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19  České národní hnutí1

 Hana Havlůjová a Marek Fapšo

Sledovaná vyučovací hodina dějepisu proběhla na osmiletém gymnáziu v  tercii. 

Jejími účastníky byli žáci ve věku od třinácti do čtrnácti let, s nimiž vyučující pra-

coval od sekundy, tj. druhým rokem. Videozáznam byl nejprve reflektován učite-

lem a  didaktičkou dějepisu, kteří jsou rovněž spoluautory této případové studie, 

a následně předložen ke kontrolnímu rozboru třiceti studentům učitelství dějepi-

su. Studentské analýzy byly inspirovány Goodwinovou teorií profesního vidění 

a poskytly písemné záznamy prekonceptů, jež souvisejí s  rozvojem tzv. profesní 

všímavosti (Goodwin, 1994; Sherin, 2002). Uvedený postup přispěl k identifikaci 

selhávající výukové situace, která skýtala potenciál pro hlubší rozbor i potřebu al-

terace. Terminologicky a metodologicky se předkládaná didaktická analýza opírá 

o koncept tzv. hospitačních videostudií (Janík et al., 2013).

19.1 Anotace

19.1.1  Kontext výukové situace – cíl, téma, návaznost obsahu

Analyzovaná výuková situace se odehrála v rámci realizace tematického celku For-

mování moderního českého národa, který učitel rozčlenil do čtyř podtémat odpoví-

dajících vždy jedné vyučovací hodině (viz tabulka 19.1). Hodina věnovaná tématu 

České národní hnutí navazovala na předchozí konceptualizaci pojmu národa, který 

byl definován dvěma základními směry – národ státní a národ kulturní (Meinecke, 

1907, cit. podle Hrocha, 2009). Jako reprezentativní příklady těchto dvou koncep-

cí byly uvedeny USA a Česká republika (Německo apod.). Bylo vysvětleno, jaké 

znaky a rysy se pojí s jednotlivými definicemi a v čem se liší uvedená pojetí národa. 

S tímto rozlišením žáci vstupovali do druhé hodiny. 

1 Předložená studie vznikla v rámci participace autorů na řešení projektů P15 Škola a školská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdě-
lávání (Pedagogická fakulta UK, PRVOUK, činnost tzv. inkubačního centra IC3) a Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kva-
lity výuky (GA14-06480S, hl. řešitel doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.; Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Institut výzkumu 
školního vzdělávání, DiViWeb). Videozáznam byl pořízen se souhlasem vedení Gymnázia Turnov a rodičů žáků dne 10. listopadu 2014. 
Za podporu, ochotu, diskuse i připomínky patří všem zúčastněným srdečný dík.
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Tabulka 19.1 

Rozvržení tematického celku Formování moderního českého národa

Téma hodiny Hlavní cíl

Co je národ? Žák si osvojí základní pojmy potřebné pro uchopení fenoménu 
národa a jejich významy.

České národní hnutí Žák si osvojí základní periodizaci a charakteristiku epoch 
národního hnutí v českých zemích.

Spor o Rukopisy 
královédvorský a zelenohorský

Žák dovede vyložit význam tzv. Rukopisů při formování 
moderního českého národa.

Nacionalismus a předsudky Žák objasní kořeny nacionalismu a jeho negativní stránky 
za použití pojmu „předsudek“.

19.1.2  Didaktické uchopení obsahu – činnost učitele a žáků

Na úvod druhé vyučovací hodiny byly předpokládané žákovské znalosti aktivi-

zovány dotazováním a zápisem základních znaků státního a kulturního národa 

na tabuli. Cíl hodiny pak učitel definoval tak, že si žáci osvojí základní periodizaci 

a charakteristiky epoch národního hnutí v českých zemích, přičemž se soustředí 

především na situaci na konci 18. a v první polovině 19. století. 

Vstupní aktivitou se stala práce s citáty slavných osobností, která se nakonec uká-

zala jako hodná hlubšího rozboru a zásadních změn (přepis viz pohled do výuky 

19.1). Žáci obdrželi pracovní list, na němž byly ve dvou sloupcích uvedeny čtyři ob-

rázky mužů a čtyři citáty odrážející dobové konceptualizace národa (viz obr. 19.1). 

Portréty i citáty patří Františku Palackému, Bernardu Bolzanovi, Josefu Jungma-

nnovi a Josefu Dobrovskému. Nic z toho však není na listu identifikováno. Nejprve 

byli proto žáci dotázáni, zda někoho z vyobrazených nepoznávají na základě svých 

dosavadních znalostí. Když vyšlo najevo, že povědomý je pouze portrét Františka 

Palackého, učitel sdělil jména ostatních mužů a vyzval žáky, aby se pokusili sami 

přiřadit k označeným osobnostem příslušné citáty. Společná kontrola výsledků sa-

mostatné práce byla vyučujícím využita k prezentaci základních informací o zob-

razených mužích. Žáci byli následně vyzváni, aby si pracovní list rozstříhali na jed-

notlivé části.
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 „Neboť více jazyků u jednoho 

a toho samého národa má tu nevýhodu, že tyto 

jazyky skrze své rozdíly zatemňují obraz 

podstatné rovnosti všech občanů.“

 „Nic než národ nemá právo na existenci.“

 „A co mi po Bohu může býti dražší nežli vlast? 

Avšak i cizincům a všemu lidstvu chci být 

prospěšný.“

 „V jazyku je naše národnost!“

Obrázek. 19.1. Pracovní list – portréty a citáty.
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Pohled do výuky 19.1

Přepis analyzované výukové situace (stopáž 5:58–14:58)

U: Zná někdo z vás alespoň jednu osobu na tom papíře? Podle vzhledu? Znáte někdo dvě osoby? 
Nikdo. Tak já se zeptám: ti z vás, kteří alespoň někoho znají, znají toho prvního pána? Druhého pána? 
Ne. Třetího pána? Čtvrtého pána? … Kdo je ten čtvrtý pán?
Ž: František Palacký.
U: Ano, je to František Palacký. Dobrá, ten papír budete ještě dál stříhat. Takže si, prosím, až vám 
budu říkat, co si do něj máte psát, tak si to pište na určitá místa, aby se vám to potom dobře stříhalo. 
Jména těch lidí, které si teďka řekneme, tak si napíšete vždycky pod ten obrázek. … Ten spodní 
pán, to je František Palacký. Toho vy znáte, k tomu se ještě dostaneme. Pak tam máme ještě další 
tři pány, které vy vlastně neznáte, ale kteří z hlediska toho českého národního hnutí jsou naprosto 
klíčovými osobnostmi, a když vám je řeknu, tak alespoň jednoho jste už někdy někde slyšeli. … Tak 
ten druhý, podle mě nejznámější pán pro vás, bude tenhleten druhý shora. A to je pán, který má sice 
německé jméno, ale byl české národnosti, nebo se k ní hlásil, a to je Josef Jungmann. Nevím, jestli 
jste to jméno někdy slyšeli, píše se J-U-N-G-M-A-N-N, dvě N na konci, Josef Jungmann. To je druhá 
osobnost velmi důležitá. Třetí osobu, kterou byste mohli znát, je ten první pán – který se jmenoval 
také Josef, kupodivu, ale Dobrovský. To už jste možná taky zaslechli, někde v češtině třeba. A ten 
poslední pán, toho nevím, jestli znáte, to je pán, který se jmenoval Bernard Bolzano. … Slyšel někdy 
někdo toto jméno? Nikdo, no není to úplně náhoda, že ho neznáte. … Dobře, tak teďka tady máme 
čtyři jména. Vy o nich něco víte, nebo o nich nevíte vůbec nic. To je jedno. Zkuste se teďka podívat 
na ty citáty a zkuste si přiřadit podle intuice, co vás napadne. Zkuste si přiřadit ty citáty k těm lidem. 
Ony jsou přeházené, zkuste si je nějak doplnit. Klidně jen podle jména, nebo co jste kdy slyšeli, je to 
jedno. Není to žádný test. Je to prostě jenom o tom, co vás napadne. Přečtěte si je a zkuste je spojit. 
 [čas na práci (cca 1 min)] 
U: Klidně si tam naznačte nějaká čísílka nebo si to spojte, to je vcelku jedno. Nebo si to klidně jenom 
pamatujte.
 [čas na práci (cca 45 vteřin)]
U: Dobrá, tak já se nejdříve zeptám. Napovím vám, že ty osobnosti jsou seřazeny podle doby, 
ve které vystupovaly. To znamená, že jsou chronologicky. Ten Josef Dobrovský patří ke starší 
generaci, takže já se zeptám, jaký citát jste mu přiřadili. Přiřadil mu někdo citát číslo 1? 
[děti se hlásí] 
U: Přiřadil mu někdo citát číslo 2? 
[děti se hlásí] 
U: Přiřadil mu někdo citát číslo 3? 
[děti se hlásí] 
U: Přiřadil mu někdo citát číslo 4? 
[děti se hlásí] 
U: Dobře. Proč jste mu přiřadili třeba citát číslo 4? Měl k tomu někdo nějaký důvod, který by rád řekl?
Ž1: Měl takovej zlej obličej. 
U: On má zlý obličej, a proto se k němu hodí citát „V jazyku je naše národnost!“, s tím vykřičníkem.
Ž1: Jo, ten vykřičník – takovej tvrďák.
U: A kdo tam dal, prosím vás, ten citát číslo 3?
Ž2: Tak já nevím, jako že byl, nevím, jako že byl nejstarší, tak já bych k tomu dal toho Boha.
U: Dobře, to je zajímavá úvaha. Ten Bůh vás přivedl k tomu, že to bude asi ten nejstarší.
Ž3: No jakože jim to bylo ukradený na začátku.
Ž4: Tady to ukazuje, že tady nebyli jen Češi, ale i Němci.
U: Že tady nebyli jen Češi, ale i cizinci, dobře. … Ti z vás, co tam dali ten citát „A co mi po Bohu může 
býti dražší nežli vlast?“, tak to dali správně. To je citát Josefa Dobrovského. … Další, kdo patří do té 
generace mladší než Josef Dobrovský, je Josef Jungmann. Kdo mu přiřadil první citát? Kdo mu 
přiřadil druhý citát? A kdo mu přiřadil ten poslední citát? … Proč jste mu dámy přiřadily ten poslední 
citát? Jen tak?
Ž2: No protože ten Jungmann nebyl z Česka, tak se snažil jakože [nesrozumitelné] 
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U: Josef Jungmann byl z Česka, byl to Čech, ale říkal jsem jen, že měl německé jméno. Ale Čechem se 
cítil a česky mluvil. Ti z vás, kteří dali citát „V jazyku je naše národnost!“, ti ho dali dobře. To prohlásil 
Josef Jungmann. … Ten třetí, nejméně známý, Bernard Bolzano, byl současník Josefa Jungmanna. 
Oni zemřeli prakticky ve stejné době. Jungmann zemřel v roce 1847, Bolzano roku 1848, to 
znamená, byli to současníci a žili v Praze vedle sebe. Který citát jste mu přiřadili? Kdo přiřadil ten 
první a kdo přiřadil ten druhý? Proč jste přiřadili ten druhý?
Ž5: No, ten první je takovej dlouhej, tak jsem ho dal tomu Palackýmu. Ten druhej je kratší, tak jsem 
ho dal někomu, koho neznám. 
Učitel: Ještě někdo šel tou úvahou, že ten nejdelší citát je citát Palackého? Proč jste zvolili to 
kritérium, že to je ten nejdelší?
Ž4: [nesrozumitelné]
U: To není zcela přesné. Autorem toho nejdelšího citátu je Bernard Bolzano: „Neboť více jazyků 
u jednoho a toho samého národa má tu nevýhodu, že tyto jazyky skrze své rozdíly zatemňují obraz 
podstatné rovnosti všech občanů.“ A František Palacký úplně na konci řekl: „Nic než národ nemá 
právo na existenci.“ 

V další části hodiny pracoval učitel s časovou osou mezi lety 1750–1850, kterou 

nakreslil na tabuli a žáci si ji překreslili do sešitu. Stala se vizuální osnovou výkladu, 

který učitel zaměřil na klíčové etapy národního hnutí v českých zemích, od Josefa 

Dobrovského po Františka Palackého, dle periodizace navržené Miroslavem Hro-

chem (fáze A, B, C) (Hroch, 2009). Důraz byl položen na rozmanité konceptualiza-

ce národa a jejich dobový kontext. Při každém zastavení u jednotlivé epochy si žáci 

k časové ose nalepili obrázek příslušného historického aktéra a jeho citát. 

Cílem bylo vytvořit nejen obrazový materiál reprezentující národní hnutí a jeho 

členění, ale poukázat rovněž na dobové synchronicity různých názorů. Vyobrazení 

a citáty Josefa Jungmanna a Bernarda Bolzana si totiž žáci vlepili do stejného časo-

vého úseku. Byli tak tedy konfrontováni se skutečností, že v jedné době vedle sebe 

existovaly dvě odlišné koncepce národa. S pomocí terminologie zavedené v úvod-

ní hodině žáci s dopomocí učitele odhalili, že se jedná o reprezentanty kulturního 

(Jungmann) a státního (Bolzano) pojetí národa. Po přilepení Palackého vyobrazení 

a jeho citátu na časovou osu pak žáci hledali spolu s učitelem odpověď na otázku, 

na který z oněch dvou předcházejících národních konceptů František Palacký na-

vazoval a který naopak opustil.

V poslední fázi hodiny byli žáci vyzváni, aby se zamysleli nad textem v učebnici, 

který pojednává o českém národním hnutí (obrození) (Dějepis 8, 2010). Obsah tex-

tu měli reflektovat na základě dosavadního výkladu a učitelem navržených otázek 

(V jakém smyslu je v učebnici pojednáno o národním obrození? Co se v ní říká, které 

historické postavy zde vystupují? Kdo v textu zmíněn není?). V následující debatě 

pak vyplynulo, že v  učebnici je prezentováno jen jedno pojetí národa (kulturně 

jazykové), což nahrává tezi, že reprezentace minulosti souvisí s  aktuálním poje-

tím českého národa. Někteří žáci dokonce dospěli k názoru, že takové pojetí není 
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objektivní a že historie není jednoduše lineární, že měla nejrůznější záhyby a „sle-

pé uličky“. Na závěr se debata přesunula k problematice soudobých dějin a k otáz-

ce, proč soužití Čechů a Němců v českých zemích dopadlo tak tragicky.

19.2  Analýza

19.2.1 Strukturace obsahu 

Úloha, před kterou postavil vyučující své žáky poté, co s nimi zopakoval definice 

státního a kulturního národa a oznámil téma hodiny, vyžaduje i od vysokoškolsky 

vzdělané populace poměrně dobrou orientaci v českých kulturně-politických ději-

nách 19. století (viz obrázek 19.2, zejm. konceptová vrstva). K vyřešení úkolu – do-

plnění jmen vyobrazených historických aktérů a přiřazení výroků ke správným 

autorům – je třeba disponovat komplexními faktografickými znalostmi na úrovni 

aplikace či analýzy. Správné určení vybraných představitelů českého národního 

hnutí je zde jednak otázkou vizuální paměti, jednak identifikace reprezentativních 

výroků, ať už na základě četby originálních děl, nebo historických výkladů. V ro-

vině konceptuálních a procedurálních znalostí se pak předpokládá přinejmenším 

schopnost identifikovat obrazové a textové informace jako výpovědi o minulosti 

(tj.  historické prameny coby produkty a připomínky dobových aktérů), které lze 

uspořádat chronologicky. V případě historiků umění by pak jistě bylo možné uva-

žovat rovněž o  jejich zběhlosti ve stylové analýze historických portrétů, zatímco 

specialisté na české moderní dějiny by dokázali posoudit relevantnost výběru zvo-

lených osobností i citátů ve vztahu k Hrochově vývojové teorii formování českého 

národa, případně navrhnout příklady další (srov. Byčkovský & Kotásek, 2004; 

 Hudecová, cit. 2014).

Jak však naznačuje rozbor zaznamenané výukové situace s využitím konceptové-

ho diagramu (obrázek 19.2, zejm. tematická vrstva), žáci se při řešení úlohy mohli 

opřít jen o minimum svých faktografických znalostí (identifikace vyobrazení Fran-

tiška Palackého, upozornění na soužití Čechů a Němců nebo význam náboženství) 

a základní časové představy (určité skutečnosti se odehrály dříve než jiné). Někteří 

zůstali odkázáni na vizuální charakteristiku vyobrazených osobností („měl takovej 

zlej obličej“, „takovej tvrďák“), z níž pak odvozovali vyznění citátu („jo, ten vykřič-

ník“). Nabízí se tedy otázka, v čem spočívá přínos úlohy, když při jejím řešení žáci 

téměř nevyužívají oborově specifické kompetence.
2

2 Srovnej postřehy studentů učitelství, např. „Aktivita s citáty se mi líbila, ale nevím, jestli úplně splnila cíle, které si učitel určil, doporučil 
bych s aktivitou dále pracovat.“ Nebo: „Neumím odhalit přínos v tom, proč přiřazovat čtyři pro studenty cizí citáty ke čtyřem neznámým 
(kromě Palackého) osobám podle intuice.“ Blíže viz archiv autorů. 
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19.2.2  Rozbor výukové situace s využitím konceptového diagramu

Obrázek 19.2. Konceptový diagram – České národní hnutí.
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19.2.3  Rozbor transformace obsahu s výhledem k alteraci

Zařazení náročné problémové úlohy na úvod vyučovací hodiny nemusí být nut-

ně chybou. Naopak. Z pedagogického hlediska patří učení prostřednictvím řeše-

ní komplexních úloh k  aktivizujícím metodám výuky, jež podporují samostatné 

a tvořivé myšlení žáků.
3
 Duquettová (2015, s. 51–63) například doložila, že orga-

nizace výuky kolem otevřené problémové otázky, na kterou žáci hledají odpověď 

také prostřednictvím studia historických pramenů, prokazatelně přispívá k rozvoji 

jejich historického myšlení a ke kultivaci historického vědomí. Zádrhel však může 

nastat, nepodaří-li se učiteli zvolit úlohu tzv. vhodnou (tj. přiměřenou věku, zá-

jmům a schopnostem žáků)
4
 nebo dobře zvládnout moderátorskou roli (srov. Okoň, 

1966; Zormanová, 2012).

Přepis analyzované ukázky (viz pohled do výuky 19.1) ilustruje přebírání iniciativy 

vyučujícím v okamžicích, kdy žáci nepoznávají vyobrazené historické osobnosti, 

respektive pouze zkusmo přiřazují citáty (tj. úlohy se ukazují jako nevhodné). Přes-

tože učitel vytváří ve třídě podpůrné učební klima,
5
 nenabízí žákům možnosti, jak 

dané úkoly samostatně vyřešit, ale předkládá jim rovnou hotové, expertní odpovědi 

(tj. učitel vystupuje z role moderátora učebních aktivit a stává se odbornou autori-

tou na dané téma). Úkol tedy učitel řeší namísto žáků. 

Na základě rozboru videozáznamu dospěl vyučující k vysvětlení, proč se vytra-

til motivační potenciál úlohy, který původně předpokládal: „Žáci […] přiřazovali 

k  označovaným osobnostem příslušné citáty prakticky pouze na základě intuice. 

Tato část se při zpětné reflexi ukázala jako problematická, neboť žáci neměli dosta-

tek informací ke správnému přiřazení a pociťovali určitou frustraci z nemožnosti 

správně odpovědět, respektive z nemožnosti adekvátně kontrolovat vlastní odpově-

di.“
6
 Můžeme se tedy ptát, které informace žákům chyběly, aby si s řešením úlohy 

dokázali sami lépe poradit.

Jak naznačují postřehy studentů učitelství dějepisu, kteří nejprve zhlédli záznam 

celé vyučovací hodiny, a posléze měli písemně zhodnotit momenty, jež je zaujaly, 

neposkytl učitel žákům především jasná kritéria, podle kterých by mohli přiřazo-

vat reprezentativní myšlenky ke správným autorům (viz tabulka 19.2). Vybrané 

představitele českého národního hnutí učitel žákům blíže nepředstavil, tj. neřekl 

3 Problémová metoda byla základem pedagogické reformy Johna Deweyho již na počátku 20. století. Podrobněji viz například Maňák 
(1997, 1998), Maňák a Švec (2003), Okoň (1966), Čížková (2002)., Chalupa (2005), Pecina (2008). In Zormanová (2012).

4 Srov. Vygotskij (1976), Csíkszentmihályi (1996). A dále Zormanová (2012).
5 Srovnej Indikátory podpůrného učebního klimatu podle Helmkeho (2009) (cit. in Janík et al., 2013, s. 70, tab. 3.3).
6 Zpětná vazba M. Fapša ze dne 13. března 2015. Blíže viz archiv autorů.
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jim, kdo jsou, jak jdou časově za sebou (2x), ani z  jakého myšlenkového pozadí 

vycházeli. Vyučující také nevěnoval dostatek pozornosti tomu, zda žáci náležitě 

porozuměli obsahu přiřazovaných citátů. Někteří hodnotitelé proto navrhli, aby 

úloha byla využívána nikoli jako motivační, ale opakovací.

Tabulka 19.2

Kritika transformace obsahu ze strany studentů učitelství dějepisu (výběr)7

„Použití pracovního listu byl dobrý nápad, ale už méně se mi líbil jeho obsah. Chtít po žácích, 
aby přiřazovali citát k osobám, u kterých neví, kdo jsou, ani jak časově jdou po sobě, podle mě ztrácí 
význam, jelikož žáci to přiřazují buď náhodně, nebo podle sympatií, jak sami řekli.“

„Práci s pracovním listem považuji za největší slabinu této zdařilé hodiny. Žáci dostali jen málo 
času na přečtení, nedošlo k žádné kontrole toho, zda citáty správně pochopili. Poté je měli přiřadit 
k osobnostem, které v tu chvíli vůbec neznali.“

„Aktivita s citáty […] byla nesmyslná. To ukázaly i odpovědi dětí, proč konkrétní citát přiřadily […] 
Smysluplnější [by bylo], kdyby učitel osobnosti uvedl, z jakého myšlenkového pozadí vycházely apod., 
aby žáci mohli ve svých odpovědích stavět na logické úvaze. Citáty také nebyly hlouběji rozebrány, 
učitel se nezeptal: Co tím Jungmann myslel? K tomuto dovysvětlení došlo vlastně až na konci hodiny.“

„Zapojení žáků aktivitou s osobnostmi a citáty – v okamžiku, kdy se jich zeptal, jestli ty osobnosti znají, 
bylo vidět, že příliš znalostí nemají a Palackého poznají max. díky tomu, že je na 1000. Proto mi přišla 
naprosto neefektivní následná snaha žáků o přiřazování citátů k osobnostem, když o nich nic nevěděli. 
[…] Předem si vlastně ani společně ty citáty nepřečetli. Navíc to zabralo i dost času a nemělo to podle 
mě velký smysl.“

„Uniká mi […] smysl přiřazování citátů k osobnostem bez jakékoli bližší znalosti. […] Bylo by 
vhodnější zařadit buď na konec hodiny jako zopakování, nebo alespoň dodat žákům informaci 
o chronologickém řazení autorů, popř. jiný návod.“

„Učitel tak chtěl žáky zřejmě vtáhnout do tématu, ale zároveň věděl, že toho o postavách moc 
nevědí. Přiřazování citátů k osobám se tak dělo jen na základě intuice. Myslím si, že by bylo vhodnější 
pojmout to jako opakování.“

„Přiřazování citátů […] bylo zbytečné, zvláště v momentě, kdy žáci přiznali, že osobnosti spíše neznají. 
Proto se domnívám, že citáty by bylo lepší přiřazovat až po seznámení s osobnostmi.“

Vskutku, dobová vyobrazení neposkytla žákům sama o sobě více než neurčité psy-

chologické zkratky, na jejichž základě se i přesto někteří pokusili usuzovat na cito-

vané názory. S vlastními jmény autorů, která učitel v druhém kroku doplnil, se žáci 

vypořádali obdobně (Jungmann, Palacký). Dotčené obrazy, jména ani výroky však 

pro žáky očividně nepředstavovaly známé pojmy (dobové reprezentace), které by 

dokázali správně spojit. Vzhledem k tomu, že mezi těmito dílčími pojmy neexistuje 

žádná formálně logická vazba, neměli žáci šanci historicky „dané“ spojitosti odvo-

dit. Ocitli se tak však v situaci, která potkává řadu historiků či archeologů na po-

čátku výzkumu, kdy teprve stojí před aktivitami, kterými začnou do historických 

nahodilostí vnášet smysl.

7 Podle studentských hodnocení videozáznamu, kurzíva autoři. Blíže viz archiv autorů. 
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Teprve nápověda, že „osobnosti jsou seřazeny podle doby, ve které vystupovaly, to 

znamená, že jsou chronologicky,“ poskytla vodítko k postupně se skládající úvaze, 

že citát odvolávající se na Boha a službu všem lidem bez rozdílu je patrně nejstarší 

(„jakože byl nejstarší, … tak bych k tomu dal … Boha“) a mohl by tedy předcházet 

národnostním sporům („jakože jim to bylo ukradený na začátku“), jež šly ruku 

v ruce s potřebou národnost definovat („tady nebyli jen Češi, ale i Němci“).
8
 Ani 

v tomto případě však znalost jména a podoby Josefa Dobrovského nebyla pro da-

nou úvahu určující. Byla by jí teprve tehdy, kdyby žáci chápali Josefa Dobrovského 

nejen jako historický „fakt“, ale také jako historický „pojem“ – tedy jako vlivnou 

osobnost, která se svými názory a činy výrazně podílela na utváření společenského 

života v počáteční fázi české národní emancipace. 

Nelze tedy říci, že by úloha byla chybně zvolena, ale zdá se, že byla spíše nedosta-

tečně vytěžena právě v rovině odkrytí povahy historického myšlení.

19.3  Alterace

19.3.1  Posouzení kvality

Ve sledované situaci, jejímž cílem měla být motivace žáků, byly shledány dva 

základní projevy tzv. didaktického formalismu, které vedly k selhávající kvalitě vý-

uky (Janík, 2013, s. 200–201).

Z hlediska prvního jádrového konceptu (tj. představitelé českého národního hnutí) 

lze hovořit o tzv. odcizeném poznávání (Janík, 2013, s. 236). Jak dokládá přepis 

analyzované výukové situace (viz pohled do výuky 19.1), učitel byl nucen nahradit 

poznávací aktivitu žáků svým vlastním výkladem. Nenaplnil se totiž jeho před-

poklad, že žáci již mají dostatečné historické povědomí o sledovaném tématu. Im-

provizované podmínky („Zkuste se teďka podívat na ty citáty a zkuste si přiřadit 

podle intuice, co vás napadne“), které pak zaskočený učitel žákům nabídl pro řešení 

zjevně příliš složitého úkolu, se minuly účinkem. Žáci nedisponovali základními 

fakty ani pojmy. 

8 Pedagogova reflexe videozáznamu dokládá, že vyučující si byl tohoto nosného momentu vědom: „Některé odpovědi odkryly docela za-
jímavé předporozumění (»Bůh v jednom z citátů ukazuje k nejstarší době národního hnutí«; »nejdelší citát je Palackého«)“. V dané chvíli 
však převážila jeho snaha dokončit kontrolu řešení úkolu konzistentním způsobem. Podle Zpětná vazba M. Fapša ze dne 13. března 2015. 
Blíže viz archiv autorů.
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Přestože snahy žáků o vyřešení úlohy selhávaly, přispívaly zároveň k odkrývání 

jejich prekonceptů. Učitel tuto diagnostickou příležitost postřehl a využil v další, 

výkladové části hodiny, pro alteraci aktivizační úlohy z ní však nečerpal.

Z hlediska druhého jádrového konceptu (tj. historické myšlení)
9
 vykazovala sledo-

vaná situace znaky tzv. utajeného poznávání (Janík, 2013, s. 236). Žáky sice zauja-

lo zkusmé přiřazování vyobrazených historických aktérů a jejich citátů a po určitou 

dobu byli motivováni k přemýšlení, stěží si však přitom mohli sami uvědomit návaz-

nost na historiografickou problematiku. Vyučující jim k tomu žádný srozumitelný 

podnět neposkytl. Při řešení úlohy tak žáci využívali spíše své intuitivní logiky. Ne-

jednalo se tedy o rozvoj historického myšlení, ale spíše o rozvoj myšlení psycholo-

gického, byť jen u některých žáků a na základní úrovni.

Z přepisu analyzované situace vyplývá, že někteří žáci nejspíš nechápali citáty jako 

ilustraci, respektive atribut příslušné historické situace, ale spíše jako atribut osob-

nosti spojený s jejími vizuálními charakteristikami (tváře, účesu, oblečení). Spojnicí 

mezi psychologickým a historickým myšlením by se přitom mohl stát vhodně didak-

ticky zaměřený poukaz na úlohu historických osobností v procesu utváření kulturní 

paměti, respektive konstrukce aktuálně sdílených historických představ.
10

 

19.3.2 Návrh alterace a její přezkoumání

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se nabízejí dva základní typy alterace sle-

dované výukové situace. V prvním případě by mohl učitel pracovat s individuálními 

prekoncepty žáků směrem k rozvoji jejich metakognitivních znalostí. V  případě 

druhém se nabízí možnost podpořit ve třídě rozvoj oborově zakotveného „spole-

čenství myslí“, v němž se společně a tvůrčím způsobem (v duchu pedagogického 

konstruktivismu) může utvářet i poznání dějinné kontinuity a diskontinuity. 

Pokud by vyučující dokázal přetavit frustrující zážitek žáků pramenící z (oprávně-

né) neznalosti (Tohle prostě nevím. Jak bych to asi měl vědět?!) do smysluplnějšího 

tázání (Proč to nevím? Proč bych to měl vědět? Co a jak bych se chtěl/mohl dozvědět?), 

poskytlo by řešení těchto otázek nový motivační podnět. Otázka, co všechno potře-

bujeme znát, abychom úlohu dokázali správně vyřešit, směřuje žáky k rozkrývání 

9 Odvoláváme se zde na koncept historického myšlení, k němuž dospěli badatelé kanadského Centra pro studium historického vědomí 
na Univerzitě v Britské Kolumbii pod vedením profesora Petera Seixase. Projekt, z něhož koncept vzešel, souvisel s reformou kanadského 
kurikula a byl podpořen Ministerstvem pro kanadské kulturní dědictví a Sdružením pro podporu historické výchovy v letech 2008–2014. 
Blíže viz Centre of the Study of Historical Consciousness, About Historical Thinking Project. Aktuálně a v mezinárodním srovnání viz také 
Ercikan a Seixas (2015).

10 Za tento postřeh děkujeme doc. Janu Slavíkovi.
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procesu uvažování o představitelích českého národního hnutí i s ohledem na jeho 

historiografické aspekty. Je to také otázka zakládající každé disciplinárně podmí-

něné historické tázání. Žáci se díky ní mohou například zaměřit na důležité body 

dalšího historického výkladu nebo identifikovat vhodné zdroje dalšího poznání. 

Ve fázi reflexe v závěrečné části hodiny by se pak měli žáci přesvědčit, zda již do-

kážou úlohu samostatně vyřešit, a zároveň posoudit, co se museli naučit nového, 

aby to dokázali.

Návrh druhé alterace počítá s tím, že by učitel již po prvním „neúspěchu“ při iden-

tifikaci vybraných osobností žákům umožnil, aby dále pracovali ve dvojicích až 

čtveřicích. Po doplnění jmen historických aktérů by vyzval žáky ke krátké skupino-

vé tvorbě asociací (Co si o těchto lidech pamatujete z výuky češtiny a české literatu-

ry? Co jste o nich slyšeli např. v televizi?), kterou by posléze dále rozvinuli v souladu 

s technikou „Víme – Chceme vědět – Dozvěděli jsme se“ (Grecmanová & Urba-

novská, 2007, s. 88). Odpovědi na své otázky by pak skupiny zjišťovaly s pomocí 

učebnice a informací dostupných na internetu, popřípadě dalších zdrojů. Teprve 

po kontrole splnění tohoto úkolu, kdy by zároveň proběhla výměna informací mezi 

jednotlivými skupinami, by se žáci pokusili o přiřazení citátů. Výroky by tentokrát 

žáci interpretovali již na základě věcné představy o životě a díle citovaných osob-

ností. Na základě výsledku by pak učitel zaměřil další výklad. Lze si představit, že 

v reflektivní fázi takto koncipované hodiny by pak mohla být žáky zvažována otáz-

ka, v čem podle nich spočívá role tzv. historických osobností a jak se jejich názory 

dostávají, popřípadě udržují v kulturní paměti národa.

V obou případech by měla alterace vést k využití výše nastíněné reálné edukační 

příležitosti pro původně zamýšlený cíl (motivace), a to zcela v oborovém duchu.
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