Pan
Mgr. Václav Picl
náměstek ministra školství
pro řízení sekce vzdělávání

V Praze dne 31. 3. 2019

Vážený pane náměstku,
dovoluji si Vás požádat o přijetí k projednání návrhu na zdokonalení výuky moderních
českých dějin.
Výchozí předpoklady
V srpnu v roce 2012 byla českým základním a středním školám distribuována
multimediální učební pomůcka (MUP) „Česká společnost v novodobé Evropě - osudy,vazby,
vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“, jejíž výroba byla dotována z operačního programu
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.
Po pětiletém úspěšném nasazení MUP ve výuce bylo vlastnictví tohoto vzdělávacího
nástroje převedeno na Svaz důstojníků a praporčíků AČR (SDaP AČR). Zmocnění pro jednání ve
věci dalšího rozvoje projektu multimediální učební pomůcky - DVD titulu „Česká společnost v
novodobé Evropě - osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 – 2009“ bylo delegováno na 1.
místopředsedu SDaP AČR (viz Příloha č. 1).
Rozsáhlé informační zázemí (cca 1000 kapitol a podkapitol, na jejichž multimediální
podporu je soustředěno cca 30 hod. videa, 8,5 hod. audia, 2500 stran dokumentů a textů, stovky
informací o VIP z české i mezinárodní politiky a stovky map) je alokováno na DVD. Hodnocení
tohoto vzdělávacího nástroje členem České učené společnosti je připojeno v Příloze č. 2.
Využití MUP – DVD titulu ve výuce moderních českých dějin je limitováno:
- dostupností MUP jen na počítačových učebnách škol, které se rozhodly MUP v roce 2012
převzít
- nemožností obsah MUP operativně aktualizovat a dále rozvíjet.
Návrh
Navrhuji umístit MUP na web a tím dosáhnout tohoto zdokonalení předpokladů pro výuku
moderních českých dějin:
- MUP bude přístupná všem učitelům a žákům základních a středních škol na jejich PC a
tabletech,
- MUP bude možné průběžně aktualizovat a dále rozvíjet.
O přístupu k realizaci návrhu bych Vás informoval osobně.

S pozdravem
Ing. et Ing. Stanislav Chromec, CSc. genmjr.v.v.
vedoucí manažer projektu MUP
1. místopředseda SDaP AČR
mobil: 602 180 518
e-mail: stanislav.chromec@cdmedia.cz
Přílohy:
- č.1: Zmocnění Stanislava Chromce
- č.2: Hodnocení MUP

Příloha č.1

Příloha č. 2
Vážený pan
mjr. v. z. Ing. František Tyl
předseda SDaP AČR
Věc: Vyjádření k realizaci projektu „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy,
vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“
Už delší dobu jsme svědky snah, pokusů, akcí, které mají ovlivnit výuku
novodobých dějin 20. století, zvláště českých a československých. Jde dokonce o
občasné kampaně, k nimž se připojuje určitá publicistika. Většina autorů a jinak
zúčastněných ve skutečnosti neví, jak výuka vypadá (např. ani kolik času na ni
pedagogové mají) a o vlastních dějinách má předurčené, často velmi zjednodušené (a
ideologizované) představy. Projekt „Česká společnost v novodobé Evropě 1914 – 2009“,
věnovaný historickému pohledu na „české“ 20. století a dokumentací ho konkretizujícímu,
ozřejmujícímu a vysvětlujícímu, je výrazným počinem, nepochybnou kvalitou se
odličujícím od jiných projektů.
Především je velmi komplexní, aniž pedagogy nutí „bezezbytku“ ho v konkrétní
výuce využívat. Nabízí interpretaci, orientaci, příznačné a zajímavé dobové ilustrace a
textové a obrazové dokumentace. Pedagog si může zvolit, co právě potřebuje k výkladu,
k jeho porozumění, prokreslení, k charakterizování událostí, a to třeba i jen epizodou,
která vše přiblíží, osvětlí, může uchovat v paměti. Tato nabídka je zajištěna rozsahem
dokumentace a jejím vysvětlováním, přitom není náhodná, ale koncepční, vědoma si
obsahu a zároveň podstaty tématiky. Ta je zobrazována znale, kompetentním
faktografickým výběrem vědomým si hlavních dějinných proudů a mnohých souvislostí.
Zajišťuje to nejednostrannost přístupu k látce, zároveň však i schopnost povědět a
zobrazit to, co formovalo historický čas, osudy lidí, jejich životy. Je až jedinečné, v jakém
rozměru se podařilo představit všechny hlavní sféry, které naplňovaly dobu, její etapy,
zvraty, změny a společenské ovzduší. Shromáždění tak bohaté dokumentace žádalo
mimořádné pracovní úsilí, které zvláště vedení autorského kolektivu až „pohlcovalo“, bylo
třeba soustavně a detailně hledat i často nesnadno zjišťovat dokumentaci k užití.
Dvacáté století bylo sice dějinně „krátké“, ale přineslo tolik událostí, že
poznat je a pochopit je vskutku nesnadným interpretačním cílem. Soubor „České
společnosti 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.
Prof. PhDr. Robert Kvaček, Dr. Sc.

