možnost propojení 
s digitálními zdroji prostřednictvím 
internetové stránky www.skolasnad-
hledem.cz. Autoři kladou důraz na 
nová média a proměnu historických 
pramenů, k níž ve 20. a 21. století 
došlo. Značný prostor věnují pro-
pagandě a možnostem manipulace 
s prameny: v tomto ohledu učebnice 
zvyšuje nejen historickou, ale i me-
diální gramotnost. 

Učebnice nekončí tak, jak to 
bývá obvyklé, pádem komunismu 
ve východní Evropě na přelomu 
osmdesátých a devadesátých let 

minulého století, ale pokračuje až 
do současnosti, přičemž i v minu-
losti vyzdvihuje témata, která jsou 
dnes nejaktuál nější (migrace, soužití 
s arabským světem, sjednocování Ev-
ropy a války na její periférii, životní 
prostředí). Dějiny také nejsou uměle 
rozdělovány na české a světové: čes-
ké jsou vždy prezentovány v kontextu 
evropských či světových. 

MÍRA ZKRATKY

U každé učebnice je otázkou, jaká 
míra zjednodušení je únosná. Jinými 
slovy, kolik potřebujeme znát fakt, 

abychom o problému mohli vést re-
levantní diskusi. Jednotlivé kapitoly 
Badatelské učebnice jsou uvedeny la-
pidárními shrnutími, která jsou vět-
šinou hutná a výstižná, i když právě 
míra zkratky je někdy diskutabilní. 
Učebnice např. začíná kapitolou o dů-
sledcích první světové války, ale nikde 
nepadne slovo o jejích příčinách. Dále 

pak třeba kapitola o výstavbě socia-
lismu v Sovětském svazu začíná 
větou: „V roce 1917 proběhla v Rusku 
revoluce, která, po několika letech kru-
té občanské války, vyústila v roce 1922 
ve vznik Svazu sovětských socialistic-
kých republik.“ Měli autoři na mysli 
únorovou revoluci, nebo říjnovou?  
A byla ta říjnová opravdu revolucí, 
nebo spíše převratem? Podobné otáz-
ky by bylo možné klást i nad jinými 
částmi textu. V učebnici, která chce 
podnítit diskuse o dějinách, je však 
nelze považovat za handicap. 

Doufejme, že nakladatelství Fraus 
brzy vydá ucelenou řadu badatel-
ských učebnic, jež pokryje i starší 
dějiny. Vytvořit takové dílo pro ob-
dobí antiky nebo raného středověku, 
pro která máme oproti 20. století jen 
střípky pramenů a letitá schémata, 
do nichž je zasazujeme, bude zřejmě 
ještě větší autorská výzva. Ale pokud 
chce někdo provést vážnou refor-
mu dějepisné výuky na základních 
a středních školách, bez podobných 
učebnic se neobejde.  
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