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1. Úvod 
Hlavním cílem, který se snažím naplňovat od počátku svého působení v roli dějepisáře na střední a na 

základní škole, je to, aby výuka dějepisu nebyla jen shromažďováním nespojených dat a událostí, nýbrž 

aby žáci měli možnost být probíranými tématy osloveni, aby je mohli poznat do hloubky, aby si na nich 

mohli tříbit schopnosti pro svůj budoucí život a v konfrontaci s historickými událostmi si vytvářeli vlastní 

názory. 

Na počátku tohoto školního roku jsem se přestěhoval z Prahy do Semil, což přineslo do mé pedagogické 

činnosti ještě další motiv: Jako nově příchozí jsem se samozřejmě snažil seznámit s podobou a historií 

svého nového domova, zároveň jsem cítil i to, že intimnější povaha zdejšího prostředí ve mně vzbuzuje 

touhu, abych při probírání „velkých“ dějin poukazoval i na to, co se v daných souvislostech dělo 

v místních, semilských poměrech. Vzhledem k tomu, že Semily a okolí jsou poseté mnoha bývalými 

textilními továrnami z devatenáctého století, směřovaly mé snahy o propojení globálního a lokálního 

pohledu především do této oblasti. 

V následujícím textu bych Vám tedy rád představil projekt na výuku tématu průmyslové revoluce, který 

jsem uskutečnil v listopadu 2014 s žáky osmé třídy Základní školy waldorfské v Semilech. Tento projekt 

se odehrál ve specifických souvislostech waldorfského konceptu výuky, jsem ale přesvědčen, že jeho 

zásadní prvky mohou být inspirací i pro kolegy z klasického typu škol. 

Pro pochopení kontextu, ve kterém projekt vznikal, bude přesto vhodné krátce charakterizovat 

waldorfský způsob výuky. Pro výuku dějepisu je důležité především to, že se nevyučuje v průběžných 

pětačtyřicetiminutových hodinách v průběhu celého roku, nýbrž v takzvaných epochách. Epocha je 

většinou třítýdenní blok, v němž se žáci každý den ráno (v našem případě od 8:15 do 10:05) věnují 

jednomu předmětu. Úvodní část je „rozehřívací“, samotné výuce je pak věnována část cca od 8:40 do 

10:05, tedy asi 85 minut čistého času. Po skončení oněch tří týdnů pak přijde na řadu další předmět. 

Vzhledem k tomu, že se jedním historickým obdobím nebo tématem (v našem případě průmyslovou 

revolucí) žáci zabývají intenzivně, mohou se do tématu hlouběji ponořit a učitel má možnost navazovat 

na zjištěné skutečnosti další den. Zároveň delší doba trvání hodiny umožňuje prostřídání činností při 

zachování dostatečného času na každou aktivitu, žáci tedy mohou dané téma prozkoumávat v jedné 

hodině z několika hledisek. Jak již jsem ale uvedl výše, dá se představovaný projekt podle mého názoru 

převést i do rámce průběžných pětačtyřicetiminutových bloků výuky. 

 

2. Základní charakteristika projektu 
Projekt zaměřený na výuku průmyslové revoluce zahrnoval v našem konkrétním případě tři týdny, 

přesněji řečeno čtrnáct vyučovacích jednotek. Jak již bylo řečeno, hlavní záměr byl ten, že žáci propojí 

obecnou úroveň vývoje průmyslové revoluce s regionálním vývojem v Semilech a okolí, na lokální úrovni 

budou pozorovat průběh a důsledky průmyslové revoluce. 

Aby byl však projekt pro žáky co nejpřínosnější, přidal jsem k tomuto základu v návaznosti na své 

dosavadní zkušenosti další, pomocné cíle: 

- Žáci budou vnímat postup vývoje technických inovací, uvědomí si na tomto konkrétním tématu řetězec 

příčin a následků. (Kauzalita příčin a následků je dle zkušeností waldorfské pedagogiky pro daný věk 

důležitým tématem napříč všemi předměty, průmyslová revoluce se svým technickým charakterem pro 

takové pozorování hodí). 

- Žáci se budou učit pracovat s odbornou literaturou a autentickými prameny 

- Žáci budou vnímat, že průmyslový vývoj dále pokračuje i dnes, budou si klást otázky po jeho důsledcích 

a možnostech případné změny. 
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Pro realizaci těchto cílů jsem jako základní koncepci zvolil zabývání se postupným „globálním“ vývojem  

techniky v obdobím průmyslové revoluce, do kterého budou ve vhodných okamžicích zasazeny lokální 

aspekty. Tato propojenost je podle mého soudu důležitá, a tak v následujícím textu pojednávám celý 

projekt jako celek. 

Základními pilíři celého projektu byly následující aktivity: 

a) Seznámení s biografiemi význačných vynálezců a práce s nimi (Poznání života a díla konkrétního 

člověka umožní žákům se s tématem více spojit, je také dobrou základnou pro kladení si otázek, 

zkoumání příčin a následků atd.).  

b) Skupinová práce se starými mapami lokality. Srovnávání stavu před průmyslovou revolucí (mapy 

Stabilního katastru ze 40. let 19. století) a stavu po průmyslové revoluci (mapa z r. 1952). 

c) Poznávání konkrétního vývoje místního průmyslu. Poznávání konkrétních osudů lidí zde 

zaměstnaných. 

d) Exkurze do bývalé textilní továrny (v našem případě továrna v Semilech – Řekách). 

e) Další dílčí aktivity: Individuální či skupinová práce s pracovními listy k jednotlivým tématům. 

Trénování schopnosti samostatného zápisu. Posilování vlastní motivace žáků formou zadávání 

dobrovolných domácích úkolů. Aktivizační metody sloužící k tomu, aby byli žáci do tématu 

„vtáhnuti“  - hraní scénky ze života dělníků, recitování básně „Král pára“. 

 

3. Příprava projektu 
Aby mohly tyto aktivity proběhnout, bylo třeba před započetím výuky z dostatečným časovým 

předstihem provést následující přípravné práce: 

Ad a) Sehnání kvalitních zdrojů literatury: Základní informace byly čerpány z kvalitní české publikace 

Františka Jílka „Zrození velkých vynálezů“ (Praha 1988). Doplňkem bylo studium četných internetových 

zdrojů, převážně anglicko- a německojazyčných. Učebnice nebyly používány, pro dané záměry by byly 

příliš málo podrobné. Jako základní metoda prezentace životopisů vynálezců byla na základě 

waldorfské koncepce a vlastních dobrých zkušeností zvoleno vyprávění učitele. Při kvalitním vyprávění 

je totiž aktivizována vnitřní představivost a paměť, žák si tvoří vnitřní obraz události, který si následně 

vyvolává při zápisu (společném či individuálním) a diskusích. Vyprávění ale nebylo jedinou metodou 

prezentace nové látky, byly zapojeny i různé metody samostatné práce žáků (získávání informací 

z pracovních listů, domácím dozjišťováním informací na internetu, prací s historickými mapami. 

Ad b) Příprava map: Pro poznání situace před průmyslovou revolucí jsou nejlepší mapy tzv. Stabilního 

katastru, vzniklého v letech 1826 – 1843. Pro celé území Čech je možné jej nalézt na internetu, a to na 

stránkách Katastrálního úřadu (http://archivnimapy.cuzk.cz/). Jednotlivé listy je zde možno si objednat 

za 50 Kč ve vynikající kvalitě. Vzhledem k tomu, že ale zahrnují oddělená katastrální území, je třeba je 

pak spojit dohromady do jedné mapy (já použil program Adobe Photoshop).  

Pro postižení situace po průmyslové revoluci je nejvhodnější topografická mapa z r. 1952 (dostupná na 

stejných internetových stránkách) – jsou zde totiž i továrny, které už dnes neexistují, navíc zde ještě 

nejsou panelová sídliště a další pozdější výstavba, která by znejasnila ony změny související se 

zavedením továren. 

Pro práci s mapami se mi osvědčilo vytisknout mapy v tolika exemplářích, aby měla každá čtyřčlenná 

skupina žáků k dispozici svou. Mapu ze Stabilního katastru jsem tiskl barevně na papír formátu A3, 

mapu z roku 1952 černobíle na průhlednou fólii, též formátu A3. Mým záměrem bylo, aby si žáci mohli 

v pravou chvíli překrýt starší stav novějším a mohli sledovat změny. K tomu bylo potřeba, aby na sebe 

obě mapy přesně lícovaly a byly ve stejném měřítku – toho bylo opět dosaženo v programu Photoshop. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/
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Malý tip na závěr: pokud nejsou k sehnání průhledné folie k tisku o formátu A3, je možné spojit dvě A4 

tak, že je na rubové straně přelepíme průhlednou páskou a pak na ně tiskneme. 

Ad c) Poznávání konkrétního vývoje průmyslu v regionu: Pro celou oblast ČR existuje vynikající portál 

Fakulty architektury ČVUT, který přehledným způsobem sdružuje informace a fotografie o velké části 

továren a dalších technických památek (www.industrialnitopografie.cz). Doplnit jej může i podobně 

zaměřený nadšenecký web www.fabriky.cz. Velmi dobrou kvalitu má také řada publikací s názvem 

Historie a současnost podnikání na … (např. na Semilsku) – seznam jednotlivých dílů je k dispozici na 

www.mestskeknihy.cz/cs/books_list.php. 

Knižní a internetové zdroje mi poskytly základní představu o vývoji semilských továren, avšak některé 

důležité konkrétnější informace jsem zde nenalezl. Říkal jsem si například, že by bylo zvláště přínosné 

zjistit, jak se v semilských továrnách pracovalo, jak se zde žilo. Znal jsem popisy života dělníků z Anglie, 

mým neskromným cílem bylo nalézt něco takového i pro Semily – tovární řády, vzpomínky pamětníků, 

bližší informace o provozu v továrnách. Bylo tedy třeba se vydat do archivu. V SOkA Semily se mě ujal 

Mgr. Pavel Jakubec a po vyslechnutí mých představ mě nasměroval na pozůstalostní fond Václava 

Votočka, místního amatérského historika a archiváře. Průzkum tohoto fondu byl časově i obsahově 

náročný, přinesl ale kýžené ovoce: ve fondu se nachází podrobné informace o jednotlivých zdejších 

továrnách, a to včetně mnohých přepsaných historických dokumentů. Václav Votoček nadto dělal 

v druhé polovině minulého století rozhovory s pamětníky o pracovních podmínkách v továrnách – tyto 

rozhovory jsou zde přepsané a mnohdy velmi dojemné. Nakonec se mi podařilo nalézt i další perlu – 

desetistránkový tovární řád z roku 1867 z největší semilské textilky (Franze Schmitta v Řekách), který 

obsahuje mimo jiné údaje o dvanáctihodinové pracovní době a přísných trestech za prohřešky. 

Ad d) Exkurze do továrny: Jako nejvhodnější pro návštěvu, která by zprostředkovala co nejvíce podobu 

továrny v 19. století, se jevila továrna v Semilech – Řekách. Ta měla totiž v dobé své největší slávy 

celých 1700 zaměstnanců, navíc se k ní vztahovala také velká část získaných archivních materiálů 

(včetně plánku továrny z 19. století) a vzpomínek pamětníků. Továrna však již bohužel (jako většina 

zdejších velkých průmyslových podniků) nefunguje. Bylo tedy třeba několik telefonátů s ředitelstvím 

Hybler group (poslední majitel) a s konkurzním správcem. Nakonec se vše podařilo a celá třída se mohla 

do továrny nakonec podívat.   

 

4. Časové rozvržení projektu 
Tématu vývoje techniky a vynálezů v novověku byla věnována celá jedna epocha, tedy třítýdenní blok 

vždy od 8:15 do 10:05. Epochy se účastnilo 27 žáků osmé třídy Základní školy waldorfské v Semilech. 

Rozvržení jednotlivých vyučovacích jednotek bylo následující (Kompletní záznam zápisů v sešitu 

naleznete v příloze za tímto textem): 

1. den 

- úvodní informace o průběhu epochy 

- vzpomínání na témata výuky dějepisu v minulých ročnících 

- individuální práce: Napište si do sešitu, jaké všechny vynálezy a technické vymoženosti ve svém životě 

používáte. Cílem je motivace žáků a to, aby si uvědomili, jak je technický pokrok úzce propojen 

s naším každodenním životem. Následuje společná kategorizace těchto vynálezů do skupin 

(doprava, pohon, výroba výrobků, předávání zpráv, oblékání atd.) 

- situace v raném novověku (kde se minulý rok skončilo). Jak se tehdy lidé přesouvali z místa na místo? 

Jaké síly používali k ulehčení práce? 

http://www.industrialnitopografie.cz/
http://www.fabriky.cz/
http://www.mestskeknihy.cz/cs/books_list.php
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- vypravování učitele: Otto von Guericke a jeho pokusy. Guericke vybrán jako symbolická osoba pro 

důležitou změnu v chování lidí v raném novověku, kdy již hlavní autoritu v otázce jak funguje svět 

přestávala mít Bible a místo toho nastupoval experiment a pozorování. 

Domácí úkol pro všechny: napsat vlastní zápis ke Guerickovi formou popisků k rozdaným ilustracím 

pokusů 

Dobrovolné úkoly: a) popřemýšlet si nad tím, co Guericke potřeboval, aby mohl pokusy uskutečnit. Jak 

by se daly jeho experimenty prakticky použít? 

b) Jakými věcmi se Guericke ještě zabýval? Co se snažil probádat 

 

2. den 

- navázání na včerejší téma: co si pamatujete o Guerickovi, čtení popisů k pokusům 

- hlubší otázky k diskusi: Co Guericke jednotlivými pokusy dokázal? V čem byl jeho způsob zjišťování 

pravdy jiný, novátorský? Jak by šlo jeho poznatků prakticky využít? 

- na to přímo naváže další vypravování: Jak lidé naučili píst pracovat (Papin, Huyghens, Newcomen) 

- kresba Newcomenova ohňového stroje podle nákresu na tabuli 

Domácí úkol pro všechny: Samostatný zápis podle vytištěné osnovy obsahující v bodech všechny 

důležité informace 

Dobrovolné úkoly: a) nakreslit schéma Newcomenova stroje v případě, že píst bude na druhé straně 

b) vymyslet nejslabší místo tohoto stroje 

c) zjistit, jak fungovala pumpa na čerpání vody z dolů 

 

3. den 

- opakování ke včerejšku 

- hlubší otázky k diskusi: Kde bylo nejslabší místo Newcomenova stroje? Co to způsobovalo? Jak byste 

tento nedostatek překonali? – byla to skutečnost, že ve válci se pára zároveň ohřívala studenou 

vodou, neustálé zahřívání a ochlazování válce znamenalo velkou časovou a energetickou náročnost 

a nižší efektivitu. S řešením přišel James Watt, o kterém si dnes budeme vyprávět. 

- vyprávění učitele: James Watt 

- kresba Wattova parního stroje podle nákresu na tabuli 

Domácí úkol pro všechny: Udělat si zápis o Wattovi formou odpovědi na následující otázky: 1) Jaké měl 

Watt osobní předpoklady pro vynalézání?, 2) Jak přišel na nápad vylepšit parní stroj?, 3) Jaké musel 

překonávat překážky, aby svůj nápad uskutečnil?, 4) Díky čemu se mu to nakonec povedlo? 

Dobrovolný úkol: a) Nakreslit schéma Wattova stroje ve druhé poloze 

b) Zjistit, jaká další technická vylepšení Watt na parním stoji provedl  

 

4. den 

- opakování ke včerejšku 

- hlubší otázky: V čem tkví význam Jamese Watta? 

- společná tvorba myšlenkové mapy: Co umožnil vynález parního stroje? Co na to bylo potřeba? 

- skupinová práce s mapou I.: Skupiny po 3-4 lidech, 4 barevné pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá). 

Každá skupina dostane výtisk stabilního katastru pro Semily. Hledají zde: a) Semily, Podmoklice, 

Bítouchov, směr toku Jizery, b) kostel sv. Petra a Pavla, kostel na Koštofranku, c) dnešní Riegrovo 

náměstí, d) most v Semilech přes Jizeru. Na jednotlivá místa kladou špičky barevných pastelek. 

Smyslem je první seznámení se starou mapou a první orientace v ní. 

- na myšlenkovou mapu navazuje výklad učitele: Vývoj výroby železa. Žáci přitom rozděleni do skupin 

cca po 4 lidech, každá skupina má „na starost“ tvorbu zápisu ze své předem dané části výkladu.  

- skupiny tvoří na papír svůj návrh zápisu z dané části výkladu 
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Domácí úkol pro všechny: Přepsat si do sešitu zápis z vytištěného textu, který přes přestávku přepsal 

učitel ze zápisů jednotlivých skupin. 

Dobrovolný úkol: Další důležité vynálezy ve výrobě železa (např. bessemerování) 

 

5. den 

- opakování ke včerejšku 

- skupinová práce s mapou II.: Stabilní katastr, najděte: a) jak jsou značeny pole, louky, pastviny, lesy, 

zahrady, proč jsou některé domy žlutě a jiné růžově?, b) místo dnešní ZŠ waldorfské, místo kde je 

lyceum, Lídl, kulturní centrum Golf, c) obecní úřad na Riegrově náměstí, ostrov, sídliště Řeky, 

nádraží. Smyslem je vyvolat údiv nad tím, že mnoho dnešních budov a míst ve staré mapě 

nenajdeme. Opravdu se to daří, žáci mají velkou chuť zkoumat dál, jeden žák si například hned na 

další den bere aktuální mapu Semil. 

- Staré Semily před zavedením techniky – individuální práce s pracovním listem obsahujícím otázky 

k historické vedutě Semil a k textu pocházejícímu z knihy regionálního historika Františka Mizery 

„Paměti města Semil a okolí“ (Semily, 1930) 

- na to navazuje vyprávění učitele: Výroba látek  

- společný zápis 

Úkoly: nejsou  

 

6. den 

- opakování ke včerejšku 

- práce s mapou III.: poprvé pracujeme s mapou z roku 1952 (stabilní katastr se dnes nerozdává). Úkoly 

jsou shodné jako poprvé u první mapy. Následuje úkol najít: ostrov, cihelnu, nádraží a co nejvíce 

továren. Smyslem je, aby žáci začali pomalu srovnávat a objevovat rozdíly mezi stavem před a po 

zavedení techniky. 

- vyprávění učitele: James Hargraves (vynálezce spřádacího stroje) 

- společný zápis 

- individuální práce s pracovním listem: Vývoj spřádacích strojů – spojte jednotlivé obrázky s popisky, 

které k nim náleží. Poté je seřaďte od nejstaršího po nejmladší a nalepte si do sešitu.  

Domácí úkol pro všechny: učit se na zítřejší test  

Dobrovolný úkol: Zjistit, k jakým dalším objevům došlo v textilním průmyslu kromě spřádacích strojů 

(hlavně mechanický tkalcovský stav) 

 

7. den 

- test z první části epochy (cca 45 min) 

- opakování ke včerejšku 

- společná tvorba myšlenkové mapy: Postup zdokonalování strojů v textilní výrobě 

- Jakým směrem jde vývoj u textilních strojů? – od dřevěných po kovové, od jednoduchých a malých po 

složité a velké, postupné zvětšování počtu vřeten 

- Důsledky zavedení moderních textilních strojů (výhody a nevýhody) 

- vyprávění učitele o snaze zapřáhnout páru v dopravě – životopis Richarda Stevensona (vynálezce 

parní lokomotivy) 

Domácí úkol pro všechny: není 

Dobrovolný úkol: Samostatný zápis o Stevensonovi 
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8. den 

- opakování ke včerejšku 

- skupinová práce k jednotlivým semilským továrnám. Skupiny po 4 lidech dostanou pracovní list 

s texty o jednotlivých továrnách (kombinace informací z industrialnitopografie.cz a Historie a 

současnosti podnikání…). Každá skupina dostane „na starost“ jednu továrnu, tu má najít na mapě a 

má připravit krátký zápis obsahující jméno majitele, datum vzniku, typ továrny a jednu vybranou 

zajímavost. Tyto informace napíší fixou na papír A4 a umístí na příslušné místo na velké mapě na 

nástěnce. Tato aktivita se ukázala jako velmi přínosná. Studenti jednak získali představu o 

jednotlivých semilských továrnách a nadto se pocvičili v umění vybírat podstatné informace, což pro 

mnohé nebylo vůbec lehké.  

- prezentace práce skupin 

- společný zápis do sešitu 

Domácí úkol pro všechny: dopsat si zápis 

 

9. den 

- k dosavadním životopisům vynálezců: pozorovali jste v životech těch, o kterých jsme se bavili, nějaké 

společné momenty? 

- kvíz k semilským továrnám. Šest otázek na zopakování a osvěžení toho, co jsme dělali včera. 

Vypracovává každý zvlášť s pomocí sešitu. 

- práce s mapami IV: spojení obou map. Úkol pro skupiny – napište na papírek svá pozorování, v čem 

všem se Semily změnily 

- společný zápis 

- vyprávění učitele na základě archivních pramenů: Podmínky dělníků v továrně Franze Schmitta 

v Řekách podle zachovaného vyprávění pamětníků. Toto vyprávění bylo pro žáky velmi působivé, 

viditelné se jich dotklo – jednak proto, že popisované podmínky byly z dnešního pohledu těžko 

představitelné a také proto, že si vyprávění mohli spojit s konkrétními místy, která znají a také 

s konkrétními jmény lidí. 

- individuální zápis 

Dobrovolný úkol: přečíst si pracovní list se svědectvími o pracovních podmínkách v Anglii na počátku 

19. stol., srovnat s Čechami. 

 

10. den 

- exkurze do bývalé přádelny a tkalcovny Franze Schmitta v Semilech-Řekách. Cestou procházíme skrz 

město a na základě informací z předchozích dnů si ukazujeme, co kde bylo. V Řekách nás čeká jeden 

ze zaměstnanců, který nás po podniku doprovází. Daří se nám dostat i do interiérů. Žáci dostávají 

kopii plánku továrny z 19. století. Sami na základě dotazů určují, co kde bylo.   

Domácí úkol pro všechny: Zhotovit si samostatný zápis z exkurze 

Dobrovolný úkol: a) Udělat rozhovor s někým, kdo pracuje v továrně dnes o podmínkách jeho práce. 

b) Sehnat zajímavého pamětníka z bývalých továren a udělat s ním rozhovor.  

 

11. den 

- společná recitace prvních 4ti slok básně R. Meada „Král Pára“ 

- k exkurzi: diskuze o dojmech a otázkách, které vyvolala 

- skupinová práce: Scénky ze života dělníků ve Schmittově továrně. Žáky tato aktivita velmi bavila. 

- shrnutí: proč podnikatelé začali továrny zakládat právě v Semilech?  

- zápis básně do sešitu 
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12. den 

- recitace básně „Král Pára“ 

- opakování ke včerejšku 

- diskuse o podmínkách dělníků v továrnách. Z toho vyplynula otázka, zda se tuto nedobrou situaci 

nesnažil někdo řešit. 

- na to navazuje vyprávění učitele: Robert Owen 

- žáci si dělají samostatný zápis podle otázek napsaných na tabuli. 

Domácí úkol pro všechny: dokončit si zápis  

 

13. den 

recitace básně „Král Pára“ včetně závěrečných dvou slok 

- opakování ke včerejšku 

- diskuse: Chtěli byste pracovat v Owenově továrně? Chtěli byste být osadníky v jeho kolonii New 

Harmony? Proč Owenovo snažení nakonec ztroskotalo? Kdybyste byli v kůži tehdejších dělníků, co 

byste se snažili změnit? 

- význam Roberta Owena 

- vyprávění učitele: Počátky dělnického hnutí v Anglii (luddité, chartisté, komunistická strana). 

- společný zápis 

- zápis posledních dvou slok básně 

Domácí úkol pro všechny: Učit se na zítřejší test 

Dobrovolný úkol: Zodpovědět zadané otázky k básni. 

 

14. den 

- závěrečný epochový test (cca 50 minut) 

- závěr epochy (shrnutí průběhu projektu, informace, že navážeme v dalším pololetí. 

 

5. Otázky žáků 
Na konci epochy mě zajímalo, jaké otázky v žácích probíraná témata vzbudila. A to jednak proto, že 

schopnost klást si otázky je pro poznávání velmi důležitá a pak také i jako diagnostika témat, která žáky 

zaujala a na které by tedy bylo dobré navázat ve výuce dějepisu v dalším pololetí. V závěrečném testu 

se tedy objevila následující bonusová úloha: Někdy je dobrá otázka mnohem důležitější než lecjaká 

odpověď. Napiš tedy co nejvíce zajímavých otázek, které tě napadají k tématům, která jsme v celé této 

epoše probírali. 

Zde jsou některé z žákovských odpovědí: 

Proč na všechny vynálezy přišli nějací chudší lidé? 

Proč se na všechno přišlo náhodou? 

Jak to, že skoro každý, kdo něco vymyslel, špatně dopadnul? (Proč byli vynálezci většinou okradeni a 

skončili v dluzích?) 

Proč ty vynálezy někoho nenapadly dříve? 

Proč velká část vynálezců byla zapomenuta? 

Proč většina vynálezů vznikla v Anglii? 

Proč měli lidé chuť vynalézat, i když věděli, že ostatní budou proti nim? 

Co by se stalo, kdyby nebyl vynalezen parní stroj? 

Proč v té době nevolili všichni lidé? 

Proč dělníci dostávali víc, když někoho nahlásili, než když pracovali? 
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Jak se dělníci dokázali věnovat domácnosti a naopak jak ženy i s dětmi dokázaly v zimě přežít i týden 

bez muže? Jaký to mělo vliv na výchovu dětí? 

Proč ty lidé vlastně chtěli v té továrně s příšernými podmínkami pracovat? 

Co by v té době dělal moderní člověk? 

Proč jsou chudí pořád pod vládou bohatých? 

Bude vůbec někdy zakázána práce dětí? 

Inspirovali se hippies od Owena, když dělali podobné komunity? 

Proč brali majitelé dělníky automaticky jako podřadné lidi? 

Vlastnily některé továrny i ženy? 

Proč se lidi dali ke komunistům, byli tak zoufalí? 

Komunismus: v jakém bodě se vymklo kontrole? 

Vrátí se komunisti? 

Budou dělníci zase někde stávkovat? Bude z toho třeba válka? 

Proč najednou přestaly továrny vyrábět? 

Kam zmizeli všichni dělníci a všechny stroje? 

Změnily se podmínky v továrnám vůbec? Je to dnes jiné? 

     Z těchto otázek je patrné, že se probíraná témata mnohdy opravdu žáky zasáhla a že si nad nimi 

přemýšleli a hledali i hlubší souvislosti.  

 

6. Reflexe projektu 
Na závěr projektu mě také zajímalo, jak jej žáci hodnotí, co jim přinesl. I zde uvádím některé zajímavé 

reflexe:   

Zajímavé bylo prohlédnout si továrnu v Řekách. (7 žáků) 

Bavilo mě chodit ven nebo dolů do sálku – hrát scény ze života dělníků. (2 žáci) 

Tato epocha byla zábavná a spoustu věcí jsem o Semilech nevěděla, a to tu bydlím. 

Bavilo mě, že když jsem pak chodila po Semilech, říkala jsem si, co kde stálo. 

V životě by mě nenapadlo, že v Semilech bylo tolik továren. 

Bavilo mě dozvídat se o místních továrnách a o Semilech – jak vypadaly dříve a jak dnes. 

Určitě jsem se něco dozvěděla o starých Semilech. 

Líbilo se mi, že jsme říkali báseň Král Pára, která byla opravdu k tématu. 

Bavily mě všechny ty diskuse. 

Nejvíc mě bavilo, jak jsme hledali v mapách. 

Normálně mě moc nebaví psát, ale teď mě to bavilo, protože jsme většinou neopisovali z tabule, ale 

vytvářeli jsme si i svoje zápisy.  

Super. Museli jsme zapojit hlavu na zápis (svůj) 

 

Z těchto reflexí i z mého vlastního pozorování mohu závěrem říci, že projekt se vydařil a cíle, které byly 

na začátku vytýčeny, se podařilo ve velké míře naplnit. Zvláště hmatatelné pro mě bylo to, že zapojení 

lokálních aspektů do výuky globálních historických procesů přináší do výuky zcela novou kvalitu. Při 

vyprávění o podmínkách práce v semilských továrnách, při exkurzi do místní továrny i při práci 

s mapami bylo téměř hmatatelně cítit, že žáci jsou vnitřně zasaženi propojením historických informací 

s prostředím, které znají. Velmi významný byl i motiv znesamozřejmění dosud samozřejmého, kdy žáci 

o svém zdánlivě obyčejném městě zjistili nové informace, které jim možná pomohly se s místem ještě 

více spojit.  
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V průběhu celého projektu byla zřejmá velká motivovanost žáků, kteří cítili, že se zabývají něčím, co 

má smysl. Díky tomu se pak snadněji pouštěli do úkolů, na kterých si posilovali své kompetence, 

například při samostatných zápisech, skupinové práci či dobrovolných úkolech. 

Tento způsob propojení výuky globálních a lokálních dějin se tedy ukázal jako životaschopný. Budu 

velmi rád, pokud někoho z kolegů dějepisářů inspiruje k tomu, aby si jej předělal a použil svým 

způsobem ve svém prostředí. Vždyť krásné továrny z devatenáctého století najdeme snad všude … 

 

Závěrem prohlašuji, že tento soutěžní záměr nebyl podpořen jinou cenou nebo grantem. 

 

V Semilech dne 26. 1. 2015 

 

Tomáš Chvátal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

1) Mapa Stabilního katastru zobrazující Semily před počátkem průmyslové revoluce 

2) Ukázka dvou pracovních listů pro individuální či skupinovou práci žáků (zhotoveno T. Chvátalem)   

3) Kompletní naskenovaný sešit žáka O. Wienera (publikováno s Ondřejovým laskavým svolením) 

4) Zápis rozhovoru s pamětnicí o práci v semilských továrnách – dobrovolný domácí úkol 

(publikováno s  laskavým svolením Anežky Šťastné)  
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Příloha 1: Mapa Stabilního katastru zobrazující Semily před počátkem průmyslové revoluce 
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Příloha 2: Ukázka dvou pracovních listů pro práci žáků (zhotovil Tomáš Chvátal) 
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Příloha 3: Kompletní naskenovaný sešit žáka Ondřeje Wienera (publikováno s jeho svolením) 
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Příloha 4: Zápis rozhovoru s pamětnicí o práci v semilských továrnách – dobrovolný domácí 

úkol (publikováno s  laskavým svolením žákyně Anežky Šťastné) 
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