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Projekt Family history je invencí několika nadšených adeptů učitelského 
povolání, studujících v posledních ročnících plzeňské pedagogické fakulty. Motivací 
k úvahám o něm byla potřeba ozvláštnit a zpestřit žákům běžnou výuku, když se 
studenti připravovali na souvislou pedagogickou praxi. Projekt se realizuje v rámci a 
pod odbornou supervizí Střediska orální historie SOHI při katedře historie Fakulty 
pedagogické ZČU v Plzni. Jakýmsi „poloprovozem“ pro ověřování metod a postupů 
v praxi pak jsou základní školy v Plzni a okolí, kde studenti buďto vykonávali 
pedagogickou praxi, nebo zde již působí na plné či částečné úvazky při svém studiu. 
Využívané předměty jsou zejména dějepis, vlastivěda, občanská výchova, český jazyk 
a cizí jazyky. 

Projekt spočívá především v tvorbě tzv. rodinné kroniky. Na konkrétním 
učiteli pak je, zda bude mít klasickou „papírovou podobu“, podobu elektronickou – 
textovou a obrazovou, či dokonce podobu ve formátu videosnímku. Zde by se pak 
hodilo zapojit do projektu i učitele výpočetní techniky. Žáci jsou instruováni o 
základech metody sběru pamětnických výpovědí a vzpomínek a sběru materiálů 
z rodinných archivů. S učitelem zpracují na základě chronologie národních a 
regionálních dějin v 19., 20. a 21. století „kostru“ kroniky a do té pak postupně podle 
harmonogramu a pod vedením učitele sbírají materiály. Své úlovky, problémy a 
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postřehy pak konzultují ve speciálních částech vyučovacích hodin, k tomu určených a 
zaměřených.  

Naši studenti sice očekávali zájem a iniciativu žáků, ale očekávání bylo 
značnou měrou překonáno. Mnohé třídy, ba i rodinné příslušníky, se podařilo doslova 
„pobláznit“.  Po dokončení projektu vznikne několik DUMů, elektronická metodika a 
vidonahrávka z ukázkových hodiny. Vše se bude ucházet o publikaci na stránkách 
metodického portálu RVP a dále bude též vystaveno na webovém prostoru SOHI. Na 
stránkách časopisu MEMO nalezne čtenář v budoucnu ještě závěrečnou recenzi 
projektu.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


