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Současná didaktika dějepisu reflektuje aktuální trendy ve vývoji nejen mateřského oboru, 
ale také oborů příbuzných, a plně tak využívá potenciál interdisciplinarity. Zajímavé pod-
něty přicházejí kupříkladu z teorie vyučování přírodních věd, kde se v posledním desetiletí 
mohutně rozvíjí tzv. badatelsky orientované vzdělávání (IBSE; inquiry-based science edu-
cation) postavené na kognitivně konstruktivistických principech a využívající v procesu 
osvojování učiva experimentální metody.1 Jde především o vykročení z tradičního modelu 
pouhé reprodukce znalostí nabytých studiem výkladových textů a o všestranné zapojení 
objevného učení, kdy se žáci stávají jakýmisi „mladými badateli“ a sami aktivně budují 
své poznání pomocí didakticky usměrňovaných postupů vědecké práce. Toto řízené bá-
dání se uplatňuje v několika formách v závislosti na míře samostatnosti žáka a facilitační 
roli učitele. Rozlišujeme tak bádání potvrzující, kdy žáci vlastní praxí ověřují již známé 
otázky, postupy i výsledky, strukturované, při němž vysvětlují studovaný jev na základě 
dané otázky a daného postupu, nasměrované, kdy je jim předložena pouze výzkumná 
otázka, a otevřené, v jehož rámci je žákova badatelská autonomie nejširší – sám formuluje 
otázku, promýšlí a realizuje zkoumání jevu i prezentuje výsledky.2

* Studie vznikla díky výzkumnému stipendiu Georg-Eckert-Institutu – Leibnitz-Institutu für Internationale 
Schulbuchforschung v Braunschweigu v roce 2014.
1 PAPáČEK, Miroslav: Badatelsky orientované přírodovědné vyučování : cesta pro biologické vzdělávání gene-
rací Y, Z a alfa? Scientia educatione 1, 2010, s. 41.
2 Dle Eastwellovy teorie viz STUCHLÍKOVá, Iva: O badatelsky orientovaném vyučování. In: PAPáČEK, Miroslav 
(ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. České Budějovice 2010, s. 132.
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Metodika badatelsky orientovaného učení je dnes již poměrně důkladně propracována 
v didaktice biologie, chemie, fyziky či matematiky, v oblasti humanitních disciplín je za-
tím tento koncept spíše v počátcích.3 Ačkoliv se však nesetkáme přímo s označením IBL 
(inquiry-based learning), můžeme implementaci badatelského učení do dějepisné výuky 
vysledovat v pracích především zahraničních autorů již od 70. let 20. století, vezmeme-li 
v potaz, že jádrem „bádání“ je v případě školního dějepisu především analýza, kritika 
a interpretace historických pramenů.4 Žáci si systematicky osvojují postupy historikovy 
práce, čímž prohlubují základní kompetence historického myšlení a kultivují individuální 
historické vědomí. Pozitiva badatelsky orientované výuky dějepisu jsou tudíž více než 
zřejmá – od respektování principu multiperspektivity, kdy žáci poznávají a učí se chápat 
odlišné pohledy na historické události a procesy, přes podněcování senzitivity ke kultur-
ním odlišnostem po kritickou reflexi širokého spektra informačních zdrojů s různorodou 
mírou hodnověrnosti.5

Uvedenému paradigmatu odpovídající neklasický (postmoderní) model historické na-
race6 se promítá do koncepce většiny zahraničních učebnic dějepisu určených pro vyšší 
stupeň sekundárního vzdělávání (v sousedním Německu je nejvíce rozpracován pro gym-
názia), zatímco v základních školách evropských zemí dominuje klasický narativní pří-
stup – na historickém příběhu postavený výklad dějin. Pro české prostředí je příznačné, 
že význam práce s historickými prameny je sice v odborné veřejnosti soustavně zdůrazňo-
ván,7 stávající středoškolské učebnice dějepisu však nadále setrvávají převážně u tradič-
ního způsobu prezentace učiva.8

Aktuální výzkum britských, francouzských, švýcarských a rakouských učebnic dějepisu 
z roku 2014 ukázal, že dominující typ badatelství je určován především charakterem his-
torické kultury dané země. Pro rakouské a švýcarské texty je příznačné tzv. potvrzující 
a strukturované bádání, v britských učebnicích se intenzivněji prosazuje také bádání na-
směrované či otevřené. Vzhledem k absenci jednotného kurikula pro střední školy ve Velké 
Británii byla zjištěna značná variabilita v pojetí tamějších učebních textů, společný je jim 
důraz na rozvíjení širokého spektra kompetencí k učení i sebepoznání – žáci kupříkladu 
reflektují vlastní učební styl a dle toho jsou jim doporučeny vhodné typy historických 
pramenů k dalšímu studiu. V sousedním Rakousku je gymnaziální dějepis integrován 
společně se základy společenských věd do souhrnného předmětu Geschichte und Sozial-
kunde / politische Bildung, což se odráží ve volbě konkrétních studovaných zdrojů – pod-
statná je aktualizace pramenného materiálu a vztah k současné společenské a politické 

3 LABISCHOVá, Denisa: Badatelsky orientovaná výuka : základní paradigma pro tvorbu moderní učebnice dě-
jepisu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 28, 2014, 2, s. 110−127.
4 Blíže GRACOVá, Blažena: Historické prameny ve školní výuce dějepisu ve světle empirických šetření. Histo-
rica. Revue pro historii a příbuzné vědy 5, 2014, 2, s. 150−160.
5 ŘÍČAN, Jaroslav: Which aspects of inquiry-based approaches should be emphasised in teaching of humani-
ties. In: NIKOLIĆ, Radmila (ed.): Current Trends in Educational Science and Practise, III. Užice 2012, s. 32–47.
6 JULKOWSKA, Violetta: Nová maturita v Polsku : zkušenosti a reflexe. In: GRACOVá, Blažena – LABIS-
CHOVá, Denisa (eds.): X. sjezd českých historiků. Ostrava, 14.–16. 9. 2011, III. Ostrava 2013, s. 148–149.
7 LABISCHOVá, Denisa: Didaktická média ve výuce dějepisu. Ostrava 2008; LABISCHOVá, Denisa – GRA-
COVá, Blažena: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava 2008; LABISCHOVá, Denisa – HUDECOVá, 
Dagmar: Nebojme se výuky moderních dějin : Nejnovější a soudobé dějiny v současném dějepisném vyučování. Praha 
2009.
8 Je třeba vzít v potaz, že dnes máme především pro gymnázia k dispozici pouze zastaralé tituly z 90. let 20. sto-
letí. Nejčastěji se používá tzv. Čornejova řada vydaná v letech 2001–2002.
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realitě. Komparativní perspektiva je ovšem typická také pro francouzské a švýcarské 
učebnice v souladu s moderním chápáním školního dějepisu jako vědy zkoumající histo-
rické vědomí v kontinuální linii minulost – současnost – budoucnost.9

Cíle a metody výzkumu

Česká didaktika dějepisu staví již více než dvacet let poznatkovou bázi svého oboru pře-
devším na zahraničních impulsech, přičemž nejsilnější je patrně vliv trendů vycházejících 
z německého prostředí. Právě z tohoto důvodu pojednáváme o implementaci badatel-
ského učení do německých učebnic dějepisu v samostatné studii.

Předmětem prezentovaného výzkumu se stala obsahová analýza nejnovějších němec-
kých učebnic dějepisu pro gymnázia (případně jiné typy středních škol – např. Real-
schule) z hlediska didaktického uchopení aktivit žáků. Badatelsky orientované učení je 
v odborné literatuře chápáno velmi široce, pro záměry našeho výzkumu byla proto pozor-
nost zaměřena zejména na promyšlenou a strukturovanou analýzu a interpretaci historic-
kých pramenů, přičemž pro dokreslení jsme si všímali také pasáží věnovaných konkrét-
ním metodickým postupům badatelského charakteru.

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda jsou v zahraničních učebnicích zařazeny samostatné 
kapitoly věnované práci s historickými prameny a dalšími informačními zdroji; postih-
nout, jakým způsobem je práce s historickými prameny a dalšími zdroji řízena (aparát 
řídící osvojování učiva, aplikace obecných interpretačních modelů); srovnat, nakolik 
zvolený pramenný materiál koresponduje s obsahem předchozích kapitol (jaká je úroveň 
didaktické progrese);10 popsat, které další prvky badatelsky orientované výuky se v učeb-
nicích vyskytují a jak jsou didakticky uchopeny; porovnat charakteristické rysy badatelské 
organizace učebního textu s učebnicemi vydanými v jiných evropských zemích a v České 
republice.

Pro výzkum školních učebnic jsou využívány nejrůznější výzkumné nástroje s ohledem 
na předmět a cíl zkoumání. Uplatňuje se jak přístup kvantitativní, tak kvalitativní. Kvan-
titativní metody obecně sledují výskyt, frekvenci, pořadí či stupeň existence zkoumaného 
jevu a v případě učebnic jsou nejčastěji zaměřeny na četnost výskytu strukturních kompo-
nent verbálního a ikonického textu.11 Jejich nevýhodou je především nemožnost postih-
nout míru funkčnosti a adekvátnosti zařazení jednotlivých didaktických prvků. Proto je 
kvantitativní analýza obvykle alespoň částečně doplněna kvalitativní interpretací zkou-
maných dat.

Výzkumy v oborové didaktice dějepisu se koncentrují zejména na kvalitativní (resp. 
nekvantitativní)12 obsahové analýzy učebnic pro základní a střední školy, řízené pře-
dem stanovenými kritérii, a jsou obvykle doplněny metodami dotazování (empirická 
šetření ve vztahu k používání a preferenci konkrétních učebnicových titulů) a postupy 

9 LABISCHOVá, D.: Badatelsky orientovaná výuka, s. 126–127.
10 Termín didaktická progrese je převzat z německé didaktiky cizích jazyků a zahrnuje systematičnost a návaz-
nost učiva v souladu s obecnými didaktickými zásadami (postup od jednoduššího ke složitějšímu, od známého 
k neznámému).
11 Metodu u nás rozvinul především Jan Průcha. PRŮCHA, Jan: Učebnice : Teorie a analýzy edukačního média. 
Praha 1998.
12 Pojem zavedl Peter Gavora. Srov. GAVORA, Peter: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno 2000, s. 117.
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komparativními (srovnání českých a zahraničních učebnic, synchronní i diachronní 
hledisko).13

V našem výzkumu byla použita ověřená metodika a byl zachován již daný soubor krité-
rií v souladu s vytyčenými výzkumnými cíli:14

1) typ pramene,
2) teoretický rámec (charakteristika pramene, znaky, funkce, historický vývoj),
3) existence obecného modelu (struktury) pro analýzu pramene,
4) otázky řídící analýzu a interpretaci pramene,
5) komparace s jinými prameny,
6) vztah k vzdělávacímu obsahu daného tematického celku.

Zkoumaný soubor německých zahraničních učebnic zahrnoval celkem 21 knižních ti-
tulů určených pro vyšší stupeň gymnázií (případně pro jiný typ středních škol). Výběr byl 
omezen pouze na výklad pokrývající dějiny 20. století (většinou poslední dva díly kon-
krétní učebnicové řady) s ohledem na skutečnost, že právě pro nejnovější dějiny máme 
k dispozici nejširší spektrum pramenů – od tištěných textů nejrůznější provenience přes 
ikonografické prameny (fotografie, karikatury, plakáty) po zdroje audiovizuální (filmové 
dokumenty, dokumentární filmy, hrané filmy s historickou tematikou). Vedle toho umož-
ňují především dějiny po roce 1945 aplikaci metody oral history, která je pro zařazení 
postupů badatelské výuky mimořádně vhodná. Preferovány byly učebnice nejaktuálnější, 
vydané od roku 2007.

Analyzovány byly výhradně samostatné kapitoly a podkapitoly věnované analýze a in-
terpretaci historických pramenů a dalším badatelsky zaměřeným učebním činnostem, 
prvky IBL začleněné v dalších pasážích textu byly pro účely tohoto výzkumu ponechány 
stranou.

Analýza německých učebnic dějepisu z hlediska implementace IBL

Obdobně jako výukové materiály vydávané v jiných evropských zemích (ve Velké Británii, 
Francii, Švýcarsku a Rakousku) obsahují prakticky všechny středoškolské učebnice pou-
žívané v SRN samostatné kapitoly věnované práci s historickými prameny. Obvykle jsou 
tyto kapitoly (příp. podkapitoly) zařazovány průběžně k jednotlivým tématům v rámci 
chronologického výkladu evropských a národních dějin, patrná je přitom snaha vybírat 
takové prameny, které jsou pro dané období typické a jejichž využití se jeví jako nosné pro 
hlubší porozumění probírané látce (k učivu vztahujícímu se ke středověkým dějinám tak 
v německých učebnicích nalezneme např. pasáže popisující, jak vnímat architektonické 
památky, k novověku se váže ikonografická analýza reprodukcí významných výtvarných 
děl apod.). Ve výkladu dějin 20. století se nejčastěji objevuje interpretace propagandis-
tických materiálů k nacistickému Německu a pěstování Hitlerova kultu – záznamy po-
litických projevů, ideologické a politické plakáty, nejrůznější manipulace s fotografiemi 
s cílem dosáhnout oslnivého účinku či vymazat z reprezentativního snímku „nepohodlné“ 
osoby. Osnova pro užití metody oral history k tématům se zase váže ke každodennímu 

13 Přehled dosavadních výzkumů GRACOVá, Blažena: Empirické výzkumy v didaktice dějepisu u nás, jejich 
potřebnost a význam. In: HRUBá, Michaela – RYANTOVá, Marie – VOREL, Petr (eds.): IX. sjezd českých his-
toriků. Pardubice, 6.–8. září 2006, I. Pardubice – Praha – Ústí nad Labem 2007, s. 97–114.
14 LABISCHOVá, D.: Badatelsky orientovaná výuka, s.115.
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životu v obou rozdělených německých státech v 70.−80. letech 20. století se zaměřením 
na proměny v genderových rolích, na život dětí a mládeže (hry, mládežnické organizace, 
oblast školství a vzdělávání), na způsoby trávení volného času.

Vedle začleňování metodických oddílů na konci jednotlivých kapitol učebnice nalez-
neme u některých publikací v závěrečné příloze samostatný blok zahrnující obecnější 
interpretační modely pro jednotlivé typy pramenů vycházející obvykle z odborné litera-
tury – např. z modelu Pandelova, Gautschiho či Sauerova.15 Výhodou takto pojatých kom-
ponent je jejich aplikovatelnost na jakýkoliv konkrétní materiál pramenného charakteru. 
Kupříkladu publikace Zeitreise 4 obsahuje v úplném závěru celkem 24 obecných postupů 
řídících badatelskou práci a provázejících celou čtyřdílnou učebnicovou řadu s odkazy na 
konkrétní strany v učebnicích.16

Ve Forum Geschichte 9 je závěrečný metodický oddíl rozčleněn do čtyř částí – vyhle-
dávání informací (v archivu, tisku, na internetu, v knihovně), návštěva míst paměti (po-
mníky a památníky, muzea), analýza textů, obrazů, map a uměleckých děl a nakonec vy-
hodnocení a prezentace výsledků bádání (schémata, myšlenkové mapy, portfolio, projekty, 
změna perspektivy, syntéza).17 Obdobný metodický blok je obsažen také v učebnicích Zei-
ten und Menschen (zde nazvaný Metodická dílna)18, Geschichte Real19 či Entdecken und 
Verstehen20. Učebnicová řada Das waren Zeiten má tyto modely uvedeny napředsázce.21 
V následujícím textu se zaměříme na nejfrekventovanější typy historických pramenů, se 
kterými jsme se v zahraničních učebnicích setkali.

Písemné prameny

Obecný návod, jak pracovat s písemným pramenem, nalezneme kupříkladu v učebnici 
Zeitreise 4. Žáci si mají předložený text minimálně dvakrát přečíst a nejprve vystihnout 
hlavní téma, poté zjistit údaje o osobách, lokaci a dataci. Následuje vyhledání neznámých 
pojmů v lexikonech, členění textu do smysluplných oddílů a jejich pojmenování (kódo-
vání), zjištění údajů o autorovi (zda se jedná o přímé, či zprostředkované svědectví), za-
sazení do historických souvislostí, postižení hlavního záměru autora textu a posouzení 
hodnověrnosti zdroje.22

15 GAUTSCHI, Peter: Guter Geschichtsunterricht : Grundlagen, Erkenntnisse, Hinweise. Schwalbach/Ts. 2011; 
PANDEL, Hans Jürgen – SCHNEIDER, Gerhard: Handbuch Medien im Geschichtesunterricht. Schwalbach/
Ts. 2005; SAUER, Michael: Bilder im Geschichtsunterricht – Typen – Interpretationsmethoden, Unterrichtsver-
fahren. Seelze 2000.
16 CHRISTOFFER Sven (Hg.): Zeitreise, 4. Stuttgart – Leipzig 2013, s. 190−201.
17 RAGENHARDT, Hans-Otto: Forum Geschichte, 9 : Vom Imperialismus bis zur Gegenwart. Berlin 2014, 
s. 348–359.
18 LENDZIAN, Hans-Jürgen: Zeiten und Menschen : Geschichte. Einführungsphase Oberstufe Nordrhein-West-
falen. Paderborn 2014, s. 286–311.
19 BROKEMPER, Peter – KÖSTER, Elisabeth – POTENTE, Dieter: Geschichte Real : Nordrhein-Westfalen, 3. 
Berlin 2013, s. 226–227.
20 BERGER von der HEIDE, Thomas: Entdecken und Verstehen, 3: Differenzierende Ausgabe : Von der Zeit des 
Nationalsozialismus bis zur Gegenwart. Berlin 2014, s. 194–207.
21 BRÜCKER, Dieter – FOCKE, Harald: Das waren Zeiten, 4: Deutschland, Europa und die Welt von 1871 bis 
zur Gegenwart. Bamberg 2010; TITÍŽ: Das waren Zeiten, 3: Deutschland, Europa und die Welt von 1871 bis zur 
Gegenwart. Bamberg 2014.
22 CHRISTOFFER, S. (Hg.): Zeitreise, 4, s. 193.
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Podrobněji je analýza textu rozebrána v publikaci Zeiten und Menschen. Prvním kro-
kem je dle autorů vyjasnění pohledu čtenáře – každý člověk totiž navazuje na dosavadní 
vědomosti (prekoncepty), které ovlivňují způsob, jakým je text čten. Žáci jsou vedeni 
k tomu, aby se pokusili své znalosti a nové informace propojit. Druhá fáze zahrnuje první 
vhled do obsahu (orientační čtení) spočívající v zachycení formálních znaků textu, určení 
typu pramene, uvedení autora, místa a data vzniku. Autoři doporučují vyznačit klíčové 
a neznámé pojmy. Třetí krok spočívá v pozorném (statarickém) čtení odstavec po odstavci 
doplněném poznámkami, na jejichž základě je vytvořen grafický strukturní diagram textu 
postihující jeho logiku. V poslední fázi je pak text srovnáván se vstupním konceptem čte-
náře (podobnosti, odlišnosti).23

Autoři Geschichte plus 10 se zaměřili na analýzu mediálního sdělení (novinového 
článku). Kapitola je uvedena citátem spisovatele Luciana de Crescenza k základnímu prin-
cipu svobodného vyjádření danému možností volně zveřejňovat kontroverzní pohledy na 
určitou společenskou situaci. Je zde ovšem zdůrazněno, že předpokladem svobody slova 
je jistá zodpovědnost – respektování objektivity informací a vyvarování se nepřátelských 
předsudků. Žáci se dozvídají, že také noviny jsou historickým pramenem, který umožňuje 
poznat každodenní pohled na aktuální společenské dění. Analýza je zde orientována mo-
delem amerického sociologa Lasswella („6 W“), přičemž základem kritického uchopení 
je důsledné rozlišení zprávy a komentáře. Komparace dvou různých novinových článků 
je uvedena na příkladu informace o zastřelení studenta na demonstraci konané 2. června 
1967 v Západním Berlíně. Úkolem žáků je nejprve zjistit politický profil a čtenářský okruh 
obou deníků, rozlišit zpravodajské a publicistické prvky, srovnat obě informace s vlast-
ními vědomostmi o události, charakterizovat způsob argumentace obou redaktorů (věcná, 
emocionální, jazykové prostředky, stavba titulků).24

Porozumění novinovým komentářům je rozvíjeno v učebnici Geschichte Real 3. V úvodu 
je osvětlen charakter komentáře daný orientací na význam události, na hledání souvislostí, 
polemiku s jinými názory a spoluutváření čtenářova vlastního názoru. Obecný model ana-
lýzy komentářů je aplikován na komentáři z východoněmeckých novin Neues Deutschland 
z roku 1961 obhajujícím stavbu berlínské zdi.25

Historické fotografie

Využití ikonografických pramenů ve výuce dějepisu odpovídá trendu intenzivní vizuali-
zace současného světa, kdy verbální text ustupuje v mnohostranné reflexi sociální reality 
(prostřednictvím médií, školního vzdělávání) spíše do pozadí.

Srovnání dvou fotografií z dějin každodennosti (odlišné způsoby bydlení v dělnické 
a měšťanské rodině na počátku 20. století) je zařazeno v publikaci Entdecken und Ver-
stehen 2.26 Učebnice Zeitreise 3 obsahuje samostatnou podkapitolu k analýze fotografií 
na příkladu válečných snímků z první světové války. Akcent je kladen na pochopení faktu, 
že fotografie je jen zdánlivým odrazem skutečnosti. Při analýze se žáci koncentrují na 

23 LENDZIAN, H.-J.: Zeiten und Menschen, s. 40–41.
24 FUNKEN, Walter – KOLTROWITZ, Berndt: Geschichte plus, 10. Berlin 2009, s. 63.
25 BROKEMPER, P. – KÖSTER, E. – POTENTE, D.: Geschichte Real, s. 156.
26 UWE, Andrea (Hg.): Entdecken und Verstehen, 2: Differenzierende Ausgabe : Geschichte Niedersachsen. Ber-
lin 2013.
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důkladné pozorováni obrazu, zkoumání připojeného popisujícího textu, rozlišení sou-
kromého, propagandistického či zpravodajského snímku, posouzení, zda se jedná o „mo-
mentku“, nebo stylizovanou fotografii. Dále se pokoušejí vystihnout technické postupy 
(perspektivu, výřez), záměry fotografa, vyhledávají další fotografie a jiné zdroje k dané 
události. Aktivizujícím prvkem je jistě úloha, kdy si mají zahrát na cenzory a vyhotovit po-
sudek schvalující či nedoporučující zveřejnění snímku.27 Příklady fotografií z bojišť Velké 
války také zařazují autoři publikace Horizonte 9.28

K tématu sovětské diktatury a kultu osobnosti v první polovině 20. století se váže roz-
bor manipulace s fotografií na známém příkladu snímku V. I. Lenina na Sverdlovském 
náměstí z roku 1920. Po stručném úvodu k historii fotografie a vysvětlení, že tyto vizuální 
prameny zachycují pouze určitý výsek reality daný záměry fotografa či zadavatele, při-
čemž snahy o dodatečné úpravy jsou staré jako fotografie sama, následuje analýza uve-
deného příkladu. Žáci obrázky detailně pozorují a srovnávají, hledají odpověď na otázku, 
proč byl Trockij později „odstraněn“, a komparují snímky s jinými historickými prameny.29

Ve čtvrtém dílu řady Zeitreise je analýza historické fotografie zařazena k tématu Hitle-
rova kultu. Využita je přitom pohlednicová série fotografa Heinricha Hoffmanna z roku 
1927 zachycující nacistického vůdce v pečlivě nacvičených řečnických pózách, kdy úko-
lem žáků je na základě snímků vysvětlit, jak chtěl Hitler vypadat a čím působil na masy. 
Výkladový text se dále zabývá propagandou NSDAP, jejími prostředky a účinky. Žáci se 
zamýšlejí nad tím, proč už v současném Německu přehnaná glorifikace jedné politické 
osobnosti prakticky neexistuje.30

Podobně se na stylizaci Hitlera na oficiálních fotografiích zaměřili autoři nejnovějšího 
vydání Entdecken und Verstehen 3. Interpretace je zaměřena na motiv vzniku, popis všech 
prvků (osoby, perspektiva, popisek) a hodnocení (intence autora, znaky propagandy, 
emocionální účinek). Pro ilustraci byly také zde použity snímky vůdcova „dvorního“ fo-
tografa H. Hoffmanna ze září 1934 využívajícího množství propagandistických technik 
(Hitlerova postava je na snímku největší, dominuje obrazu, je osvětlena, působí maje-
státně).31

Historické karikatury

Historická karikatura představuje svébytný žánr s obrovským didaktickým potenciálem. 
Karikatury umožňují uplatňovat multiperspektivní přístup, kdy se žáci učí porozumět 
faktu, že neexistuje objektivní karikatura, protože kreslíř do svého díla vždy vkládá svůj 
vlastní, mnohdy velmi vyhraněný názor na určitou společenskou situaci a snaží se o něm 
přesvědčit publikum. K jedné historické události se často vztahují karikatury vyjadřující 
velmi protichůdné postoje, přičemž každá strana se snaží protivníka zesměšnit a učinit ho 
tak v očích vnímatele méně nebezpečným. Příkladem může být období studené války, kde 
se ideologický boj odehrával také na stránkách velkých deníků. Vedle toho je podstatná 

27 CHRISTOFFER, Sven (Hg.): Zeitreise, 3. Stuttgart – Leipzig 2013, s. 154–155.
28 GEUS, Elmar (Hg.): Horizonte, 9: Geschichte Realschule Bayern. Braunschweig 2011.
29 FUNKEN, W. – KOLTROWITZ, B.: Geschichte plus, 10, s. 20–21.
30 CHRISTOFFER, S. (Hg.): Zeitreise, 4, s. 52–53.
31 BERGER von der HEIDE, T. – OAMEN, Hans-Gert (Hg.): Entdecken und Verstehen, 3: Von der Zeit des 
Nationalsozialismus bis in die Gegenwart. Berlin 2010, s. 20–21.
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použitá ikonografická symbolika, kterou je nezbytné dešifrovat, abychom pochopili pod-
statu sdělení.32

Karikatury jsou v rámci výkladu dějin zařazovány ve většině učebnic již k učivu váží-
címu se ke konci 18. století, především k době Velké francouzské revoluce, velký prostor 
je jim věnován také v souvislosti s událostmi roku 1848.33 V učebnici Zeitreise 3 se kupří-
kladu setkáme s výraznou orientací na dešifrování symboliky. Zvolená karikatura je opat-
řena popisky podstatných detailů a jejich významu. Žáci srovnávají jednotlivé karikatury 
znázorňující určitou situaci a posuzují, která z karikatur ji lépe vystihuje.34

Tvůrci Geschichte plus 10 si jako příklad zvolili karikaturu k poválečnému rozdělení 
Německa. Upozorňují, že „boom“ karikatur trval po celou dobu až po znovusjednocení 
obou států. Vzhledem k tomu, že model pro interpretaci karikatury byl zařazen již v před-
chozích dílech učebnice (obsah, výpověď, zhodnocení, zařazení do systému dosavadního 
vědění), jsou zde obsaženy prohlubující a konkretizující informace (objasnění symboliky 
a historického kontextu).35 V publikaci Zeit für Geschichte 12 je vedle velmi podrobného 
postupu analýzy karikatur uveden i „malý lexikon symboliky“ ke konkrétním příkladům 
karikatur.36

Hned několik karikatur, které vznikly v letech 1989–1991 na téma znovusjednocení 
Německa v různých zemích (Polsko, USA, Velká Británie, Izrael, Francie) je otištěno 
v učebnici Zeiten und Menschen 2. Dozvídáme se zde, že záměrem karikaturisty není po-
jmout daný jev v celé jeho šíři, nýbrž ve vypointované formě a že karikatury jsou vhodným 
pramenem pro pochopení názorů, soudů a postojů své doby. Struktura didaktické analýzy 
karikatury je zde velmi podrobná. Nejprve je stanovena hlavní otázka (v tomto případě, 
jaké obavy ze sjednocení Německa se objevovaly v zahraničí), následuje popis (základní 
údaje o vzniku, obrazové a textové prvky karikatury, historická situace, symbolika), dále 
je sledován postoj karikaturisty, přesvědčovací techniky, aktuální společenské souvislosti, 
přiměřenost či jednostrannost historické argumentace a zhodnocení ze současné per-
spektivy.37

Historické plakáty

V učebnicích dějepisu se setkáme s plakáty politickými (volební kampaň, nejrůznější ob-
čanské aktivity, např. v rámci emancipačního hnutí sociokulturních skupin), reklamními, 
na nichž je možno demonstrovat historické proměny spotřebního chování, genderové 
stereotypy v reklamě či technický pokrok, a uměleckými (např. divadelními či filmovými). 
Plakáty obvykle spojují obrazovou a textovou složku ve smysluplný celek. Důležitá je po-
dobně jako v případě karikatury symbolika – např. barvy podtrhující politické stranictví, 
široké spektrum ikonických kódů (hákový kříž, zaťatá pěst, mírová holubice, kompoziční 
umístění zobrazených objektů do centrální části obrazu, vlevo, vpravo, do popředí či do 

32 LABISCHOVá, D.: Didaktická média; LABISCHOVá, D. – GRACOVá, B.: Příručka.
33 LENDZIAN, Hans-Jürgen: Zeiten und Menschen, 1. Geschichte : Kurzstufe 1. Paderborn 2010, s. 250–255.
34 CHRISTOFFER, S. (Hg.): Zeitreise, 3, s. 32–33.
35 FUNKEN, W. – KOLTROWITZ, B.: Geschichte plus, 10, s. 36.
36 EGNER, Anton (Hg.): Zeit für Geschichte, 12: Vom Europa der Nachkriegszeit zur Welt des 21. Jahrhunderts. 
Braunschweig 2011, s. 96–97.
37 AUSTERMANN, Lambert – LENDZIAN, Hans-Jürgen: Zeiten und Menschen, 2: Geschichte. Paderborn 
2011, s. 238–240.
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pozadí s cílem podtrhnout jejich význam). Součástí plakátu jsou pak snadno zapamatova-
telná hesla, jejichž cílem je vnímatele přesvědčit a také vybudit k určité aktivitě.

Roli politických plakátů při volebním boji v období Výmarské republiky přibližuje 
pub likace Zeitreise 4. Autoři zdůrazňují, že politické plakáty vždy upozorňují na sociální 
a hospodářské problémy své doby a zároveň nabízejí řešení. Ukazují tedy současníkovi, 
z čeho měli lidé v dané době strach, v co vkládali naděje, co se jich dotýkalo. Na příkladech 
plakátů NSDAP, KPD, SPD a strany Deutsche Zentrumspartei z roku 1932 postupují žáci 
od podrobného popisu (autor, podnět, zobrazené osoby, předměty a situace, text) přes dů-
kladné zkoumání (nonverbální komunikační znaky zobrazených postav, symboly, barvy, 
typ písma, využití argumentů, pocitů, stereotypů) po hodnocení (k jaké historické situaci 
se plakáty vztahují, na které problémy poukazují, co vypovídají o politice a rétorice dané 
strany, jak se liší od plakátů současných).38

Autoři Entdecken und Verstehen 2 rozlišují a samostatně pojednávají o plakátech pro-
pagandistických a volebních. V prvním případě je srovnávána propaganda z první světové 
války reprezentující válečné cíle obou stran a různých zapojených zemí (s příklady němec-
kého, francouzského, dvou britských a tří amerických plakátů).39 Pro plakáty volební se 
ukázky i postup analýzy do značné míry shodují s učebnicemi Zeitreise, Das waren Zei-
ten 3 a Zeiten und Menschen 1.40

Dalším typem jsou pak plakáty reklamní. Učebnice Entdecken und Verstehen 3 přináší 
ukázky reklamy na kakaové produkty z let 1880–1912. Autoři vysvětlují, že také v reklamě 
se odráží duch doby. Pomocí ní je možno pochopit, jaké potřeby měli tehdejší lidé a na 
které emoce konzumentů tvůrci reklamy cílili, aby zvýšili zisk firem. Žáci hledají odpovědi 
na otázky, zda by reklamy z ukázky oslovily i současného spotřebitele, které symboly zde 
byly využity, jaké pocity mohly vyvolávat, v jaké roli byli v dobové reklamě zobrazováni 
obyvatelé Afriky. Dané historické plakáty pak srovnávají se současnou reklamou na čo-
koládu.41

Auditivní prameny

V učebnici Zeitreise 3 se žáci mimo jiné dozvídají, že v 19. století ovlivnily politické písně 
možná více lidí než knihy či noviny a že společný zpěv posiloval vědomí pospolitosti. Je 
zde důkladně analyzován text německé státní hymny jako symbolu identifikace občanů 
se státem. Východiskem je osvětlení kontextu vzniku hymny a její stručné dějiny (role 
v nacistickém Německu, po roce 1945). Gymnazisté hledají hlavní poselství textu písně, 
koncipují úvahu na téma, proč byly politické písně v různých dobách označovány za „ne-
bezpečné“.42 Text hymny je rozebírán taktéž v učebnici Entdecken und Verstehen 2, žáci 
vyhledávají v atlasu geografické pojmy z první sloky a odhadují pocity cizinců při jejím 
poslechu.43

38 CHRISTOFFER, S. (Hg.): Zeitreise 4, s. 38–39.
39 BERGER von der HEIDE, T. – OAMEN, H.-G.(Hg.): Entdecken und Verstehen, 2: Von der Reformation bis 
zur Weimarer Republik. Berlin 2009, s. 212–213.
40 Tamtéž, s. 247; BRÜCKER, D. – FOCKE, H.: Das waren Zeiten, 3, s. 64; LENDZIAN, H.-J.: Zeiten und Men-
schen, 1, s. 348–349.
41 BERGER von der HEIDE, T. – OAMEN, H.-G. (Hg.): Entdecken und Verstehen, 3, s. 16–17.
42 CHRISTOFFER, S. (Hg.): Zeitreise, 3, s. 70–71.
43 BERGER von der HEIDE, T. – OAMEN, H.-G. (Hg.): Entdecken und Verstehen, 2, s. 163.
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Autoři navazujícího dílu Zeitreise 4 upozorňují na fakt, že v nacistické propagandě se-
hrál významnou úlohu rozhlas, kdy Goebbels a Hitler ovlivňovali veřejné mínění přímo 
v obývacích pokojích lidí.44 Důkladně analyzován je výňatek z Goebbelsovy řeči Chcete 
totální válku?, pronesené 18. února 1943, označované za „mistrovské dílo“daného žánru. 
Vedle zjištění základních údajů (kdo, kdy, kde) žáci definují cílové publikum, vyhledávají 
informaci, zda místo konání nese nějaký symbolický význam, analyzují tón, tempo, akcent 
a pauzy v řečníkově projevu i průběžné reakce posluchačů. Jejich úkolem je mimo jiné 
objasnit, proč Goebbels opakovaně uvozoval jednotlivé části vystoupení slovy Angličané 
tvrdí…, a celou řeč i její zjevné účinky na široké masy zhodnotit.45

Role rozhlasového vysílání v šíření nacistické ideologie důkladně rozebírá také učeb-
nice Forum Geschichte 9. Záznam Hitlerova projevu z 10. února 1933 po převzetí moci 
NSDAP v berlínském paláci sportu je zkoumán z hlediska historického kontextu a použi-
tých výrazových prostředků od volby slov (prázdné floskule, hesla, superlativy, rétorické 
obraty, argumentační struktura) přes nonverbální projevy (celkové vystupování, gestika) 
po technické prostředky (zvuk). Analýza politických projevů vychází z jejich hlavního 
cíle – přesvědčit publikum, vyvolat aplaus, podporu a slepé následování. Žáci vyhledávají 
formulace, které měly vzbudit emoce posluchačů.46

Historické filmy

Autoři Forum Geschichte 9 ukazují odraz změn společenského klimatu na konci Výmar-
ské republiky v umělecké produkci na příkladu amerického filmu natočeného podle zná-
mého románu Na západní frontě klid v roce 1930. Klasický postup kritické interpretace 
filmového díla zahrnuje formální analýzu (autor, doba a podnět vzniku, filmová předloha, 
hudba), zkoumání obsahu a dramaturgie (téma, umělecké prostředky jako zvuk, kamera, 
scény), logické výstavby a účinků na publikum, postižení historického kontextu (volba 
tématu, odkazy na aktuální společenské problémy) a celkové zhodnocení, včetně kompa-
race s jinými prameny (např. s dobovým tiskem).47

V publikaci Zeit für Geschichte 11 je rozbor audiovizuálních pramenů spojen s analý-
zou historických fotografií. Autoři upozorňují na problematičnost jejich využití vzhledem 
k tomu, že nejsou reálným zobrazením historické skutečnosti. Pro práci s těmito zdroji do-
poručují model historické konstrukce a dekonstrukce založený na postižení motivu tvůrce 
snímku (obraz události je v souladu s jeho představami), dodatečných úprav (kontrasty, 
obrazové efekty, vystřižení nežádoucích objektů), modu využití jinými osobami (v tisku, 
učebnicích, na internetu), doplnění komentářů. Historik tedy interpretuje dílo s ohledem 
na situační podmíněnost vzniku a recepce. Jako příklad je zvolen film Leni Riefenstahlové 
Triumf vůle z roku 1934, který žáci sami rozebírají dle nastíněného postupu.48

Učebnice Das waren Zeiten 3 přináší v kapitole nazvané Co ukazují hrané filmy? zá-
kladní kostru pro didaktické uchopení tohoto žánru. Vedle nastínění významu filmu jako 

44 CHRISTOFFER, S. (Hg.): Zeitreise, 4, s. 52.
45 Tamtéž, s. 86–87.
46 RAGENHARDT, Hans-Otto: Forum Geschichte, 9. Berlin 2007, s. 110–111, 156–157. Také v této učebnici je 
analyzována Goebbelsova řeč z 18. 2. 1943.
47 Tamtéž, s. 88–89.
48 EGNER, Anton u. Kol.: Zeit für Geschichte, 11: Herausforderungen der Moderne. Braunschweig 2010, 
s. 328–329.



206 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2015/2

historického pramene (umožňuje nahlédnout do životních poměrů, způsobů myšlení 
a chování lidí v určité epoše) jsou zde podtržena jistá omezení spojená s jeho využitím 
(nutnost uvědomit si, že mohly být záměrně vypuštěny podstatné informace, že vznik 
filmu mohl být ideologicky motivován). Analýza hraného historického filmu by měla od-
rážet jeho specifika. Podstatné jsou tudíž formální znaky jako nastavení kamery, délka 
a střih scén, dialogy, zvukové efekty, hudební podkres, které žáci zaznamenávají do pra-
covního listu, a dále pak věcné informace o době vzniku, prezentovaném světonázoru, 
osobách režiséra, scénáristy a herců, o financování, propagaci filmu a dostupná fakta 
o přijetí tehdejšími i současnými diváky. Příklady jsou zvoleny mezi filmy z 50. let, žáci 
připravují referáty na téma bydlení, odívání, stravování, rodinný život, genderové a gene-
rační vztahy, vztah k nacistické minulosti, mentalita „hospodářského zázraku“.49

V učebnici Entdecken und Verstehen 3 je perspektivista zobrazení historické reality 
v hraných filmech dokumentována na ukázce z amerického filmu režiséra Billyho Wildera 
Raz dva tři z roku 1961 o zástupci Coca-coly v Západním Berlíně. Didakticky strukturo-
vaná práce spočívá ve vyhledání vhodných sekvencí filmu, postižení perspektivy filmo-
vého zpracování (která fakta jsou zfalšována, zda jsou zde obsaženy předsudky, zda se 
jedná o propagandu) a v kritickém zhodnocení.50

Oral history

Pamětníci jsou v publikaci Zeitreise 4 charakterizováni jako osoby, které dané historické 
události buď přímo zažily, nebo jimi byly bezprostředně zasaženy. Hodnota jejich vyprá-
vění spočívá dle autorů především v důkladném popisu detailů umožňujícím pochopit 
okolnosti dané události komplexněji, určitým úskalím je naopak časový odstup, přirozený 
proces zapomínání a mnohdy i odlišnost současného a dřívějšího náhledu narátora na to, 
co se v minulosti odehrálo. Gymnazisté se učí postupovat ve třech krocích. Začínají peč-
livou přípravou interview, založenou na vyhledání vhodných pamětníků, vypracování os-
novy rozhovoru, formulaci stěžejních otázek, kontaktování narátora a stanovení termínu. 
Následuje vlastní dotazování, přičemž důležité je navození atmosféry důvěry a svolení na-
rátora s případným pořízením záznamu. Ve fázi vyhodnocení jsou pak vedeni k tomu, aby 
analýze záznamu věnovali dostatek času, vyznačovali podstatné pasáže sdělení, srovná-
vali výpověď s dostupnými historickými informacemi, shrnuli a zhodnotili hlavní zjištění, 
ke kterým dospěli. V této podkapitole je zařazena ukázka interview se ženou (nar. 1967), 
která v dětství prožitém v DDR z podnětu rodičů vystoupila z Freie Deutsche Jugend, za 
což byla postižena např. vyloučením z volnočasových aktivit. Nalezneme zde dále výňatek 
z deníku, který jí vedl otec, přičemž žáci komparují obsah obou pramenů. Doplňujícími 
aktivitami je formulace fiktivního dopisu citované narátorce, v němž sdělují svůj pocit z je-
jího sdělení, připravují ve dvojicích vlastní interview s vybraným pamětníkem a výsledky 
pak prezentují v portfoliu, projektu či před třídou.51

Také autoři učebnice Entdecken und Verstehen 3 upozorňují na selektivní vzpomínání 
pamětníků (vnímali a uchovávají v paměti to, co je pro ně důležité, mnohé informace jsou 
vytěsňovány). Vedle obecného modelu pro přípravu, realizaci a vyhodnocení rozhovoru 

49 BRÜCKER, D. – FOCKE, H.: Das waren Zeiten, 3, s. 248.
50 BERGER von der HEIDE, T.: Entdecken und Verstehen, 3, s. 102–103.
51 Tamtéž, s. 164–165.
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zde nalezneme také konkrétní návrh záznamového formuláře ke vzpomínkám na první 
dny po otevření hranic v roce 1989 (dotaz na tehdejší a současné zaměstnání, kde narátor 
prožil tyto historické momenty, jak se o otevření hranic dozvěděl, jaké pocity přitom zaží-
val, jaké bylo první setkání s občany z druhého státu a kde se odehrálo, jak na události rea-
govali lidé v okolí, zda zaznívala kritika, jak pamětník hodnotí znovusjednocení dnes a zda 
i v současnosti vnímá rozdíly mezi oběma částmi Německa). Žáci jsou vedeni k tomu, aby 
hledali vhodné osoby nejprve mezi příbuznými a v okruhu známých a důkladně se sezná-
mili s historickou situací na základě studia dobového tisku, odborné literatury či interne-
tových zdrojů.52

Další aktivity k rozvíjení kompetencí historického myšlení

Některé učebnice obsahují kapitoly, které čtenáře seznamují s historickými metodami 
průřezově, v rámci pojednání o určitém tématu, např. propagandy, genderu, dětství, 
rodiny. Příkladem je kapitola nazvaná Média a propaganda v publikaci Entdecken und 
Verstehen 3 přibližující jednotlivé propagandistické prostředky – rozhlas, film, plakáty, 
fotografie.53 Podobně Zeit für Geschichte 12 obsahuje kapitolu věnovanou analýze propa-
gandy s využitím tématu studené války. Žáci se seznamují s funkcemi a znaky propagandy 
(snaha přesvědčit, zjednodušení, míšení fakt a postojů, užití metafor, analogií, pojmů 
v posunutých významech, stereotypů, polarizace, dogmatismu, ideologie) s ukázkou le-
táku propagujícího stavbu berlínské zdi v roce 1961 a argumentace Eduarda von Schnitz-
lera z televizního vysílání DDR z roku 1961 namířené proti sousednímu nepříteli.54

Propojení a srovnání textových a ikonografických pramenů je zdůrazněno v učebnici 
Geschichte Real 3. Výhodu spatřují autoři v hlubším vhledu do tématu, který umožňuje 
lepší pochopení silných a slabých stránek obou forem reprezentace historické skutečnosti. 
Obrazové prameny lépe ukazují, jak byla událost ve své době vnímána, text ji popisuje 
detailněji. Úkolem žáků je formulovat, jak působí text a obraz (fotografie) odděleně, které 
obsahové shody lze rozpoznat, zda je text bez obrazového materiálu srozumitelný, zda 
snímek poskytuje dostatečnou informaci, v čem se oba prameny navzájem doplňují.55

Jinde je představena analýza méně frekventovaných pramenů – např. poštovních zná-
mek, jejich původu, textové a obrazové složky, intencí pro výběr motivu (oslava osobností, 
významné aktuální události, výročí). Žáci srovnávají západoněmecké a východoněmecké 
známky a nacházejí nejen odlišnosti, ale i shodné prvky.56 Autoři Forum Geschichte 9 se 
samostatně věnují rozboru válečných pohlednic z doby první světové války a jejich pod-
statné úlohy v rámci válečné propagandy.57

Vedle analýzy historických pramenů se v učebnicích našich západních sousedů setkáme 
také s dalšími didaktickými metodami prohlubujícími kompetence historického myšlení. 
Žáci se učí vyhledávat v odborných slovnících a v elektronických databázích na inter-
netu, přičemž jsou vedeni k formulaci výzkumné otázky a klíčových slov pro zadání do 

52 Tamtéž, s. 158–159.
53 BERGER von der HEIDE, T. – OAMEN, H.-G. (Hg.): Entdecken und Verstehen, 3, s. 22–23.
54 EGNER, A. (Hg.): Zeit für Geschichte, 12, s. 9–10.
55 BROKEMPER, P. – KÖSTER, E. – POTENTE, D.: Geschichte Real, 3, s. 126–127.
56 FUNKEN, W. – KOLTROWITZ, B.: Geschichte plus, 10, s. 55.
57 RAGENHARDT, H.-O.: Forum Geschichte, 9, s. 24–25.
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vyhledávačů. Např. v knize Zeitreise 3 je citace z výkladového slovníku opatřena vyznače-
ním klíčových slov a popisky.58 Důraz je kladen na identifikaci seriózních zdrojů (oficiální 
stránky historických institucí – muzeí a archivů) a na jejich důsledné odlišení od zdrojů 
méně důvěryhodných. Gymnazisté se také učí prezentovat historické informace ve formě 
tematické nástěnky, vypracovat portfolio k určitému historickému problému, analyticky 
studovat grafy a diagramy, pracují s plány historických měst a historickými mapami 
obecně, vytvářejí mentální mapy či vyprávějí o historické události (aktéři, doba, místo, 
příčiny, následky, souvislosti, hodnocení z pohledu současné historiografie). Zajímavý je 
nácvik strukturované a podložené argumentace v diskuzi (stanoviska pro a proti v nahlí-
žení na určitý historický problém).59 Z mimoškolních institucí je samostatně pojednáno 
bádání v archivu a plánování a realizace návštěvy historického památníku.60

Nalezneme zde též metodiku projektového vyučování zahrnující mimo jiné sebereflexi 
vlastního ústního projevu při prezentaci určitého historického tématu. V přehledné ta-
bulce jsou uvedena kritéria pro posuzování přednesu, která se týkají míry opory v textu, 
nasazení hlasu, tempa, jistoty vystupování, orientace na publikum, očního kontaktu, 
srozumitelnosti, mimiky a gestiky. Zaujme myšlenková mapa nazvaná Co posluchače fru-
struje (překročení časového limitu, absence hlavní myšlenkové linie, monotónní či chao-
tická mluva, nonverbální signály špatné nálady, nejistoty či nezájmu, nesrozumitelná vý-
slovnost).61

Interpretace statistických údajů je v učebnici Zeit für Geschichte 11 rozdělena do tří 
částí. První část spočívá ve formálním popisu zahrnujícím zvolené téma tabulky či grafu, 
použité prameny, způsob prezentace (typ grafu), vymezení proměnných, definici hlavních 
pojmů a základní číselné údaje. Dále se provádí zhodnocení obsahu ve smyslu formulace 
výzkumné otázky, verbalizace prezentovaných dat (trendy či fáze ve vývoji jevu, kompa-
race kategorií včetně posouzení srovnatelnosti dat z geografického a chronologického 
hlediska) a vyhodnocení, zda byly stanovené otázky zodpovězeny. Následuje kritika za-
ložená na posouzení hodnověrnosti zdroje, intencí autora a kritické stanovisko k formu-
laci závěrů. Gymnazisté se dovídají také několik základních informací k historii statistiky, 
k využití v různých vědních oborech a o významu statistických údajů pro hospodářské 
a sociální dějiny. Seznamují se rovněž s ústředními pojmy deskriptivní statistiky (abso-
lutní a relativní četnosti, nominální a ordinální znaky).62

Podobný postup volí autoři učebnice Zeitreise 3. Setkáme se zde s přehledem jednot-
livých typů zobrazení statistických dat (tabulka, graf sloupcový, spojnicový a výsečový), 
jejich adekvátního využití, hlavních výhod a nevýhod.63 Na konkrétních příkladech pak 
žáci sami analyzují předložené grafy a tabulky (např. k vývoji nezaměstnanosti v letech 
1919–1933 či k průběhu hospodářské krize v letech 1929–1934 z hlediska produkce, in-
vestic a mezd) s využitím podrobného katalogu otázek.64

58 CHRISTOFFER, S. (Hg.): Zeitreise, 3, s. 120–121.
59 CHRISTOFFER, S. (Hg.): Zeitreise, 4, s. 190−201.
60 BERGER von der HEIDE, T. – OAMEN, H.-G. (Hg.): Entdecken und Verstehen, 3, s. 40–41.
61 EGNER, A. u Kol.: Zeit für Geschichte, 11, s. 209–211.
62 Tamtéž, s. 14.
63 CHRISTOFFER, S. (Hg.): Zeitreise, 3, s. 106–107.
64 BAUMGÄRTNER, Ulrich (Hg.): Horizonte, 9: Geschichte Gymnasium. Braunschweig 2008, s. 68–69.
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Prohlubována je dále také schopnost komparace historických jevů, a to na základě 
kategorizace (logické a systematické klasifikace věcného obsahu historických informací 
vztahujících se k porovnávanému fenoménu). Gymnazisté se dovídají, že každá vědní dis-
ciplína disponuje vlastním kategoriálním systémem, přičemž pro historii jsou stěžejními 
pojmy politika, společnost, osobnosti, hospodářství, kultura, jazyk, obraz světa, ideje.65

Je-li obecným cílem školního dějepisu rozvíjení kompetencí historického myšlení, pak 
jistě stojí za zmínku, že se v některých německých učebnicích pro gymnázia setkáme také 
s bližším osvětlením tohoto termínu. Kupříkladu publikace Zeit für Geschichte 11 přináší 
graficky znározněný model historického myšlení, kdy centrálním pojmem je rekonstrukce, 
v jejímž rámci probíhá cyklický proces zahrnující stanovení problému a výzkumných otá-
zek, rešerše, analýzu pramenů a výkladů, dekonstrukci, interpretaci, syntézu, hodnocení, 
závěry a z nich vyplývající otázky vedoucí k vymezení nových problémů.66 Postupu his-
torikovy práce se věnuje rovněž učebnice Zeiten und Menschen. Východiskem jsou zde 
úvahy, co je to historie a historická rekonstrukce, jaký je význam dějin, které gymnazisté 
rozvíjejí ve skupině s využitím mentálního mapování.67 Přiblížen je také postup histo-
rické kritiky, analýzy a komparace různých interpretací dějin s podrobným modelem 
řídícím analýzu historické literatury (formální znaky, obsah, argumentační struktura).68 
Znaky historické narace (temporalita, perspektivita, retrospektivita, parcialita, selekti-
vita) a její principy jsou uvedeny na příkladu tématu pádu berlínské zdi v učebnici Zeit 
für Geschichte 12.69

Závěr

Z kvalitativní analýzy německých učebnic dějepisu pro gymnázia vyplývá, že historická 
edukace je zde výrazně orientována na rozvíjení kompetencí historického myšlení a na 
badatelsky pojatou výuku. Interpretace historických pramenů sehrává v tomto konceptu 
ústřední roli. Všechny zkoumané publikace obsahují samostatné kapitoly, obvykle na-
zvané Metoda, jež řídí analýzu historických pramenů, ať již písemných, či ikonografic-
kých (fotografie, karikatury, plakáty). Část učebnic obsahuje v závěrečném oddílu (v pří-
loze) ucelený blok obecných modelů pro interpretaci různých typů pramenů aplikovaných 
v jednotlivých tematických celcích na konkrétní pramenný materiál (i s odkazy na pří-
slušné strany publikace).

Práce s historickými prameny je vhodně didakticky strukturovaná a zahrnuje vždy 
charakteristiku daného pramene, jeho specifických znaků a funkcí, často je také nastí-
něn stručný historický vývoj. Následuje obecný interpretační model, který je přenesen na 
příklady vztahující se k probíranému učivu s vysvětlením konkrétních prvků a souvislostí. 
Podstatnou roli sehrávají učební úlohy a otázky pro žáky, kteří prameny s využitím pří-
slušného interpretačního modelu sami analyzují a srovnávají je s dalšími prameny a in-
formačními zdroji.

65 EGNER, A. u. Kol.: Zeit für Geschichte, 11, s. 74–75; AUSTERMANN, L. – LENDZIAN, H.-J.: Zeiten und 
Menschen, 2, s. 75.
66 EGNER, A. u Kol.: Zeit für Geschichte, 11, s. 208.
67 LENDZIAN, H.-J. (Hg.): Zeiten und Menschen, s. 7–11.
68 Tamtéž, s. 70.
69 EGNER, A. u. Kol.: Zeit für Geschichte, 12, s. 20–21.
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Promyšlenost a systematičnost v pojetí badatelského učení se odráží v úrovni didak-
tické progrese – autoři navazují na dosavadní znalosti žáků, odkazují na pasáže v před-
chozím textu. Zvolený pramenný materiál vždy plně koresponduje s probíraným učivem, 
metodika jeho analýzy slouží k prohloubení a rozšíření poznatků získaných studiem vý-
kladového textu.

Vedle písemných, ikonografických, auditivních a audiovizuálních pramenů je rozvíjena 
metoda oral history, analýza statistických a kartografických údajů. Pozornost se soustře-
ďuje rovněž na další výukové aktivity (projektové vyučování, referáty, prezentace, portfo-
lio, mentální mapování, eseje, argumentace v diskuzi), setkáme se i s modely historického 
myšlení a historické rekonstrukce. Akcentován je multiperspektivní přístup a kritická re-
flexe informačních zdrojů.

Porovnáme-li koncepci zkoumaných učebnic s publikacemi vydanými v jiných evrop-
ských zemích, můžeme konstatovat, že jsou v nich prvky badatelského učení srovnatelné. 
Německé texty uplatňují převážně analytické, deduktivní postupy, nejvícepodobností na-
jdeme s rakouským a švýcarským pojetím (tzv. potvrzující a strukturované bádání).

V současných českých učebnicích není analýza historických pramenů zdaleka tak pro-
pracována, obrazový materiál plní mnohdy pouze ilustrativní funkci. Tvůrci nových učeb-
ních textů mohou cennou inspiraci nalézt právě u našich západních sousedů, kde je pře-
devším gymnaziální dějepis utvářející základy oborového myšlení pojímán jako důležitá 
průprava pro vysokoškolské studium.

Summary

Historical Sources and Inquiry-based Teaching in German History Textbooks 
Denisa Labischová

Qualitative content analysis of German textbooks has shown that special attention is paid to historical 
sources and their implementation. Individual textbook series differ in frequency and their preferred 
way of implementing an inquiry-based analysis of historical sources. However, it was possible to iden-
tify common features. Textbooks focus on a wide range of sources, from written documents, statistics 
to iconographic sources, photographs, caricatures and posters. Authors mostly apply general inter-
pretation models, based on History curriculum, historical context clarification and multi-perspective 
approach. The concept of German textbooks is comparable with other foreign textbooks and may be 
a valuable inspiration for Czech authors.


