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V letošním roce se dožije věku osmdesáti let jeden z nestorů plzeňské katedry historie
na pedagogické fakultě, který zde začínal působit ještě pod vedením zakladatele pracoviště
Václava Čepeláka, profesor Tomáš Jílek. Oslavenec patří k nemnoha historikům, kteří
zasvětili svůj život didaktice dějepisu a vlastivědy. Tato odborná disciplína není dodnes
v českém prostředí plně doceněna a úsilí o její emancipaci je stále ještě nuceno potýkat se
s jistými tendencemi upírat jí svébytnost vědeckého oboru a odkazovat ji do sfér aplikací
vědy.1 Dodnes například neexistuje u nás možnost habilitovat se přímo v tomto oboru,
neexistuje odborné periodikum věnující se této disciplíně.2 Katedra historie Fakulty
pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, následovnice tradiční plzeňské samostatné
Pedagogické fakulty, patří také díky profesoru Jílkovi k oněm několika českým pracovištím,
která usilují o emancipaci oborových didaktik. Je zde bohatá tradice zejména v oblasti
metodologie a metodiky vyučování dějepisu a vlastivědy a uplatňování regionálních dějin ve
výuce. Pracoviště několikrát vytvořilo úspěšný autorský kolektiv pro tvorbu řady učebnic,
iniciátorem byl právě profesor Jílek. I v současnosti se katedra snaží profilovat hlavně
směrem teorie a metodologie výuky dějin a vlastivědy, hledá nové možnosti modernizace
didaktiky dějepisu, snaží se vedle regionální historie zkoumat také didaktický potenciál
netradičních přístupů k minulosti, jakými jsou vedle mikrohistorie i gender přístup, dějiny
každodennosti či oral history.
Aktuální číslo časopisu MEMO je tedy nejen holdem jednomu z otců zakladatelů
katedry u příležitosti jeho významného životního jubilea, ale současně i ukázkou výsledků
práce katedry, příspěvky jsou vesměs společným dílem absolventů a pedagogů, tematicky se
potkávají na poli regionální historie, metodologicky zejména na poli práce s personálním
pramenem a oral history.
Celá redakce se připojuje k členům katedry historie FPE ZČU a dalším gratulantům a
přeje panu profesorovi hodně zdraví a tvůrčího i osobního elánu do dalších let. Jubilejní
článek věnovaný přímo profesoru Jílkovi, včetně jeho reprezentativní bibliografie, najde
laskavý čtenář uvnitř čísla.
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