
Nové přístupy a formy v profesní přípravě učitelů dějepisu 

Vážené dámy, vážení panové, milé kolegyně, milí kolegové, 

 název stati napovídá o mém záměru, seznámit vás v následujícím příspěvku s některými  
současnými novými či inovovanými programy výuky na naší katedře (KHI FF UJEP Ústí nad 
Labem), které jsou zaměřeny na vzdělávání budoucích učitelů dějepisu a přípravu na jejich  
pedagogickou činnost.    

   Nahlédneme-li do poměrně nedávné minulosti, jedinou disciplínou, která se cíleně zabývala 
profesní přípravou posluchačů učitelství pro základní a střední školy, byla u nás po dlouhou 
dobu pouze kurzovní oborová didaktika dějepisu. Takto nastavená koncepce pedagogické 
přípravy se stále více jevila jako nedostačující a neefektivní, zvláště přihlédneme-li k poměrně 
skromné hodinové dotaci předmětu. V současnosti je situace již podstatně odlišná; na 
pedagogickou dráhu jsou budoucí učitelé připravováni v rámci dalších předmětů 
(Mezioborové vztahy, povinně volitelné kurzy s didaktickým zaměřením apod.). 

Prvním předmětem v této řadě, který pozitivně narušil dosavadní zažitý stereotyp, se stal 
Specializační blok (původně nazvaný Specializační přednáška a seminář.) Jako zcela nový byl 
poprvé zařazen do studijního programu v akademickém roce 2003/2004. 

Koncepce nové disciplíny byla zpočátku vedena snahou nabídnout posluchačům další formy 
pedagogické praxe a kompenzovat tak jisté nedostatky studijního plánu, který zahrnuje pouze 
souvislou pedagogickou praxi v posledním ročníku a nepočítá např. s praxí klinickou či 
průběžnou. Původním záměrem bylo tedy především vytvořit v rámci seminární výuky 
prostředí, které by co nejvýstižněji a nejpůsobivěji simulovalo atmosféru školní reality, 
zprostředkovat „vhled“ do této reality a umožnit tak studentům získat praktické poznatky a 
zkušenosti z učitelské praxe. Postupně proto vznikl obsáhlý soubor video a DVD záznamů 
vyučovacích hodin dějepisu realizovaných na základních a středních školách. Tento soubor je 
neustále doplňován; nezřídka se na rozšiřování jejich počtu podílejí sami studenti  - 
vytypovávají a kontaktují učitele, o jejichž pedagogických kvalitách se přesvědčili v průběhu 
vlastního studia na střední škole, mnohdy sami i výukovou hodinu natáčejí. V novém 
předmětu jsou pak všechny záznamy využívány k projekci a následné podrobné analýze a 
hodnocení za aktivní účasti posluchačů. Slouží zároveň jako inspirace pro tvorbu 
samostatných studentských projektů výukových témat, která jsou realizována jednak v 
předmětu Specializační blok, ale mají svůj přesah i do didaktických seminářů a následně do 
samotné souvislé pedagogické praxe. 

Míra postižení autentičnosti školního prostředí je pochopitelně omezena, chybí bezprostřední 
kontakt: pozorování žáků při reakci na učitelovy podněty, sledování zájmu žáků při 
jednotlivých aktivitách, postižení sociálních vazeb v rámci třídy apod. Na druhé straně je 
tento nedostatek do určité míry kompenzován možností opětovné projekce záznamu a 
následného hlubšího zkoumání a analýzy jednotlivých skutečností a jejich hodnocení. S tím je 
pochopitelně spojen i didaktický záměr  - posluchači se učí odhalovat učitelovy cíle a 
postupy, posuzovat efektivnost použitých prostředků a metod, navrhovat vlastní řešení.  



 V rámci předmětu jsou také zařazovány návštěvy studentů na základních a středních školách 
spojené s náslechy vyučovacích hodin dějepisu, jejich následnou podrobnou analýzou, 
hodnocením a konzultacemi s vyučujícími. Avšak vzhledem k tomu, že fakulta nemá vlastní 
„cvičnou školu“ je počet těchto hodin omezen v závislosti na možnostech oslovených škol i 
ochotě jednotlivých pracovníků. 

Jakýmsi bonusem jsou proto samostatné výstupy posluchačů v reálné praxi. Tyto hodiny jsou 
vždy nafilmovány a slouží jednak jako vhodná vyučovací pomůcka, jednak potencionálně 
jako motivující a inspirující činitel pro samotného aktéra i pro ostatní studenty. 

  Cílem nového předmětu není ovšem jen konfrontace posluchačů s reálným školním 
prostředím a seznámením se s aktuální problematikou výuky dějepisu, ale adepti učitelství se 
seznamují i s moderními edukačními technologiemi a získávají dovednosti pracovat se 
současnými multimediálními vyučovacími prostředky (dataprojektor, interaktivní tabule, 
internet), o čemž svědčí skutečnost, že je dokážou využít při přípravě a realizaci výukových 
programů. Jako příklad mohou sloužit velmi kvalitní seminární práce, které studenti 
předkládají a obhajují v závěru didaktického semináře. 

 

Další, novou dimenzi předmět Specializační blok získal spoluprácí s organizací Člověk v tísni 
(především pak s organizátory souvisejícího projektu Jeden svět na školách). Tuto obecně 
prospěšnou společnost jistě není třeba dlouze představovat, její rozsáhlé a různorodé aktivity 
jsou, domnívám se, ve všeobecném povědomí. Dovolím si připomenout jen některá důležitá 
data a fakta z její bohaté historie. 

Pod názvem Nadace Lidových novin začala působit v roce 1992, v roce 1994, po navázání 
spolupráce s Českou televizí, přijala název Nadace Člověk v tísni při České televizi. Od roku, 
1999, kdy se stává samostatným subjektem, užívá současný název. Organizace poskytuje 
humanitární a rozvojovou pomoc ve více než 40 zemích Afriky, Asie, ale i Evropy (Kongo, 
Etiopie, Angola, Pákistán, Afghánistán, bývalá Jugoslávie, Čečensko, Rumunsko). Pomoc je 
realizována jednak prostřednictvím konkrétních aktivit humanitárních a rozvojových misí, 
jejichž program se zaměřuje především na zajišťování základních životních potřeb,  na 
podporu vytváření sociálních programů, podnikání, rozvoj občanské společnosti, jednak také 
organizováním veřejných sbírek a zprostředkováváním finanční i materiální pomoci. 
Významné jsou z tohoto hlediska zvláště dlouhodobé sbírky sledující koncepční humanitární 
a rozvojové programy v konfliktních oblastech a zemích třetího světa.  

Nedílnou a velmi důležitou součástí aktivit Organizace jsou informační programy zaměřené 
na českou veřejnost formou dlouhodobých i krátkodobých kampaní a projektů.1   
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Zásadního a bezesporu perspektivního charakteru stále více nabývají vzdělávací programy, 
především pak projekt Jeden svět na školách, jenž v letošním roce slaví 10. výročí vzniku.2 
(Právě programy humanitárních a rozvojových misijních aktivit a projektu Jeden svět na 
školách se staly impulsem pro spolupráci katedry historie s organizací Člověk v tísni.) 

Ústřední myšlenkou projektu Jeden svět na školách je využití dokumentárních filmů 
k oslovení mladých lidí, především na základních a středních školách. Vychází z předpokladu, 
že kvalitní dokumentární film nejen přináší nové informace, ale pomáhá získávat pozornost 
žáků a studentů a současně vyvolává otázky a vede k hledání odpovědí na ně. Projekt prošel 
za dobu své existence několika etapami vývoje. Zpočátku společnost Člověk v tísni nabízela 
školám možnost projekce filmu a následnou debatu s hostem přímo ve škole. Zájem byl velký 
a brzy se ukázalo, že není v silách pracovníků ČvT jej trvale tímto způsobem uspokojovat. 
V druhé etapě rozvoje projektu byl proto realizován nápad nabídnout vhodné dokumentární 
filmy (mnohé vznikaly přímo pro potřeby projektu) do užívání přímo školám a současně 
vyškolit pedagogické pracovníky tak, aby je dokázali využít ve výuce. Myšlenka se setkala 
s velkým úspěchem, do projektu jsou v současnosti zapojeny desítky škol, učitelé mají 
k dispozici sady s více než stovkou filmů včetně metodických příruček. 

Následná fáze přinesla zapojení vysokých škol do spolupráce na projektu. Ukázalo se totiž 
jako velmi vhodné, ne-li nezbytné, aby se budoucí pedagogové již během studia seznámili jak 
v teoretické oblasti, tak i prakticky s možnostmi, které jim program nabízí a mohli jej ihned 
uplatňovat v pedagogické praxi, případně se sami stát jeho propagátory a instruktory. 

Katedra historie FF UJEP navázala spolupráci s organizací před pěti lety jako první z 
vysokoškolských pracovišť. Na společném programu se od počátku jako lektorka podílí p. 
Mgr. Vlasta Vyčichlová, což je třeba hodnotit jako nesmírně přínosné a v mnoha směrech 
zásadní. 

Mgr. Vyčichlová se aktivně zapojila do projektu Jeden svět na školách okamžitě po jeho 
zrodu. Jako učitelka na střední odborné škole i jako lektorka získala značné množství 
zkušeností, o které se neváhá podělit s ostatními. Pracuje jako lektorka na seminářích pro 
učitele, a to nejen u nás, ale i v zahraničí (Kyrgyzstán), prezentuje program na různých 
setkáních, podílí se na organizaci i průběhu filmových festivalů, kromě KHI FF UJEP je již 
činná také na jiných VŠ (PF UK v Praze). 

Společná spolupráce spočívá v organizaci, přípravě a realizaci souborů přednášek a seminářů 
provázených prezentací dokumentárních filmů, besedami s odborníky, účastníky zahraničních 
misí, přímými pozorovateli či pamětníky, následné reflexi, analýze a hodnocení problematiky. 
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Vzdělávací program Jeden svět na školách se věnuje celé řadě závažných témat, ať už jde o 
širokou oblast lidských práv nebo problémy spojené s globalizací či ekologií, problematikou 
přistěhovalectví, dětské práce, xenofobie, rasismu aj.  

Vzhledem k tomu, že Specializační blok je určen studentům historie a současně budoucím 
učitelům dějepisu, zaměřujeme se při výběru na témata, která jsou blízká jejich odborné 
orientaci a v nichž je možné postihnout i jejich historickou kontinuitu. Jsou to proto 
především moderní československé dějiny, krizové oblasti ve světě, nedemokratické režimy 
apod. 

V rámci realizace projektu byla posluchačům představena již mnohá témata a tak se mohli 
seznámit se závažnými problémy novodobé historie i současnosti. 

Je možné uvést několik příkladů: 

Velmi aktuální téma, které každoročně poutá velkou pozornost studentů - genocida Židů za 2. 
světové války „Holocaust“- bylo prezentováno filmem „Sedm světel“. Hosty a účastníky 
následné besedy byli střídavě autorka dokumentu, režisérka Olga Sommerová a pamětnice, 
bývalá vězeňkyně koncentračního a vyhlazovacího tábora Terezín a Osvětim, Marta Kottová.  
Téma „ Politické procesy a političtí vězni 50. let“ (jde o součást projektu Příběhy bezpráví) 
bylo provázeno projekcí dokumentárních filmů „Milada Horáková“a „Věž smrti“a doplněno 
vzpomínkami spisovatele, scénáristy a bývalého politického vězně Jiřího Stránského. 
Novodobou československou historii zastupovalo téma Poselství Jana Palacha. Stejnojmenný  
film a okolnosti jeho vzniku představila autorka, režisérka a scénáristka Kristina Vlachová. 
Problémy současného světa (projekt Krizové oblasti světa) byly zastoupeny hned několika 
tématy. „Arabsko-izrealský konflikt“ byl představen dokumentem „Most přes wadi“ a 
doprovázen komentářem uznávaného odborníka na problematiku Blízkého východu, 
novinářem, publicistou a vysokoškolským pedagogem Markem Čejkou. „Čečensko-ruské 
vztahy“ po projekci filmu „Čečenská ukolébavka“ zhodnotila novinářka, publicistka a bývalá 
válečná zpravodajka Petra Procházková. Velká pozornost byla udělována (v neposlední řadě i 
z iniciativy samotných posluchačů) problémům afrického kontinentu. Alespoň o částečné 
objasnění příčin a důsledků zde probíhajících konfliktů se zasloužili, mimo jiné, Jaromír 
Štětina, spisovatel, scénárista, bývalý válečný zpravodaj a spoluzakladatel organizace Člověk 
v tísni, Jana Vyhnálková, koordinátorka mise v Kongu, Teodor Marjanovič, novinář, 
zpravodaj, vedoucí redaktor zahraniční rubriky MF Dnes. K tématu se vztahovaly četné 
dokumentární filmy: „Kongo – hluboké ticho“, „Dětští vojáci“, „Mrtví jsou naživu“. 

Do Specializačního kurzu se zapisují posluchači 1. ročníku návazného magisterského studia, 
kteří již absolvovali kurzy nejnovějších českých a světových dějin. V dané tematice se tedy 
vesměs poměrně dobře orientují. Dokládá to mimo jiné i jejich schopnost následně analyzovat 
a hodnotit jednotlivé problémy a v neposlední řadě úroveň otázek, které kladou vedoucím 
seminářů či hostům. Přesto ale další, nová sdělení zprostředkovaná audiovizuální formou i 
možnost okamžité reakce – zapojit se do diskuze, vyslovit názor, otázku či připomínku dávají 
jejich dosavadním poznatkům další rozměr, umožňují hlubší vhled a pochopení nových 
vztahů a souvislostí. 



Cílem seminářů není však jen rozšířit a prohloubit informace a znalosti o historických 
událostech a problémech současného světa. 

Posluchači jsou vedeni k tomu, aby si byli vědomi, že dokumentární film, případně sdělení 
hosta programu, jsou pro ně současně také „cvičným materiálem“ k přípravě na budoucí 
povolání. Sami se učí formulovat otázky, kriticky se zamýšlet nad problémy, argumentovat, 
prosazovat vlastní názory a polemizovat s druhými, být přístupnými a tolerantními k odlišným 
tvrzením a postojům.  

Detailnější a soustavnější „nácvik pedagogických dovedností“ se dále přenáší do následných 
seminárních hodin, které většinou probíhají v komornějším prostředí.3  

Posluchačům je k dispozici kromě samotných dokumentů i další „vybavení“, které autoři 
programu Jeden svět na školách připravili: manuály a metodické příručky obsahující vedle 
synopsí filmů také pokyny, jak je možné s filmem pracovat, odkazy na související informace 
a rovněž návrhy možných otázek a úkolů. Seznamují se také s doporučenými doprovodnými 
aktivitami, návrhy na simulační hry, pracovními listy a dalšími materiály. Bezesporu je jim 
tato „výbava“ významnou inspirací, ale zaujetí a vlastní invence vedou vedle toho studenty 
k vlastním návrhům a řešením. Výsledky jejich úsilí je možné sledovat v samostatných 
vystoupeních (simulace výukové situace), v powerpointových prezentacích, ročníkových 
seminárních pracích, které jsou mnohdy základem pro práce diplomové (jako příklad je 
možno uvést diplomovou práci obhájenou v tomto akademickém roce; autorka, Markéta 
Vedralová, vypracovala cvičebnici pro výuku moderních českých dějin na středních školách, 
ve které zdařile využila dokumentárních filmů)4. Povzbudivá je rovněž skutečnost, že 
posluchači využívají získaných poznatků a dovedností i při své souvislé pedagogické praxi, o 
čemž svědčí jejich podrobné přípravy a rovněž powerpointové prezentace. To vše vzbuzuje 
snad oprávněnou naději, že program Specializačního kurzu, vycházející z projektu Jeden svět 
na školách posluchači přijímají za svůj a získané poznatky a dovednosti využijí i jako 
absolventi v pedagogické praxi. 

Závěrem je možné také konstatovat, že pro letošní rok byl získán v rámci projektu“ Stimulace 
vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků“ interní grant, jehož prostřednictvím 
bude možné dále obsahově rozšířit stávající program a i materiálově jej zabezpečit.  

 

                                                                                                                        Anna Šerberová 
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 Zde je třeba doplnit informaci: Projekce dokumentárních filmů spojených s besedou s hostem a diskusí /jejich 

frekvence je 3 až 4 během semestru/ jsou přístupné širší veřejnosti. Témata jsou v dostatečném předstihu 

zveřejňována na webových stránkách fakulty a zpravidla se jich účastní značné množství zájemců, často i 

posluchačů jiných kateder a fakult. 
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(Cvičebnice pro střední školy). Diplomová práce, obhájena na KHI FF UJEP v Ústí nad Labem  2011 


