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V současné době představuje využívání nejrůznějších druhů historických pramenů nedíl-
nou součást školní přípravy. Připomeňme, že školní historický pramen nemusí být vždy 
historickým pramenem z pohledu odborného historika, nicméně klasifikace těchto pra-
menů vychází z obvyklého úzu.1 Německá didaktika dějepisu, kterou lze označit za nej-
rozvinutější, začala akcentovat práci s prameny v dějepisném vyučování od 70. let 20. sto-
letí. Nový přístup měl nahradit tradiční výuku postavenou na gymnáziích na memorování 
textu učebnice a učitelova výkladu, na školách nižšího stupně vzdělávání pak na věkově 
přiměřené formě dramatického vyprávění. Postupně se historický pramen stal dominant-
ním edukačním médiem s rozpracovanou metodikou jeho nasazení ve školním dějepise. 
Podle mínění Michaela Sauera je dějepisná výuka v ostatních zemích stále více postavena 

1 Viz PANDEL, Hans-Jürgen: Geschichtsdidaktik : Eine Theorie für die Praxis. Schwalbach/Ts. 2013, s. 280; 
BARRICELLI, Michele – LÜCKE, Martin (Hg.): Handbuch Praxis des Geschichtsunterricht, 2. Schwalbach/
Ts. 2012; KUBIS, Barbara: Refleksja źródłoznawcza z pozycji dydaktyka historii. In: Wokół problemów edu-
kacji. Wrocław 2012, s. 197–211; BIENIEK, Maria: Dydaktyka Historii : Wybrane zagadnienia. Olsztyn 2009, 
s. 34–35; ZIELECKI, Alojzy: Wprowadzenie do dydaktyki historii. Kraków 2007, s. 289–290; GÜNTHER-
ARNDT, Hilke: Geschichts–Didaktik : Praxishandbuch für die Sekundarstufe, I –II. Berlin 2003, s. 92n.; SAUER, 
Michael: Geschichteunterrichten : Eine Einführung in die Didaktik und Methodik. Seelze 2001, s. 185nn.
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na obsahu a historické prameny plní spíše ilustrativní funkci.2 Jeho tvrzení lze vztáhnout 
i na praxi obvyklou na českých školách.

Historické prameny hrají ve školní výuce dějepisu významnou roli z řady důvodů. Po-
skytují v současné době zdůrazňovaný multiperspektivní pohled na historické situace, 
události a osobnosti a podle Joachima Rohlfese „chrání“ před automatickým přejímáním 
hotových schémat, před falšováním historie a podléháním stereotypům. Nabízejí tedy 
objektivnější obraz dění v minulosti. Nezpochybnitelná je motivační funkce historických 
pramenů, které mají charakter něčeho prvotního, obzvláště blízkého skutečnosti, mají 
punc autentičnosti, věrohodnosti, přinášejí svědectví současníků historických událostí, 
neovlivněných v hodnocení odstupem od minulého dění a znalostí následného vývoje. 
Vzdělávaná mládež musí být vedena k vědomí, že historické vědění je vždy určitý konstrukt, 
který potvrzují výpovědi pramenů, nebo ho přinejmenším nepopírají. Práce s historickými 
prameny skýtá také samozřejmě příležitost k seznámení mladých lidí s historickým „ře-
meslem“.3 Rohlfes upozorňuje i na obtíže práce s prameny, které spočívají v nepřipra-
venosti zejména mladších žáků verbální a ikonický text „číst“ a analyzovat, a na skuteč-
nost, že tyto kompetence lze získat pouze systematickým nácvikem pod vedením učitele.

Zásadní záměry práce s historickými prameny se podle Michaela Sauera od etablování 
tohoto edukačního média příliš nezměnily. Žáci mohou s pomocí pramenů prožívat his-
torii „z první ruky“, do jisté míry sledovat poznávací proces historika a dospět k vlast-
ním výkladům minulosti. Zásluhou intenzivní metodické orientace se zvýšily koncepční 
nároky na práci s prameny. Cílem není jen správně řízené „zacházení“ (popis, analýza) 
s jednotlivými druhy pramenů, ale také vnímání rozdílné perspektivy, kontextu, hledání 
významů nebo „de-konstruování“ těch předkládaných (interpretace), tedy posun od epis-
temologické reflexe k historickému myšlení.4

Zpočátku stály v centru pozornosti především písemné prameny. V učebnicích se sice 
nacházely rovněž ikonografické materiály, avšak pouze jako ilustrace. V průběhu 90. let 
začaly být rovněž ony pokládány za důležitý historický pramen i ve výuce dějepisu. Vy-
obrazení mohou být různého druhu a bývají využita k ilustraci, motivaci, znázornění či 
objasnění. Pramenem se stávají tehdy, jsou-li interpretovány jakožto doklad minulé sku-
tečnosti, analogicky jako písemné prameny.5 V poslední době se kromě dvou základních 
skupin pramenů nejčastěji využívaných ve výuce dějepisu, tedy textových a obrazových, 
hovoří o řadě podskupin, které mají svou specifickou hodnotu a formu. Žáci se systema-
ticky učí tyto zvláštnosti identifikovat, získávají druhovou kompetenci.6 Jde však o proces, 
nestačí náhodné zařazení určitého pramene do některé z vyučovacích hodin. V německém 
prostředí to žákům i vyučujícím usnadňují metodické stránky obsažené přímo v učebni-
cích, učitelé pak disponují speciálními metodickými časopisy jako Geschichte lernen nebo 
Praxis Geschichte, nemluvě o množství odborné literatury k této problematice.7 Zájem 

2 SAUER, Michael: Quellenarbeit im Geschichtsunterricht : Empirische Befunde. Zeitschrift Geschichtsdidak-
tik, 12, 2013, s. 176–197.
3 ROHLFES, Joachim: Metody, formy pracy i środki dydaktyczne. In: CENTKOWSKI, Jerzy a kol. (eds.): Nowe 
drogi w nauczaniu historii. Rzeszów 1999, s. 163–206.
4 SAUER, M.: Quellenarbeit, s. 177.
5 Wörterbuch Geschichtsdidaktik. Schwalbach/Ts. 2006, s. 29.
6 SAUER, M.: Quellenarbeit, s. 177.
7 SAUER, Michael: Bilder im Geschichtsunterricht : Typen, Interpretationsmethoden, Unterrichtsverfahren. 
Seelze-Velber 2000; PANDEL, Hans-Jürgen – SCHNEIDER, Gerhard: Handbuch Medien im Geschichtsunterricht.  
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polské didaktiky dějepisu o využití historických pramenů a snaha usnadnit práci učitelům 
vedly k vytvoření speciální metodické příručky zahrnující příklady různých typů pramenů 
s návody k jejich interpretaci.8 Deficit podobných materiálů a absenci speciálního časo-
pisu koncentrovaného na problémy didaktiky dějepisu v českém prostředí vyplňuje řada 
Metodických inspirací a příležitostně vydané publikace.9

Empirická šetření ověřující frekvenci a způsob nasazení historických pramenů  
ve výuce dějepisu

Michael Sauer v citovaném příspěvku konstatoval, že informace o okolnostech souvise-
jících s využitím historických pramenů ve školní výuce vycházejí především z každoden-
ních zkušeností, případně z publikovaných konceptů, jelikož širší empirická šetření do-
posud scházejí. Německá didaktika dějepisu, mj. i zásluhou jmenovaného, však na tom 
tak špatně není.10 Také švýcarští pedagogové Jan Hodel a Monika Waldis zkoumali výskyt 
a délku užití různých učebních materiálů z video-studií. Nedotazovali se však specificky 
na práci s prameny a jejich metodickou podobu. Další výzkumy upíraly pozornost ze-
jména na ikonografické prameny a na kompetence žáků pro práci s mapou.11 Poslední šet-
ření realizované Michaelem Sauerem, jehož výsledky byly zveřejněny, vycházelo z analýzy 
128 vyučovacích hodin natočených v různých třídách 17 dolnosaských gymnázií. Způsoby 
prezentace a výsledky práce s obrazovými prameny byly zaznamenávány na pozorovací 
listy. Součástí výzkumu byly dva krátké dotazníky, které vyplnilo 55 učitelů a 688 žáků. 
Zkoumán byl počet nasazených pramenů s odlišením textových a ikonografických, způ-
sob jejich prezentace a poskytování doplňujících informací, fáze hodiny, v níž se s pra-
meny pracovalo, délka a stupeň náročnosti těchto činností (popis, analýza, interpretace), 
použitá forma výuky a pokynů ke zpracování výsledků. Učitelé byli dotazováni na hodno-
cení významu práce s prameny a jejího motivačního účinku, na frekvenci nasazení těchto 
médií, problémy s tím související, na formy přípravy učitelů na tyto aktivity a využívané 
zdroje pramenů.12

Schwalbach/Ts. 1999; PANDEL, Hans-Jürgen: Bilderinterpretation : Die Bildquelle im Geschichtsunterricht. 
Schwalbach/Ts. 2008; LAND, Kristin – PANDEL, Hans-Jürgen: Bilderinterpretation praktisch : Bildgeschich-
ten und verfilmte Bilder. Schwalbach/Ts. 2009.
8 KUBIS, Barbara – MARESZ, Teresa: Zrozumieć historię : Praca ze źródłem : Poradnik dla nauczyciela. War-
szawa 2011.
9 Metodické inspirace, 14 sborníků, vydávaných od roku 1998 Asociací učitelů dějepisu (ASUD). STRADLING, 
Robert: Jak učit evropské dějiny 20. století. Praha 2004; TÝŽ: Multiperspektivita ve vyučování dějepisu : Příručka 
pro učitele. Praha 2004; Teoretické poučení, jak pracovat s různými druhy pramenů ve školním dějepise v práci 
LABISCHOVÁ, Denisa – GRACOVÁ, Blažena: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava 2009.
10 WOLFRUM, Birte – SAUER, Michael: Zum Bilderverständnis von Schülern : Ergebnisse einer empirischen 
Studie. Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 58, 2007, č. 7/8, s. 400–416; BERNHARDT, Markus: Vom 
ersten auf den zweiten Blick : Eine empirische Untersuchung zur Bildwahrnehmung von Lernenden. Geschichte 
in Wissenschaft und Unterricht 58, 2007, č. 7/8, s. 417–432; SAUER, Michael: Zur „Kartenkompetenz“ von 
Schülern : Eggebnisse einer empirischen Untersuchung. Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 61, 2010, 
č. 4, s. 234–248.
11 HODEL, Jan – WALDIS, Monika: Sichtstrukturen im Geschichtsunterricht – die Ergebnisse der Videoana-
lyse. In: GAUTSCHI, Peter u. a. (Hg.): Geschichtsunterricht heute : Eine empirische Analyse ausgewählter As-
pekte. Bern 2007, s. 91–142.
12 SAUER, M.: Quellenarbeit, s. 179–193.
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V českém prostředí nejsou k dispozici výsledky komplexně pojatého výzkumu tohoto za-
měření, v některých šetřeních nicméně byly zařazeny položky, které se alespoň frekvence 
nasazení určitých druhů historických pramenů v hodinách dějepisu týkají. Poprvé jsme se 
o to pokusili v rámci Výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních 
školách.13 Reakce na dotaz stran převažujícího stylu výuky dějepisu naznačily, že mnoho 
prostoru vyučující textovým a obrazovým pramenům ve svých hodinách nevyhrazují, 
když 40 % středoškolských studentů se setkalo pouze s výkladem učiva a diktováním jeho 
podstatných částí do sešitu, třetina se upamatovala pouze na textové, další třetina i na iko-
nografické prameny, s nimiž se však pracovalo spíše výjimečně. Jedna otázka směřovala 
přímo k určitým druhům pramenů a činnostem vedoucím k nácviku jejich interpretace. 
Vyučující v roce 2005 většinově přiznali využití historických a televizních filmů, o něco 
méně využití fotografií (42 %), následovaly dokumenty, internet, karikatury, dokumen-
tární snímky (35–23 %), vše ovšem pouze v ilustrativní funkci. Jako s pramenem se s fo-
tografií pracovalo zhruba v 15 % případů, s karikaturou jen v 5 % případů.14

Samostatně byly zkoumány možnosti práce s fotografiemi a karikaturami, a to nejprve 
zjištěním typů a konkrétních příkladů, nabízených učebnicemi dějepisu, posléze empi-
rickým šetřením mezi studujícími učitelství dějepisu, kteří prokazovali svou kompetenci 
s těmito médii pracovat.15 Nejsystematičtěji byl pojat výzkum frekvence a formy nasazení 
filmového dokumentu, dokumentárního filmu a hraného filmu ve výuce dějepisu.16

Polský výzkum Fotografie v dějepisném vzdělávání sledoval druhy fotografií, charakter 
informací a intenzitu prožitku, které poskytují, a to především s ohledem na učebnice 
dějepisu. Ověřoval však také, do jaké míry fotografie žákům usnadňuje pochopení textu, 
které její vlastnosti to podporují a jak často se s fotografií ve školním dějepise nakládá 
jako s historickým pramenem.17 V roce 2009 uskutečnila Joanna Wojdon prostřednic-
tvím vysokoškolských studentů historie šetření mezi učiteli a žáky různých stupňů škol 
ve Wrocławi a okolí, které ověřovalo připravenost a ochotu učitelů dějepisu využívat 
moderní média.18 Výzkum se koncentroval na ověření způsobu práce s počítačem, pro-
blémů spojených s nasazením moderní didaktické techniky ve školách, forem školních 
a domácích aktivit s využitím počítače. Učitelé i žáci byli dotazováni, zda znají multime-
diální verze dějepisných učebnic, internetové stránky nabízející didakticky zpracované 

13 GRACOVÁ, Blažena: Poznatky z výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách. 
In: BENEŠ, Zdeněk (ed.): Historie a škola, VI: Klíčové kompetence a současný stav vzdělávání v dějepise. Praha 
2008, s. 9–30.
14 Tamtéž, s. 20–22.
15 STRAKOVÁ, Jitka: Fotografie v dějepisných učebnicích a možnosti jejího využití ve výuce dějepisu. Diplomová 
práce, Ostravská univerzita (dále OU) v Ostravě. Ostrava 2008; CELENGOVÁ, Zuzana: Karikatura v dějepis-
ných učebnicích a možnosti jejího využití ve výuce dějepisu. Bakalářská práce, OU v Ostravě. Ostrava 2009.
16 GRACOVÁ, Blažena: Využití českého hraného filmu posledního dvacetiletí ve výuce dějepisu (výsledky 
empirického šetření). In: MÄRC, Josef a kol.: (eds.): Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům : Stupínek, jeviště, 
plátno. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae, Studia Historica Didactica 1. Ústí nad Labem 
2010, s. 133–156; KUNDRÁTOVÁ, Kateřina: Možnosti využití českého hraného filmu ve výuce dějepisu : Reflexe 
významných událostí a mezníků moderních dějin v českém hraném filmu od roku 1989. Diplomová práce, OU 
v Ostravě. Ostrava 2009; GRACOVÁ, Blažena: Film mezi jinými edukačními médii – výsledky empirického šetření. 
Rkp., 18 stran, v tisku.
17 NAPIERAŁA-RYDZ, Katarzyna: Fotografia w edukacji historii. Problemy Humanistyki, 7, 2010, s. 147–154.
18 Do výzkumu bylo zapojeno 27 učitelů a 523 žáků základních škol (275), gymnázií (168) – obdoba českých 
nižších tříd víceletých gymnázií nebo vyšších stupňů ZŠ, a středních škol (80).
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historické informace a především, zda s nimi také ve školní výuce či v rámci domácí pří-
pravy pracují.19

Jaká je současná praxe zařazování různých druhů historických pramenů do výuky děje-
pisu na českých školách, to nám prozradí výsledky nejnovějších empirických šetření.

aktuální podoba výuky dějepisu ve světle výzkumů z let 2011–2014

V roce 2011 byl realizován rozsáhlý výzkumný projekt zaměřený na vybrané aspekty 
historického vědomí a jejich souvislost s realitou dějepisného vyučování na základních 
a středních školách, a to šetřením mezi učiteli dějepisu, studujícími učitelství historie 
a školní mládeží. Následující zjištění vycházejí z položek sledujících aktuální podobu vý-
uky dějepisu, které se bezprostředně týkaly tématu našeho pojednání. Z početného sou-
boru respondentů nás budou zajímat výhradně odpovědi učitelů dějepisu.20

Práce s historickými prameny

Rozvíjení historického myšlení žáků s důrazem na kritickou analýzu a interpretaci histo-
rických pramenů různé provenience patří k nejaktuálnějším trendům v oborové didaktice 
dějepisu. Zdůrazňováno je především rozvíjení kompetence číst historický ikonický text. 
Proto byl výzkum zaměřen právě na tento aspekt dějepisného vyučování v současné praxi 
na základních a středních školách.21

Do výčtu typů pramenů jsme nemohli zařadit všechny ve školách využívané informační 
zdroje, neboť nešlo o monotematický výzkum. Pokusili jsme se zohlednit především dnes 
nejvíce preferované typy a zahrnout pokud možno všechny kategorie edukačních médií 
(písemné, vizuální, kombinované, audiovizuální, interaktivní prameny, personální a ob-
jekty). Na tomto místě se nebudeme věnovat posledním dvěma jmenovaným skupinám.22

Každá z osmi respondentům nabídnutých možností měla být ohodnocena variantami 
„často“, „občas“ nebo „vůbec“. Zhruba třetina pedagogů využívá pro hlubší poznání mi-

nulosti přednostně písemné prameny (33 %) a fotografie (31 %), v obou případech tak 
činí častěji ženy učitelky (rozdíl 8 % a 14 %). V rámci odpovědí však naprosto převládaly 
odkazy na občasné analýzy téměř všech médií. Více než tři čtvrtiny pedagogů příležitostně 
pracují s historickými a dokumentárními filmy (78 %, 76 %), plakáty (72 %), většina tuto 
frekvenci přiznala ještě u fotografií (65 %), písemných pramenů (63 %), karikatur, krásné 

19 WOJDON, Joanna: Obudowa multimedialna współczesnych polskich podręczników do historii. In: PAŃKO, 
Grażyna – SKOTNICKA, Małgorzata – TECHMAŃSKA, Barbara (eds.): Edukacja 2010. Opole – Wrocław – 
Lublin 2011, s. 394–415.
20 Projekt MŠMT ČR Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v his-
torickém vědomí studující mládeže. Řešitelka Denisa Labischová, spoluřešitelka Blažena Gracová. Z celkového 
počtu 2 524 respondentů sledujeme u příslušných položek odpovědi učitelů dějepisu z celé ČR (257) a studentů 
učitelství dějepisu z několika VŠ ČR (347), v případech, že příslušná položka byla začleněna i do dotazníků mlad-
ších kategorií respondentů, upozorníme také na názor žáků základních škol (710), gymnázií (624) a středních 
odborných škol (586). Dílčí výsledky tohoto výzkumu byly publikovány v řadě časopiseckých studií, komplexněji 
ve dvou knižních publikacích: LABISCHOVÁ, Denisa – GRACOVÁ, Blažena – ZÁDRAPOVÁ, Lenka: Vědomí 
evropanství a jeho proměny v kontextu edukace. Ostrava 2013; LABISCHOVÁ, Denisa: Co si uchováváme v pa-
měti? : Empirický výzkum historického vědomí. Ostrava 2013.
21 GRACOVÁ, Blažena – LABISCHOVÁ, Denisa: Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách. 
Pedagogická orientace 22, 2012, č. 4, s. 516–544.
22 HODEL, J. – WALDIS, M.: Sichtstrukturen im Geschichtsunterricht, s. 121.
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literatury (60 %) a internetových zdrojů (55 %). Dokumentární film či filmový dokument 
má své pravidelné místo v hodinách pětiny dotazovaných. Celkem 30 % námi oslovených 
respondentů ovšem přiznalo, že nikdy nevyužívá internet, nepokouší se o analýzu karika-
tury, úryvků krásné literatury, 21 % nevyužívá ani historického plakátu.

Graf 1: práce s historickými prameny – učitelé (v %)

Genderové rozdíly v upřednostňování konkrétních typů pramenů jsou patrné u krásné 
literatury, historických filmů a seriálů ve prospěch učitelek, ostatní diference jsou pouze 
ve frekvenci nasazení příslušného média (často, občas). Je možno poukázat také na vztah 
k druhé aprobaci. Pedagogové s aprobací český jazyk se v preferenci analyzovaných 
pramenů v rámci dějepisu neliší od ostatních učitelů, ovšem s jedinou výjimkou právě 
u krásné literatury, kterou v hodinách dějepisu analyzují statisticky významně častěji.23

Budeme-li zvažovat součet odpovědí „často“ a „občas“, je zřejmé, že ve výuce dějepisu 
dominují písemné prameny, fotografie a dokumentární filmy. Naproti tomu nelichoti-
vou variantu „vůbec“ vyučující nejčastěji připustili u karikatur, internetových materiálů, 
krásné literatury (32–29 %) a plakátů (21 %), přičemž u posledních dvou uvedených tak 
činili častěji muži (rozdíl 25 %, 16 %). Jak se ale skutečně s konkrétními typy pramenů 
pracuje, vyplynulo až ze současně realizovaného kvalitativního výzkumu uskutečněného 
metodou focus groups a in-depth interviews. Lze konstatovat, že převládá jejich nasazení 
v ilustrativní funkci nebo dokonce pro vyplnění času před prázdninami či svátky bez po-
kusu o hlubší analýzu a interpretaci.24 Absence metodických stránek, obvyklých v učebni-
cích našich sousedů, bezesporu sehrává v tomto směru negativní roli.

Novější výzkum se zaměřil na frekvenci využívání vizuálních a audiovizuálních médií 
ve školní výuce dějepisu.25 Nejvýznamnější zastoupení měla i v tomto šetření historická 
fotografie (95 %), film (90 %) a multimediální DVD (76 %) s častým nebo občasným 

23 GRACOVÁ, B. – LABISCHOVÁ, D.: Současná teorie a praxe, s. 534.
24 Tamtéž, s. 533.
25 V roce 2014 realizovala on-line šetření mezi 474 učiteli dějepisu základních a středních škol z celé ČR Anna 
Josková Abelová, a to s využitím služby Survio.
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nasazením. Zatímco zbývající procenta u dvou prvně jmenovaných edukačních pro-
středků vyplňuje varianta „málo“, u DVD se hodnoty rozdělují na „málo“ (17 %) a „vů-
bec“ (7 %). Překvapivě 42 % učitelů nikdy nezařadilo do školní výuky dějepisu práci s ko-
miksem, 37 % tak činí zřídka, třebaže jsou k dispozici vhodné edukační materiály.26 Ani 
potenciál historické karikatury a plakátu jako historického pramene není doposud nále-
žitě zhodnocen. Výše procent u variant „nikdy“ a „málo“ převyšuje součet procent frek-
ventovaného a příležitostného nasazení, u plakátu o 47 %, u karikatury o 44 %. O syste-
matičnosti nácviku interpretace těchto specifických pramenů se tedy stále nedá hovořit.27

Graf 2: jak často ve výuce využíváte vizuální a audiovizuální didaktické prostředky (v %)

Zdroje pro práci s prameny ve výuce dějepisu

Pokusíme se nyní ukázat, co slouží učitelům jako zdroj verbálních a ikonických textů 
a atraktivních audiovizuálních materiálů. Pro práci s písemnými prameny využívali vy-
učující podle výzkumu z roku 2011 nejčastěji pramenné příručky, zřejmě především ty, 
které vydalo nakladatelství Dialog speciálně pro potřeby školního dějepisu.28 Činilo tak 
84 % z nich, častěji muži (94 %). Ženy se při výběru textů více držely učebnic (87 %), které 
nabízejí didakticky upravené úryvky z dokumentů, nebo svým svěřencům zprostředková-

26 Ještě jsme ve válce : Příběhy 20. století. Praha 2011; Kde domov můj… 1900–2000. Olomouc 2013; KOSATÍK, 
Pavel – MAŠEK, Vojtěch: Češi 1952 : Jak Gottwald zavraždil Slánského. Praha 2014.
27 JOSKOVÁ ABELOVÁ, Anna: Současné dějepisné učebnice a další edukační materiály k československým 
dějinám období 1968–1989 : Obsahová analýza edukačních médií a empirický výzkum. Diplomová práce, Slezská 
univerzita v Opavě. Opava 2014. Pro interpretaci využito grafu na s. 128.
28 KVAČEK, Robert a kol.: XX. století o sobě : Dějiny v dokumentech. Liberec 2005; KVIRENC, Jan – KUNST-
OVÁ, Eliška: České dějiny do roku 1914 : Historie v dokumentech. Liberec 2006; KVIRENC, Jan: Evropa do roku 
1914 : Historie v dokumentech. Liberec 2007.

historická karikatura historická fotografie historický plakát komiks film multimediální DVDhistorická karikatura
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valy pasáže z dobového denního tisku (85 %). Ukázky z odborných publikací knižních či 
časopiseckých jsou jako školní historické prameny v hodinách nasazovány třemi čtvrti-
nami testovaných pedagogů. Internet v této funkci slouží dvěma třetinám učitelů.

Graf 3: Zdroje pro práci s prameny (v %)

Jak internet, tak i výuková DVD jsou více než pro verbální texty (46 %) používány 
jako zdroj dokumentárních fotografií (80 %). Zohledňovány jsou však rovněž fotogra-
fie v učebnicích, a to třemi čtvrtinami dotazovaných, dvě třetiny učitelů pro tento účel 
sáhnou po odborné historické produkci, polovina pak po dobovém denním tisku. Zdro-
jem karikatur, analyzovaných v hodinách dějepisu, bývají shodně učebnice, dobový tisk 
a internet. Avšak procento těch, kteří tohoto média využívají, je podstatně nižší než 
u předchozích didaktických prostředků. Jde o třetinu vyučujících, pětina přitom vychází 
z odborné produkce, jisté procento tázaných čerpá rovněž z výukových DVD jako zdrojů 
historických karikatur.

 Preferenci moderních médií, zejména pro nabídku ikonografických pramenů a audio-
vizuálních materiálů, potvrdily rovněž výzkumy realizované v posledním roce. V empi-
rickém šetření Julie Jankové se námi sledovaného tématu týkal dotaz na zdroje učiteli 
využívané v dějepisném vyučování či v přípravě na ně.29 Respondenti vybírali ze 14 va-
riant a oceňovali každou z nich podle frekvence jejich nasazení (soustavně, občas, zřídka, 
vůbec). Na obou stupních škol, na nichž oslovení pedagogové působí, se soustavně nebo 
občas pracuje s digitálními výukovými materiály (86 %), s on-line výukovými materiály 
(61 %), s dokumentárními výukovými filmy, u nichž však výši procent zajistilo spíše příle-
žitostné využití (86 %). Autentické historické prameny, tedy audio / video nahrávky jsou 
častějším médiem na středních (80 %) než na základních školách (67 %). Převaha střed-
ních frekvencí nasazení (občas, zřídka) je příznačná pro různé druhy populárně naučného 
historického poučení, tzn. pro populárně naučnou literaturu v knižní podobě (90 %), 
časopiseckou produkci tohoto zaměření (83 %), literaturu faktu (84 %) a historickou 

29 Výzkum proběhl na přelomu let 2013/2014 prostřednictvím internetu a s využitím služby Survio. Zapojilo se 
do něj 151 učitelů ZŠ a 101 učitelů středoškolských. Viz JANKOVÁ, Julie: Funkčnost zařazení a míra využívání 
vybraných komponent současných dějepisných učebnic. Diplomová práce, OU v Ostravě. Ostrava 2014, s. 90–91.
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publicistiku (ZŠ 83 %, SŠ 74 %). Variantu „vůbec“ volila pětina respondentů u narativ-
ních pramenů, kronik, krásné literatury vypovídající o současnosti autorů, která nám dnes 
poskytuje obraz minulosti, o něco méně u historické beletrie a publicistiky.30

Internetové portály a výuková DVD jako zdroje historických pramenů

V současné době však většina pedagogů využívá nejvíce internetové zdroje informací, a to 
jak pro rozšíření vlastních vědomostí, tak především pro pramenné materiály různého 
druhu, které lze uplatnit ve výuce dějepisu. Na internetové stránky mohou odkazovat i zá-
jemce z řad studentů, zejména frekventanty historických seminářů. Podle šetření z roku 
2011 byl učiteli nejnavštěvovanější portál Moderní dějiny, který provozuje ostravské Ob-
čanské sdružení PANT. Tehdy ho využívalo 90 % námi oslovených pedagogů, z nich téměř 
polovina pravidelně.31

Podle zjištění z letošního výzkumu je tento přehledně strukturovaný portál znám 
98 % respondentů z řad učitelů dějepisu. S orientací na jeho stránkách nemá problém 
52 % z nich, 47 % musí občas požadovanou informaci hledat. Celkem 81 % uživatelů por-
tálu je aktivních, stahují z něj materiály pro výuku, většinou výukové prezentace, pracovní 
listy a metodické materiály, v nichž nechybí různé druhy pramenů. Podstatně menší je zá-
jem o odborné články a studie. Úroveň didaktického zpracování pracovních listů oceňuje 
62 % učitelů. Tento portál zná rovněž více než polovina dotazovaných žáků a studentů. 
Studenti jsou však vesměs jeho pasivními uživateli, neboť jako zdroj informací např. pro 
vypracování studentských prací s ním počítá jen třetina.32 Portál Jeden svět na školách je 
méně známý. Ze 70 % pedagogů, kteří o jeho existenci vědí, většina (57 %) materiály na 
něm dostupné rovněž využívá, přinejmenším občas, desetina pak často.33 Zkoumána byla 
rovněž frekvence využívání konkrétních výukových DVD. S DVD z dílny Občanského 
sdružení PANT pracuje téměř čtvrtina respondentů, jmenována byla tři DVD, a sice Mo-
derní dějiny – metodické sady pro výuku 50. let v ČSR, Dějiny na vlastní kůži a Sami proti 
zlu. Z multimediálních výukových materiálů nabízených Ústavem pro studium totalit-
ních režimů – 1968 : Zmařené naděje, 1989 : Listopad a cesta k němu a Česká společnost 
1969–1989 – mají učitelé na škole k dispozici především poslední jmenovaný (41 %), o vy-
bavení školy zbývajícími dvěma DVD věděla asi pětina dotazovaných. Ovšem práci s nimi 
přiznalo pouze 38 % z těch, kteří jimi disponují. Ti rovněž většinově potvrdili jejich vhodné 
didaktické zpracování.34 O výrazné motivační funkci audiovizuálních ukázek dostupných 
na těchto DVD je přesvědčena většina vyučujících, což 37 % vyjádřilo rozhodným souhla-
sem, 61 % zvolilo méně kategorickou variantu kladné odpovědi. Právě tyto audiovizuální 
materiály jsou nejvyužívanější komponentou DVD, alespoň podle mínění téměř 70 % kan-
torů.35 Jeden z dotazů zjišťoval i názor učitelů na kvalitu multimediální učebnice z prove- 

30 Tamtéž, s. 94–95. Pro interpretaci využito grafu na s. 94.
31 GRACOVÁ, Blažena: Možnosti a meze multiperspektivního přístupu ve výuce dějepisu (výsledky empiric-
kých šetření). In: GRACOVÁ, Blažena – LABISCHOVÁ, Denisa (eds.): X. sjezd českých historiků. Ostrava, 
14.–16. 9. 2011, III. Ostrava 2013, s. 49–73.
32 JOSKOVÁ ABELOVÁ, A.: Současné dějepisné učebnice, s. 136–143.
33 Tamtéž, s. 156–158.
34 Tamtéž, s. 144–152.
35 Tamtéž, s. 150–152.
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nience neziskové organizace Post Bellum My jsme to nevzdali. O její existenci vůbec neví 
70 %, ze zbývajících z ní čerpá výukové materiály pouhých 6 %.36

Komparace s německým výzkumem

Některé poznatky z šetření Michaela Sauera, zaměřeného na práci s prameny, nám po-
skytnou možnost srovnání.37 Z pozorování vyučovacích hodin na německých gymnáziích 
podle jmenovaného vyplynulo, že pouze v 18 % z nich nebyl využit žádný historický pra-
men, v 6 % se naopak pracovalo s více než pěti zdroji, v tomto případě výhradně s písem-
nými dokumenty. Ikonografické prameny byly nejčastěji zastoupeny jedním nebo dvěma 
příklady. K prezentaci pramenů v polovině případů posloužily jejich kopie nebo učebnice, 
u ikonografických pramenů byly využívány rovněž projektory. Z motivačních důvodů byly 
používány především obrazové materiály, u obou typů však převládala práce s nimi při 
probírání nového učiva. Práce s prameny přitom zahrnovala všechny stupně, tedy popis, 
analýzu i interpretaci. Potvrzuje to také délka pracovních činností, která vesměs přesáhla 
20 minut. Samotní učitelé mírně upřednostňují písemné prameny, které polovina z nich 
využije v každé vyučovací hodině. Obrazové materiály nasazují nejčastěji v každé druhé 
hodině, ale jsou si vědomi jejich většího motivačního účinku. Nutno dodat, že část němec-
kých pedagogů se spokojí jen s příležitostným zařazením práce s prameny, zhruba jednou 
měsíčně (17 %). Nejčastějším zdrojem pramenů pro práci v hodině je dějepisná učebnice, 
ať už aktuálně používaná nebo jiná, a pak internet. Čerpá se však i z didaktických odbor-
ných časopisů nebo populárních historických magazínů. Pro práci s ikonografickými ma-
teriály jsou využívány i jejich publikované tematické soubory.38

Závěr

Práci s historickými prameny není doposud v českém prostředí vymezen dostatečný pro-
stor. Učitelé ve snaze poskytnout svým svěřencům nadstandardní množství informací 
o aktuálně probíraném tématu volí často časově nejméně náročnou metodu výkladu, byť 
je v současné době už mnohdy provázena prezentací s nabídkou různých druhů pramenů. 
Problém spočívá v tom, že i v této podobě informační zdroje plní pouze ilustrativní funkci 
a nenutí žáky o pramenech hlouběji přemýšlet, analyzovat je a pokoušet se o jejich vlastní 
interpretaci. Potěšující je posun k moderním médiím, která nabízejí množství různých 
druhů pramenů, mnohdy opatřených potřebným katalogem otázek pro snazší interpre-
taci. Potvrzují to nejnovější výzkumy. Výukovým DVD ovšem stále není věnována ade-
kvátní pozornost, významná skupina respondentů totiž připustila, že ani neví, zda jsou na 
škole k dispozici. Technická vybavenost škol není překážkou k jejich využití. Podle údajů 
poskytnutých učiteli se v hodinách dějepisu dlouhodobě nejvíce pracuje s písemnými pra-
meny, fotografiemi, dokumentárním či historickým filmem a seriálem.

Zásadní rozdíl mezi výukou dějepisu na českých a německých školách, který bylo možné 
identifikovat z výsledků empirických šetření, nespočívá jen v množství využívaných pra-
menů, ale spíše ve způsobu jejich nasazení ve vyučovací hodině, ve formách práce s nimi. 

36 Tamtéž, s. 159.
37 SAUER, M.: Quellenarbeit, s. 176–197.
38 Tamtéž, s. 180–190.
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ČLÁNKY A STUDIEU nás vesměs aktivity žáků nepřekračují úroveň popisu, občas se setkáme ještě s analýzou. 
Ta však často činí problém nejen středoškolským studentům, ale i studentům učitelství dě-
jepisu, což potvrdila i řada výzkumů.39 Důvodem může být podoba dějepisných učebnic: 
v německých nás upoutá především značné množství úryvků z různých druhů pramenů, 
promyšlený systém komparace údajů v nich obsažených a umístěných v různém kontextu, 
katalogy otázek, které učitelům usnadňují jejich využití a žáky orientují na podstatné in-
formace. Nejnovější české učebnice určené nižším třídám víceletých gymnázií se jim snaží 
přiblížit, prameny jsou nicméně vesměs opatřeny komentářem a nenutí žáky k samostat-
nému uvažování, časté jsou výzvy k opatření si informací z internetu. Dalším důvodem je 
absence metodických stránek, které by vedly k systematickému nácviku všech fází práce 
s prameny se zohledněním druhových specifik. Třebaže poslední šetření už naznačují jistý 
posun, více nám napoví až smíšený výzkum koncentrovaný výhradně na problematiku 
práce s prameny.

Summary

Historical Sources in the School Teaching of History in the Light of Empirical Investigations 
Blažena Gracová

Historical sources constitute an indispensable educational medium in contemporary history teaching. 
German history didactics, which may serve as an example in this regard, has facilitated systematic 
and well-planned practice with various types of historical sources. This is enabled not only by high-
quality textbooks which offer a high number of information sources, the included special methodical 
pages that guide the activities of the teacher and of the students, field-specific didactic periodicals, 
a variety of specialised publications, but also by the continuous survey of the actual teaching of his-
tory in schools, done through empirical investigations. Czech history books, at least those designated 
for the lower levels of history education, do contain a rather large quantity of iconic text as well as 
written historical sources, but the instructions for working with them are missing. The latest Czech 
research has confirmed that written documents, photographs and documentaries or historical films, 
are the most used media. However, certain visual media are still not given enough attention, namely 
historical caricatures and posters that have been slow to find their way into history textbooks. Their 
prevalent use in an illustrative function, abandoned attempts to analyse and interpret them and the 
insufficient consideration of genre specifics remain a problem. On the other hand, it is positive that 
teachers consider modern media as information sources, drawing from websites in particular while 
using educational DVDs less. Obtaining more accurate information about school teaching would pro-
vide the necessary inspiration for the authors of new history textbooks, particularly those aimed at 
grammar schools, as well as to university departments that train future teachers.

39 GRACOVÁ, Blažena: Karikatura jako zdroj paměti událostí a osobností totalitních režimů : Výsledky empi-
rických šetření u studující mládeže z let 2005–2011. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity : 
Řada společenských věd 26, 2012, 2, s. 317–333.


