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Věc: Podpora výuky moderních českých dějin transformací multimediální učební pomůcky na 

internet. 

V Praze dne 14. 1. 2020 

Vážený pane ministře, 

dovolte, abych se na Vás obrátil s návrhem na podporu výuky moderních českých dějin.  

V letech 2010-12 jsem vedl tým autorů multimediální učební pomůcky (MUP) „Česká 

společnost v novodobé Evropě - osudy , vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“. Projekt byl 

financován z evropských fondů (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Materiál obsahuje 

množství kvalitního archivního materiálu (30 hod. videa, 8.5 hod. audia, 2500 stran dokumentů a 

textu, 4500 fotografií, stovky map).  Člen České učené společnosti prof. PhDr. R. Kvaček, DrSc. 

charakterizoval uvedený vzdělávací nástroj takto: „Dvacáté století bylo sice dějinně „krátké“, ale 

přineslo tolik událostí, že poznat je a pochopit je vskutku nesnadným interpretačním cílem. Soubor 

„Česká společnost v novodobé Evropě 1914 - 2009“ k tomu přispívá způsobem zcela originálním, 

zajišťujícím mimo jiné dialog a aktivní vztah mezi pedagogem a žákem. Jako dokumentární dílo 

určené pedagogickému užití nemá obdobu v dnešní produkci svou komplexností, přístupem, 

vyzníváním“ (viz příloha). 

Reakce učitelů základních a středních škol, uživatelů MUP v průběhu let 2012 – 2017, byla 

výlučně pozitivní. 

Nedostatkem této učební pomůcky bylo technické provedení na DVD nosičích. To omezilo 

využití jen na počítačové učebny škol a znemožnilo následnou aktualizaci a obohacení obsahu o 

nové informační zdroje a o další kapitoly našich dějin. Tyto nedostatky by byly převedením do 

otevřeného a interaktivního prostředí internetu zcela odstraněny. 

Vlastníkem učební pomůcky se od 30. 10. 2017 stal Svaz důstojníků a praporčíků AČR.  Jako 

vedoucí manažer tohoto projektu a vlastníkem zmocněný zástupce (viz příloha) bych velmi rád 

projednal s Vámi, nebo s některým z kompetentních pracovníků ministerstva, možnost vytvoření 

předpokladů pro další využití této kvalitní multimediální učební pomůcky, kdy po její inovaci 

budou k ní mít přístup jak učitelé  tak i žáci všech středních a základních škol celé ČR z prostředí 

internetového portálu.  

Pokusil jsem se (e-mailem a následně dopisem) navázat kontakt s Vaším náměstkem pro 

řízení sekce vzdělávání (viz příloha), zatím však bez odezvy. 

Za vytvoření předpokladů pro jednání o předloženém návrhu  Vám předem upřímně děkuji. 

S úctou 

Ing. et Ing. Stanislav Chromec, CSc. genmjr. v. v. 
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       mobil: 602 180 518 


