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Zrod zájmu o dítě a dětství 

Dítě a dětství měly vždy, stejně jako všechny další společenské a přírodní jevy, své dějiny, reflektované 

dalšími generacemi.  Pro námi sledované pojmy se jejich historiograficky odborné uchopení 

připravovalo vzhledem k jiným tématům poměrně pozdě, od druhé poloviny 17. století, kdy bylo 

dětství odděleno od dospělostí vznikajícím školským systémem na sebe navazujících vzdělávacích a 

výchovných institucí s cílem povinnosti pro děti připravovat se na dospělost. Osvícenství 18. století 

dodalo důležitost emancipaci dítěte a dětství ve smyslu naděje pro „záchranu“ společnosti před 

zhoubnými vlivy civilizace (Rousseau).  Původní křesťanská idea nevinnosti a čistoty dítěte byla 

nahrazena ideou o nové roli a funkci dítěte pro společnost. Důsledkem toho je zájem různých 

společenských a profesních skupin o zajištění blaha dítěte, což se silně projevovalo v 19. století pod 

vlivem nejen doznívajících romantických představ (idealizace života dětí v literatuře), ale i zcela 

pragmatických cílů industrializace – péče o zdraví dětí, rozvoj spotřebního zboží pro děti, masová 

výroba hraček, předmětů pro uspokojování potřeb dětí, které začaly být zkoumány a studovány 

z hlediska různých vědních i ryze aplikačních disciplín (nárůst pedagogicky orientovaných spisů). Ve 

druhé polovině 19. století zaznamenáváme obrovský rozmach výchovně a školně didakticky zaměřené 

literatury pro děti a mládež. Na přelomu 19. a 20. století se péče o děti a dětství, jako specifické 

období se zcela odlišnými zákonitostmi než se projevují v dospělosti, začala projevovat snahami o 

systémové proměny nejen školní výuky (reformní pedagogické hnutí se vznikem alternativních metod 

a forem), kdy  se  měla  škola  přizpůsobovat dítěti a nikoliv dítě škole, což byla  nosná idea  liberálních 

myšlenkových hnutí, silně  ovlivňujících i vzdělávací politiku a  atmosféru v určité části veřejnosti., ale  

také v oblasti  mimoškolní výchovné péče o děti a mládež. Zde lze sledovat nejen rozvoj tzv. 

volnočasových aktivit, didakticky pojatých, takže výchovné a vzdělávací působení společnosti se nám 

na počátku minulého století definitivně a institucionálně zajištěné přelévá i mimo školu. Výrazně lze 

vnímat také počáteční zájmy řady politických stran a hnutí o ovlivňování myšlení dětí a mládeže 

prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit kulturního a sportovního charakteru.  Vzniká 

pediatrie a řada dalších vědních oborů, zabývajících se problematikou dětí a dětství (dětská 

psychologie, pedologie a z ní vyvinutá speciální pedagogika). Průmysl nabízí spotřební zboží 

respektující dětskou módu, vzniká nové odvětví masových sdělovacích prostředků určených jen dětem 

a mládeži. Celý tento trend zájmu o dítě a dětství vrcholí potom ve druhé polovině minulého století 

prosazením práv dětí, což začalo výrazně ovlivňovat nejen chování dospělých k dětem v institucích i 

mimo ně, ale i dětí vůči dospělým, zejména rodičům. Extrémní důsledky ve smyslu kupení požadavků 

na okamžitá plnění přání dětí s minimálním pocitem vlastní odpovědnosti pociťujeme dnes asi všichni.  

Ve stejném období začala být s rozvojem historické demografie rozvíjena také snaha o pojetí 

historiografie dítěte a dětství (P. Ariès), což je po padesáti letech ustaveno jako řádné a respektované 

historiografické téma (P. S. Fassová, M. Lenderová), které je  u nás hodně rozvíjeno na Univerzitě 

v Pardubicích a  to jak z hlediska obecně  historiografického (dějiny  každodennosti), tak i 

pedagogického. 



Využití tématu dítěte a dětství ve výuce dějepisu 

Nebudu se zde zabývat kritikou dosavadních metod a forem výuky dějepisu na základních a středních 

školách, odkáži pouze na práce např. Z. Beneše a budu se soustředit na moje téma. 

Zařazením tématu dítěte a dětství do školní výuky dějepisu lze významně posílit zájem žáků a 

studentů o vlastní minulost a dějepis obecně. Témata, která se nabízejí, úzce souvisí s potřebami dětí 

získat odpovědi na otázky po vlastní minulosti, po vlastní identitě, po porovnávání vlastních životních 

podmínek s podmínkami dětí dříve nebo i v jiných zemích a kulturách, po získání informací o dětství 

vlastních rodičů a předchůdců vůbec. Se změnou orientace školní výuky dějepisu od velkých 

politických témat k tématům vývoje každodennosti se zařazení témat dítěte a dětství jeví jako 

nanejvýš logické a didakticky velmi dobře uchopitelné. Nejenže již existuje poměrně bohatá 

pramenná základna textová i ikonografická, ale lze využívat i další instituce – muzea, galerie, různé 

neziskové organizace nebo i ukázky z hraných nebo dokumentárních filmů, ale také nazrála doba po 

využití výuky dějepisu pro cíle získání pozitivního vztahu k historii obecně a k jejím metodám přístupu 

k minulým událostem a jevům konkrétně.  O možnosti soustavného posilování historického vědomí u 

dětí v souladu s jejich duševním vývojem a rozvojem kritického myšlení vůči upevňování tzv. 

historického povědomí, živeného množstvím mediálně oblíbených, ale historiograficky nepřesných až 

falešných „vyprávěnek“, plných polopravd nebo dokonce i celolží. 

Mezi možná témata pro žáky druhého stupně základní školy, kde by mělo být hlavním cílem získání 

zájmu a tím i pozitivního vztahu k minulosti, bych doporučil témata o vývoji hraček a dětských her 

obecně, oblečení, stravy pro děti, hygieny a také chování dospělých a dětí – používání trestů a odměn 

ve školách i mimo ně.  

 Pro studenty středních škol, zejména gymnázií, bych doporučil témata o vývoji vztahů v rodině, o 

podobách školního vyučování a volnočasových nabídkách, vývoj literatury pro děti a mládež, o dětské 

práci a zaměstnávání dětí ve výrobě, o formách trávení volného času, dětství rodičů a prarodičů apod.   

Mezi formami a metodami práce bych rád viděl více důrazu na samostatné zpracovávání vybraných 

témat dětmi a studenty na základě komunikace s pamětníky, konfrontované s četbou dobových 

dokumentů nebo ukázek textů z odborné či vědecké literatury. Děti i studenti si mohou vytvářet 

vlastní kroniky svého života, využívat základů genealogie, ústních vyprávění, dobových dokumentů, 

které se doma vždy najdou, včetně starých fotografií a dopisů, mohou se zajímat o dějiny bydliště 

(regionální aspekty), vlastní školy, pracoviště rodičů, podoby různých spotřebních předmětů 

každodenního užití (nádobí, lampy, nábytek, kuchyňské vybavení, zařízení garáže apod.  Velmi 

vhodnou motivační formou jsou exkurze do specializovaných muzeí hraček a zařízení pro děti, do 

skanzenů, replik pravěkých osad a dalších institucí. V Čechách lze využít např. expozice Muzea hraček 

v Praze na Hradčanech, v Benátkách nad Jizerou, expozic starých škol a tříd (Přerov nad Labem, 

Zubnice, skanzen Veselý Kopec u Hlinska, Muzeum Komenského v Přerově, Stará Paka, Česká Skalice, 

Kožlany, Letohrad, Nučice, Polná či Železný Brod).  V zahraničí mohu z vlastní zkušenosti doporučit 

Muzeum dětství ve skotském Edinburgu (Museum of Childhood Edinburgh), Muzeum hraček a dětství 

ve francouzském Colmaru (Musée d´Unterlinden Colmar), Muzeum hraček v Hamburk 

(Spielzeugmuseum Hamburg), Muzeum dítěte ve švýcarském Badenu (Schweizer Kindermuseum 

Baden), či  podobně  laděná muzea v Norimberku, Padově, Bělehradu, Záhřebu Santiagu de 

Compostela nebo v Rouenu.      



Podobná problematika s praktickým prožitkem vlastního zpracování zvoleného tématu by se proto 

měla více objevovat i nabídce oborové didaktiky a dalšího vzdělávání učitelů a pedagogických 

pracovníků.  
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