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ABSTRAKT

Práce se snaží zodpovědět otázku, zda film představuje vhodnou didaktickou pomůcku při
výuce o holokaustu. Nejprve se zabývá problematikou holokaustu a tím, jak o něm vyučovat.
Holokaust zde není nahlížen pouze jako historická událost, ale především jako specifický
projev moderní společnosti. Redukce na historický fakt by vedla k opominutí zásadních
etických a sociálních tematických přesahů, které v sobě holokaust nese. Proto navrhuji
vyučovat o holokaustu nejenom v hodinách dějepisu, ale také v hodinách výchovy
k občanství.
Další část navazuje na to, že jako jedna z vhodných metod výuky o holokaustu se nabízí
využití filmové tvorby. Pracuje se zde nejprve s tezí, že film nezobrazuje skutečnost, ale je
určitou reflexí skutečnosti. Dále je zaměřena pozornost na fenomén paměti, neboť paměť je
něco, co vytváří určitý rámec našeho uvažování a myšlení. Při výuce se musí zohlednit právě
to, že film jako produkt kulturní paměti vychází vždy z určitého referenčního rámce paměti,
na jejímž utváření se ale zároveň také podílí.
Po rozebrání konkrétních didaktických i legislativních otázek spojených s médiem filmu ve
výuce došlo na závěr práce k propojení získaných poznatků a vytvoření několika
ukázkových hodin k tématu holokaust. Na základě toho je možné tvrdit, že film představuje
vhodný prostředek k vyučování o holokaustu a učitel by jej měl při své pedagogické praxi
používat. Je ale potřeba zohlednit, že může vyvolat také značné kontroverze a práce s ním
musí být dobře promyšlená. Dále je vhodné práci s filmem propojovat s dalšími metodami
výuky, aby byl efekt co největší.

KLÍČOVÁ SLOVA
film; holokaust (1939-1945); studium a výuka, didaktika, moderní společnost, dějepis,
výchova k občanství

ABSTRACT
Is the film suitable educational tool for teaching about holocaust? That is the main question
and topic of the thesis. At first it im looking into general issues of holocaust in education.
I'm trying to show that holocaust is not perceived only as a historical event, but as a specific
demonstration of modern society in a first place. Focusing only on its historical attributes
results in ignoring ethical and societal dimensions of this topic. For that i'm also suggesting
that we should be teaching about holocaust not only in history, but also in civics.
Further in this paper im trying to examine using film as the educational tool. I'm working
here with the proposition that the film is not representing reality, but it's always just a
reflexion of the reality. And as such it needs to work with the memory. Memory is
constructing frames of our thinking and understanding of the world around. While using film
in education, we need to keep in mind that film is a product of certain cultural memory and
memory frames. This product is then retroactively helping to reinforce those memory frames
which it came from. I also did some research on legislative aspects of using film in education.
In the end of this paper im trying to use aforesaid statements in designing several
demonstrational classes on the topic of holocaust. Its possible to say that film is representing
suitable tool for teaching about holocaust and it should be used in educational practice. To
maximize positive results it's good to combine use of film with other educational practices.
On the other hand we need to keep in mind, that it could raise some controversies, so the use
must be considered and educational plan well elaborated.
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film; holocaust (1939-1945); study and teaching; didactics; modern society; history (school
subject); citizenship education
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ÚVOD

K zaměření této práce mne přivedla pedagogické praxe učitele na druhém stupni základní
školy. Podnětem byly jednak zkušenosti s běžnou výuku (zejména výukou dějepisu a
občanské výchovy), ale také zkušenost s filmovým klubem, který jsem na škole začal
provozovat a který se setkal s relativně dobrým přijetím ze strany žáků. Filmový klub byl
původně orientovaný na žáky devátých tříd a měl se zabývat zejména tématy vztahujícími
se k dějinám dvacátého století. Položil jsem si proto také otázku, zda lze film považovat za
zdroj historického poznání a zda by mohl představovat vhodný materiál ke školní výuce.
K historickým filmům se postupně začala přidávat další témata, která překračují rámec
dějepisu a mezipředmětově se vztahují také k občanské výchově, mediální výchově,
výtvarné výchově, hudební výchově, ale i k dalším předmětům.
Tematicky se ve své práci zaměřím na problematiku holokaustu (či přesněji šoa). Jde jednak
o zásadní událost v rámci moderních dějin, jednak jde o událost, kterou nelze pojímat čistě
historicky. Má interdisciplinární přesahy, a proto je také dobrou ukázkou pro didaktiku
společenských věd. Zároveň jde ale o téma pro výuku mimořádně náročné, citlivé a
kontroverzní. A je proto otázka, jaké metody a prostředky by měly být k této výuce zvoleny.
Výzkumná otázka, kterou si moje práce klade, bude znít, zda lze o holokaustu učit
prostřednictvím filmu. Přičemž důraz zde bude kladen na výuku na druhém stupni
základních škol, a to především na výuku v oblasti Člověk a společnost.
K zodpovězení dané otázky jsem se rozhodl zaměřit se nejprve podrobněji na jednotlivé
oblasti, a to z teoretického a didaktického hlediska. K tomu by mělo vést postupné
prozkoumání toho, co je to holokaust, co je na něm specifického či kontroverzního.
Holokaust se zde nesnažím nahlížet pouze jako historické téma, či historickou událost, ale
především jako jakýsi znak moderní doby či její produkt. Z toho důvodu jsem si položil
otázku, zda by mělo být vzdělávání o holokaustu předmětem dějepisu, či by spíše mělo být
předmětem výchovy k občanství? Svou jedinečností a kontroverzností totiž holokaust může
sloužit jako vhodné téma k tomu, aby byla otevřena témata jako je xenofobie, rasizmus,
tolerance, solidarita, ale také otázky spojené s modernitou či problémy, které přináší. Tato
témata jsou však předmětem výchovy k občanství a z rámce historie se vymykají.
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Dále bude pozornost věnována filmu a tomu, jak film pracuje s minulostí, zda je film
součástí historické paměti a zda a jak tuto paměť sám formuje. Z toho důvodu se budu
zabývat také fenoménem paměti a jejím utvářením. Z didaktického hlediska rozvíjí film žáky
velmi všestranně, protože představuje zvláštní mnohovrstvou výpověď, která pomáhá otvírat
emocionální rovinu. Je velice konkrétní ilustrací širších společenských, historických či
současných jevů a procesů, a přesto akcentuje každodenní život jednotlivce na jejich pozadí.
Použití filmu ve výuce může proto poskytnout pedagogům velice cenný nástroj, díky
kterému mohou probudit zájem žáků, upoutat jejich pozornost, zprostředkovat jim silný
prožitek a probudit je k vlastní angažovanosti či případně k vlastní tvorbě. Jeho využití má
ale také svá rizika a úskalí, s nimiž je potřeba počítat, a stejně jako u dalších pedagogických
metod je však potřeba dodržovat určitý postup a řídit se určitými zásadami. Proto se v
poslední části práce zaměřím na samotné zásady práce s filmem ve výuce a pokusím se uvést
několik příkladů, jak by ukázková hodina mohla vypadat. Na základě těchto požadavků zde
předvedu tematický celek vztahující se k výuce o holokaustu, který by měl vést k osvojení
požadovaných kompetencí. Hlavní zřetel zde bude kladen na film jakožto prostředek
k získání znalostí a osvojení si kompetencí, tedy na film jakožto vhodnou didaktickou
pomůcku pro to, jak vyučovat o holokaustu.
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1

VÝUKA O HOLOKAUSTU

Holokaust představuje téma, které je svým rozsahem a zaměřením pro evropskou společnost
zcela zásadní. Nejenže dodnes vyvolává silné emoce, ale také vyvolává morální otázky a
napomáhá tak k etickému vnímání našich dějin. Pro svou krutost a nelidskost je holokaust
vnímán jako jedna ze zlomových událostí 20. století, ale zároveň jej často vnímáme jako
rámec hodnotového vymezení naší západní společnosti. To, co se stalo, se již nesmí nikdy
opakovat, a proto naše společnost musí ctít zásady, jako jsou lidská práva, demokracie,
rovnost, solidarita, tolerance, a předcházet rasismu, xenofobii, extremismu a nenávisti.
Při výuce o holokaustu můžeme v zásadě zvolit dva základní přístupy: historický a řekněme
občanský. Historický přístup využívá dostupných pramenů a pomocí nich rozvíjí u žáků
jejich historické povědomí. Občanský rozměr se snaží pomocí holokaustu žáky směřovat
k pochopení lidských práv, xenofobie a rasismu, a směřuje tedy k otázkám etickým. Tyto
dva přístupy však nestojí proti sobě, ale ve výuce by mělo dojít k jejich propojování.

1.1 Holokaust jako historická událost či fenomén moderní společnosti

Jak již bylo napsáno výše, tato práce se bude zabývat holokaustem. Je ale nejprve potřeba
specifikovat, jakou optikou chci na holokaust nahlížet, respektive jakým způsobem by podle
mě měl být nahlížen během výuky na školách. Při pohledu do Rámcového vzdělávacího
programu zjistíme, že holokaust lze vyučovat jednak v rámci tzv. průřezových témat, ale
hlavně v rámci oblasti Člověk a společnost, která zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a
Výchova k občanství. Zde se ale nabízí otázka, zda může být holokaust nahlížen stejně
v rámci dějepisu i v rámci výchovy k občanství, potažmo základů společenských věd?
Jinými slovy, je třeba nahlížet holokaust z hlediska historie, či z hlediska sociologie? Každý
z přístupů má svá specifika a pozitiva, ale také jistá úskalí.
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Pokud připustíme, že holokaust je nedílnou součástí naší historické paměti, a je proto potřeba
vyučovat o něm ve školách, můžeme k němu přistupovat jako k historické události, která se
udála, a je tedy jedinečná a unikátní. Z tohoto hlediska je předmětem výuky dějepisu stejně
jako jiné historické události, tedy například bitva na Lechu, bitva na Moravském poli,
husitské války či revoluční rok 1848 - jedná se o historické události, které se udály, a v tom
spočívá jejich jedinečnost. Důsledkem tohoto přístupu může být ale to, že vede ke
zjednodušení holokaustu na „židovskou tragédii“ či „německou vinu“ a nezabývá se jeho
riziky pro dnešní svět. Pokud se vnímání holokaustu zjednoduší na soukromou tragédii obětí
a jejich potomků (případně na soukromou vinu pachatelů) a zbytek společnosti je
bagatelizuje na pouhé šílenství jednotlivců, znemožní se tak společná reflexe jeho příčin, a
hlavně jakékoliv společné úsilí o jejich odstranění.
Holokaust byl nesmírně důležitou událostí pro podobu dnešního světa, jeho význam by ale
neměl být redukován na pouze historickou událost, o které se budeme učit ve škole a na
kterou si vzpomeneme při nejrůznějších výročích. Je třeba si připustit, že holokaust ukázal
největší slabinu lidského soužití v moderní společnosti, a tím je „genocidní potenciál, který
je bytostně spjat s naším způsobem života“.1 Z toho důvodu se domnívám, že by se ve
školách mělo o holokaustu učit také z hlediska sociologie jakožto teorie moderní civilizace.
Sociologie totiž hledá odpovědi na otázky: Jak mohlo k něčemu takovému dojít? Kdo jsou
lidé, kteří holokaust vykonávali? Za jakých okolností jim to společnost umožnila? Za jakých
okolností se tito lidé dostali k moci? A jakým způsobem je k moci nepřipustit? Z hlediska
tradiční sociologie musí být holokaust „pojímán jako jedinečný, nicméně jako plně
determinovaný výsledek určitého zřetězení sociálních a psychologických faktorů, které
vedlo k dočasnému odložení civilizačních okovů normálně omezující lidské chování“.2
Z tohoto hlediska je holokaust pojímán jako selhání modernity, která rezignovala na svou
snahu o sociální regulaci. Zygmunt Bauman však dodává, že je to opačně a holokaust není
selháním modernity, ale jejím produktem.3

1

BAUMAN, Z., Modernita a holokaust. Praha: Slon, 2003, str. 25–26.
Tamtéž, str. 35.
3
Tamtéž, str.35.
2
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Pokud budeme o holokaustu učit z hlediska historie, vystavujeme se nebezpečí, že holokaust
vyzní jako něco, co se stalo Židům, a je tedy vyústěním evropského antisemitismu a
etnických či náboženských předsudků. Může se také jevit jako jedna z genocid či jako forma
etnického, kulturního či rasového útlaku a pronásledování. V tomto smyslu by však
holokaust vyzněl jako vyústění historického vývoje evropských dějin, jejichž nedílnou
součástí antisemitismus a útlak Židů bezesporu byl. Holokaust je však třeba chápat jako
něco, co vzniklo díky naší moderní civilizaci a co bylo možné provést pouze díky moderním
technologiím a moderním přístupům k organizaci práce. Bez moderní civilizace by se
holokaust nikdy nestal a jak říká Bauman, holokaust je jejím „produktem“. Z toho důvodu
nelze na holokaust nahlížet jako na jedinečnou historickou událost, která se odehrála
v minulosti, a proto se již nebude opakovat. Je třeba vnímat jej jako jistý projev moderní
civilizace, která – když se nepoučí – riskuje to, že se holokaust vrátí.
Z těchto důvodu je třeba vyučovat o holokaustu nejen jako o součásti naší evropské historie,
případně jej líčit jako jednu z mnoha genocid dějin4, ale hlavně je potřeba klást si otázky,
jak holokaustu předcházet a co udělat pro to, aby se v budoucnosti neopakoval. Z toho
důvodu se domnívám, že by výuka o holokaustu měla být předmětem také výchovy
k občanství či základů společenských věd, neboť jejich cílem by mělo být učit k životu
v demokratické společnosti, učit snášenlivosti a solidaritě, předcházet rasismu a xenofobii,
a to jsou všechno témata, která z holokaustu vyplývají a která historie nedokáže uchopit.

4

Vedle např. turecké genocidy Arménů, genocidy ve Rwandě, genocidy během války v Jugoslávii. Na druhou
stranu zde ovšem hrozí nebezpečí „propasti mezi minulostí a budoucností“, protože u dnešních žáků dochází
k tomu, že holokaust se střetává s „konkurencí“ jiných současných událostí, jako je terorismus, jiné genocidy
či současné světové konflikty. Začíná se také hovořit o „únavě z holokaustu“. Pokud by se paměť holokaustu
otevřela do současnosti, studenti a učitelé by mohli být konfrontováni s konflikty prostřednictvím hodnocení
současné situace na Blízkém východě ve světle této minulosti. Viz ASSMANN, Aleida. The Holocaust – a
Global Memory? Extensions and Limits of a New Memory Community, in: ASSMANN, A., SEBASTIAN
CONRAD, S. (eds.), Memory in a Global Age, London: Palgrave Macmillan, 2010, str. 104-105.
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1.2

Holokaust jako didaktický problém

Pokud se na problematiku výuky holokaustu díváme z hlediska didaktiky, tak je třeba
stanovit, zda se na něj chceme zaměřit z hlediska dějepisu či z hlediska výchovy k občanství.
Jak již bylo napsáno výše, holokaust lze nahlédnout jako historickou událost, ale tím vše
zjednodušíme a nevyužijeme celý potenciál, který nám toto téma poskytuje ve vzdělávací
oblasti Člověk a společnost. Domnívám se, že holokaust představuje téma, které by mělo
touto vzdělávací oblastí prostupovat a přesahovat i do dalších předmětů. Je tedy potřeba téma
rozebrat tak, aby byl využit potenciál oboru:
-

ve vztahu k potřebám vzdělávaných a vyučujících,

-

ve vztahu k schopnostem a možnostem žáků,

-

ve vztahu k profesním a osobnostním schopnostem a možnostem vyučujícího,

-

ve vztahu k tomu, co z probíraného tématu má být transformováno na vzdělávací
obsah (tedy hodnoty, dovednosti, postoje, schopnosti),

-

ve vztahu k ostatním předmětům a jejich vzdělávacímu potenciálu,

-

ve vztahu k obecně platným a vyžadovaným společenským nárokům na vzdělávání
a výchovu.5

Výchova k občanství představuje vzdělávací oblast, která „akcentuje pojmy občan,
občanství, člověk ve vztahu k sobě samému, ke skutečnosti, která tvoří jeho svět a vše, co k
němu v průběhu své socializace a enkulturace vztahuje a je schopen vztáhnout, základní
hodnoty a principy, které utvářejí toto vztahování. Jako vzdělávací a výchovný přístup
přesahuje hranice občanské výchovy na druhém stupni základní školy.“6 Z tohoto hlediska
se domnívám, že holokaust jakožto jedna ze zásadních událostí, která formovala naši
společnost, musí být předmětem tohoto vzdělávání.7 Přičemž jiná situace je na gymnáziích,
kde je výchova k občanství rozprostřena do základů jednotlivých společenskovědních
disciplín (psychologie, sociologie, politologie, ekonomie, filosofie, právo a religionistika) a
cílem studentů je proniknout do základů těchto disciplín. Holokaust by tak musel být
5

HAVLÍNOVÁ, I., Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. Praha:
Pedagogická fakulta UK, 2014, str. 8–9.
6
Tamtéž, str. 12–13.
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rozebírán z hlediska jednotlivých disciplín a docházelo by k tříštění tématu. Nicméně je
otázkou, zda by výchova k občanství na gymnáziích měla probíhat tímto způsobem a zda by
nebylo lepší pokračovat obdobným způsobem jako na základních školách a vést studenty k
aktivnímu občanství, k životu v demokratické společnosti, učit snášenlivosti a solidaritě,
předcházet rasismu a xenofobii.
Nicméně výuka o holokaustu s sebou může kromě běžně známých (jak je nedostatek času
pro výuku či nedostatečná kvalifikace učitelů) přinášet také velmi specifické a vážné
problémy. Samo téma může být značně emocionálně vypjaté. Problém může představovat
otázka, do jakých podrobností při výkladu zajít, respektive, co už neukazovat. Na tuto otázku
mezi učiteli neexistuje shodný názor a je předmětem častých diskuzí. Někteří například tvrdí,
že cílem výuky není šokovat a z toho důvodu by neměly být použity násilné obrazy. Jiní
s tímto názorem nesouhlasí, ale je vždy třeba zohlednit věk a schopnosti žáků – zda jsou na
obrazy násilí připraveny a zda je dokáží zpracovat.
Holokaust otevírá také mnohé otázky, které mohou být vnímány jako kontroverzní. Žáci
totiž do hodin chodí s různými zkušenostmi. Tyto prekoncepty jsou tvořeny směsicí
vlastních životních zkušeností, náhodně zaznamenaných informací, cílené výchovy v rodině
a ve škole. Žáci se s nimi setkávají v procesu své socializace8 a zároveň probíhajícího hledání
a utváření vlastní identity. Mezi taková kontroverzní témata, která se v rámci výuky o
holokaustu mohou objevit, patří například téma diskriminace různých sociálních skupin
(etnické a náboženské menšiny, sociálně slabí, homosexuálové atd.), otázky spojené se
životem a smrtí (např. trest smrti), a otázky spojené s politikou a společenskými tématy
(např. náboženské spory, tzv. střet civilizací, multikulturní společnost atd.). Pokud tato
témata ve výuce otevřeme pomocí klasických metod (frontální výklad, přednáška), žáky
pravděpodobně vybavíme základním penzem informací a faktů, neumožníme jim ale

8

V našem prostředí nehraje zásadní roli, ale v západní Evropě se při výuce holokaustu setkávají stále častěji
s „multikulturním problémem“. Ten spočívá v tom, že v multikulturní třídě je evropská historie stále méně
přijímána jako společné dědictví. Viz ASSMANN, A., The Holocaust – a Global Memory? Extensions and
Limits of a New Memory Community, in: ASSMANN, A., SEBASTIAN CONRAD, S. (eds.), Memory in a
Global Age, London: Palgrave Macmillan, 2010, 104-105. S těmito problémy se v Česku zatím nesetkáváme,
ale měla by být otevřena diskuze o tom, jakým způsobem se bude o holokaustu na českých školách učit
v budoucnosti.
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zkušenost s tím, že mnohé z těchto otázek nemají jasné řešení. Výuka by ale žáky měla vést
k identifikaci problému a ke kritickému promyšlení jeho řešení.
Pokud tedy žáky konfrontujeme s kontroverzními tématy, měli bychom si nejprve položit
otázky: je téma důležité; vnímají je jako důležité žáci; je téma vhodné pro věkovou skupinu
žáků; pomůže rozbor problému k rozvoji hodnotového systému žáků; je téma dostatečně
stimulující k intelektuální aktivitě a pomůže otevřít nová témata?
K naplnění cíle je potřeba stanovit správnou výchovně-vzdělávací neboli vyučovací metodu.
Tím se myslí promyšlený a cílený postup, kterým učitel vede žáky k naplnění nějakého
předem stanoveného vzdělávacího či výchovného cíle. Tato metoda by měla být stanovena
s ohledem na potřeby a možnosti žáků, ve vztahu k charakteru probíraného učiva a cíli,
kterého je potřeba dosáhnout. Metoda musí odpovídat také kvalitám a schopnostem učitele,
který by zároveň měl promýšlet její výhody, nevýhody a případná rizika. Výběr správné
výchovně-vzdělávací metody je pak nezbytným předpokladem k dosažení očekávaných
výstupů. Při výběru správné výchovně-vzdělávací metody by mělo platit následující:
-

dostatečná znalost a orientace v oboru,

-

orientace ve výchovně-vzdělávacích metodách a formách práce,

-

schopnost transformovat obsah oboru na učivo,

-

schopnost didaktického vyhodnocení přínosů a limitů metodického postupu.9

Výběr metody nesmí být samoúčelný a vždy se musí brát ohled na žáka. Pokud učitel volí
metodu bez rozmyslu, vystavuje se riziku, že se z výuky vytratí potřeby žáka i obsah
výkladu. Dalším rizikem je pak nadbytečné střídání výukových metod či jednotlivých
aktivit. Žáci rychle ztrácejí orientaci, soustředí se pouze na metodu, a ztrácí ponětí o obsahu
a smyslu výuky.
Z výše uvedeného vyplývá, že holokaust představuje dobře vybrané téma jak pro hodinu
dějepisu, tak pro hodinu výchovy k občanství. Téma je to značně kontroverzní a dochází při
něm ke konfrontaci s tématy, která se žáků týkají. Díky němu mohou uplatnit své postoje,
své názory, a kritické myšlení pro práci s nimi. Při rozmýšlení metod práce se pak nabízí

9

HAVLÍNOVÁ, I., Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. Praha:
Pedagogická fakulta UK, 2014, str. 53–54.
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film jako jeden ze základních zdrojů, přičemž ale nesmí docházet k přesycení a
k samoúčelnému používání. Rovněž je třeba brát ohled na potřeby a možnosti žáků, a to
zejména s ohledem na jejich věk, celkovou vyspělost, ale i na schopnost konfrontace
s kontroverzním tématem.

1.3 Problematika antisemitismu

Pojem antisemitismus označuje nenávist a předsudky vůči Židům i veškeré protižidovské
projevy. Toto označení poprvé užil německý protižidovský aktivista Wilhelm Marr roku
1879, ale antisemitismus jako takový existuje již od středověku a v průběhu evropských
dějin došlo k několika pogromům a Židé byli několikrát vyhoštěni (např. v 15. století ze
Španělska a Portugalska). Až do 19. století měl hlavně náboženský základ, pocházející z
rozporů mezi křesťanstvím a judaismem, respektive islámem a judaismem. Až na konci 19.
století se proměnil na tzv. „antisemitismus rasový“, který nahradil nenávist k judaistickému
náboženství přesvědčením, že samotní Židé jsou bez ohledu na náboženské vyznání rasově
oddělenou skupinou a jako takoví jsou nižší rasou hodnou pohrdání.10
Jonathan Littell ve svém románu Laskavé bohyně popisuje, že holokaust nelze vysvětlit
pouze antisemitismem. Ostatně Německo ani nemělo v minulosti k antisemitismu sklony a
daleko více se v něm profilovalo Rusko či na přelomu století Francie. V souladu s tvrzením
Hannah Arendtové Littell uvádí, že „[…]mýcení národa Mojžíšova nepramenilo jen z nějaké
iracionální nenávisti k Židům […], nýbrž že šlo o odůvodněné a pevné rozhodnutí uchýlit se
při řešení různých sociálních problému k násilí [...]“.11 Littel pak dále uvádí, že tato „vůle či
přinejmenším schopnost smířit se při řešení celospolečenských otázek s mnohem
radikálnějšími metodami“12 se zrodila z nezdaru po první světové válce, který poškodil
všechny státy (kromě Spojených států, ale těm na vítězné straně výhra usnadňovala
10

FREDRICKSON, George M. Rasismus: stručná historie. Praha: BB art, 2003, str. 18-19. ISBN 80-7341124-5.
11
LITTEL, J., Laskavé bohyně. Praha: Odeon, 2006, str.582.
12
Tamtéž, str. 582.
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zapomenout útrapy, zatímco Němci „už neměli co ztratit“). Řešení sociálních problémů se
v moderním státě řeší institucionalizovanou a státem financovanou izolací, tedy jakýmsi
vnitřním vyhnanstvím (vězení, nemocnice, blázinec atd.). Takové řešení je podle hlavního
hrdiny románu velice účinné a humánní, ale může fungovat jen v případě, že si to stát může
dovolit, pokud nemůže, tak je třeba hledat nějaké další „řešení“. Tím vysvětluje
institucionalizovanou likvidaci, která je v jeho očích vlastně správná a humánní, a v tomto
smyslu lze vidět paralelu s Eichmannovou výpovědí, který se dle svého přesvědčení vlastně
snažil pomáhat. A proč právě Židé? To autor osvětluje jednak celou řadou středověkých
stereotypů, které ve společnosti přetrvávaly, ale hlavně tím, že „Židé odjakživa sami sebe
považovali za problém a přáli si za každou cenu zůstat stranou“.13
Britský historik Paul Johnson ve své knize Dějiny 20. století14 uvádí, že v meziválečném
období bylo postavení Židů v Německu velice dobré a že například v kultuře dokonce
představovali elitu. Výmarská republika ale byla spojena s prohrou v první světové válce a
se situací po Versailleské smlouvě, a kultura té doby tedy byla vnímána jako propaganda
této doby a s ní tedy i její protagonisté. Paul Johnson uvádí, že tento obraz byl jedním
z dalších důvodů, proč nacistický režim obrátil svou pozornost právě na Židy.

1.4 Problematika holokaustu

Arnošt Lustig kdysi v jedné přednášce řekl: „Kdysi jsem četl Platona, který psal, že člověk
chápe dobro. Dobro byla pro Platona krása. Ne každý s tím souhlasí […] Platon však
současně říká velmi zajímavou věc. Zatímco člověk chápe a vychutnává dobro, nechápe zlo.
Mozek člověka není schopen ho pochopit. Když se stane člověku neštěstí, nechápe to. Proto
my dodnes nechápeme, co se vlastně všechno stalo. Dokonce ani Němci to nechápou,

13
14

LITTEL, J., Laskavé bohyně. Praha: Odeon, 2006, str. 583.
JOHANSON, P., Dějiny 20. století. Praha: Rozmluvy, 1991.
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ačkoliv to všechno vymysleli, připravili a vykonali [...]. Protože to, co tady bylo, bylo vtělené
zlo[...]. Psát o holokaustu tedy znamená psát o zlu v naší době.“15
O holokaustu či Šoa bylo za posledních sedmdesát let napsáno tisíce knih a tato problematika
byla rozebrána snad ze všech úhlů. Vedle autorů jako Elie Wiesel, Leon Uris, Imre Kertesz
či výše uvedený Arnošt Lustig můžeme uvést z posledních let také Jonathana Littella a jeho
impozantní román Laskavé bohyně.
Vedle románové tvorby pak můžeme jmenovat Hannah Arendtovou, která se ve svých
pracích věnovala jednak tomu, jak bylo možné, že k těmto událostem došlo, což činila na
příkladu procesu s Adolfem Eichmannem, ale zabývala se také podstatou násilí a jeho
postavení vůči státu či autoritě. Arendtová píše, že násilí je nejkřiklavějším projevem moci
a nejzazší formou politiky je násilí. Charakteristické pro moc je přikazovat a být poslouchán.
Vůle k moci a vůle poslouchat je ale vzájemně propojená.16
V terminologii politické vědy se nerozlišuje mezi pojmy „moc“, „individuální síla“, „síla“,
„autorita“ a „násilí“; jsou to slova, jež označují prostředky, kterými vládne člověk člověku.
Moc je schopnost jednat v souladu. Nenáleží jednotlivci, ale skupině. Individuální síla je
vlastnost náležející předmětu nebo osobě, projevuje se ve vztahu k jiným věcem a osobám,
ale je na nich téměř nezávislá. Síla se používá jako synonymum pro násilí, ale měla by
označovat energii uvolněnou fyzickými nebo sociálními pohyby. Autorita je charakteristická
tím, že je uznána těmi, od kterých se vyžaduje poslušnost. K tomu není třeba donucení ani
přesvědčování. Násilí je blízké individuální síle, jeho prostředky jsou užívány ke znásobení
individuální síly. Násilí má instrumentální povahu, neboť závisí na prostředcích, tedy na
zbraních. Násilí je prostředkem moci státu, ale není jeho podstatou. Násilí potřebuje
legitimizaci, musí být vždy ospravedlněno. Ve chvíli, kdy násilí zničilo veškerou moc,
vzniká forma vlády, která si nad vším uchovává kontrolu. Touto formou vlády je teror.17
Ve své knize Původ totalitarismu Arendtová tvrdí, že holokaust dokazuje univerzální sklony
k barbarismu – použití vědy, techniky a racionálního plánování k ovládnutí velké skupiny
lidí automaticky vede k barbarismu. Arendtová navíc dodává, že tato tendence není vlastní

15

LUSTIG, A., Proč učit o holocaustu, In Britské listy, 2011.
ARENDTOVÁ, H., O násilí. Praha: Oikoymenh, 2011.
17
ARENDTOVÁ, H., O násilí. Praha: Oikoymenh, 2011.
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jenom nacismu či sovětskému komunismu, ale je latentně obsažena v každé moderní
společnosti, tedy i v naší společnosti orientované na demokracii a tržní kapitalismus. Pokud
taková moderní společnost učiní z násilí běžnou věc, stává se spáchání zlého činu banální a
svědčí o „banalitě zla“.18
Tyto myšlenky dále rozvíjí Zygmunt Bauman, který upozorňuje na patologické sklony
modernity. Bauman píše, že masové vraždění není moderním vynálezem.19 Ta lze sledovat
napříč celou historií a je možné, že tu budou vždycky. Tím se zdánlivě popírá jedinečnost
holokaustu. Bauman ale tvrdí, že holokaust byl jedinečný, a to právě kvůli jeho propojení
s moderní civilizací. Ta totiž holokaustu nedokázala zabránit (navzdory svým proklamacím),
a podle Baumana je dokonce za holokaust zodpovědná – holokaust je produktem moderní
společnosti. Moderní civilizace neodstranila násilí, ale toto násilí pouze soustředila do rukou
centrální moci. V tomto smyslu holokaust vznikl díky modernímu užití racionálních
byrokratických principů efektivní organizace. Byl racionální, plánovaný, vědecky
podložený, koordinovaný a efektivní.20 Davové násilí bylo nahrazeno moderní byrokracií a
společné běsnění poslušností k autoritě. Byrokratickou efektivitu holokaustu lze
demonstrovat na srovnání s událostí, které se říká „Křišťálová noc“.21 Během ní došlo
k ničení židovských domů, podniků či modliteben. Celkem bylo zabito asi sto osob.
Křišťálová noc byla protižidovským pogromem a příliš se nelišila od jiných pogromů.
Jednalo se ale o jedinou část holokaustu, která se opírala o protižidovské davové násilí, které
je ovládáno proudem emocí. Ty byly nahrazeny byrokracií. Uplatnění moderních
byrokratických postupů se projevilo zejména jako absolutní odmítnutí jakékoliv osobní i
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ARENDTOVÁ, H., Původ totalitarismu. Praha: Oikoymenh, 2013.
BAUMAN, Z., Modernita a holokaust. Praha: Slon, 2003, str. 33.
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„[Osvětim] byla také obyčejným přesahem moderního továrního systému. Místo produkce zboží
zpracovávala jako surovinu lidi, konečným produktem byla smrt a vedoucí pracovníci do výkazu produkce
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morální odpovědnosti představitelů jednotlivých úřadů. Holokaustu tedy nezabránily
společenské normy ani moderní instituce, ale naopak jej umožnily, a bez těchto výdobytků
moderní civilizace by k němu asi nikdy nedošlo.22
V knize Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla si Arendtová pokládá kontroverzní
otázku, zda může být Adolf Eichmann23 vůbec souzen, neboť se hájí tím, že jednal v souladu
s platným právním řádem a „pouze“ poslouchal rozkazy, za jejichž neuposlechnutí mu
hrozily vysoké tresty či dokonce smrt.24 Eichmann se tedy choval jako běžný úředník
moderního státu a plnil pouze své povinnosti. Na jeho činy tedy musí být nazíráno také
s ohledem na jeho osobní odpovědnost.
Ze skutečnosti, že holokaust je produktem modernity, neplyne, že modernita je holokaust.
„Holokaust je vedlejším produktem moderního tíhnutí k plně naplánovanému, k plně
kontrolovanému světu, které se vymklo kontrole a pustilo se na scestí.“ 25 I dnešní člověk
musí být tedy na pozoru, neboť žijeme v moderní společnosti.

1.4.1 Paměť holokaustu

Holokaust lze zkoumat jednak z hlediska filosofických a sociologických studií o příčinách a
podstatě holokaustu, ale také z hlediska jeho otisku či roli této události v kulturní paměti.
Tím se v poslední době zabývala ve svém článku např. Aleida Assmannová.26
Assmanová uvádí, že i přes neuvěřitelný rozsah a počet obětí tohoto ohromného zločinu
proti lidskosti se paměť holokaustu po druhé světové válce stala spíše soukromou záležitostí
22

BAUMAN, Z., Modernita a holokaust. Praha: Slon, 2003, str. 39, str. 139–145.
Adolf Eichmann byl německý nacistický funkcionář a válečný zločinec, jeden z hlavních organizátorů
holokaustu, který byl v letech 1961 až 1962 souzen v Jeruzalémě. Soud jej uznal vinným a odsoudil jej k trestu
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jednotlivých rodin obětí a těch, kteří přežili. Teprve po dvou desetiletích došlo
k pojmenování a označení této události jako traumatické a zločinné. Za další dvě desetiletí
byl z holokaustu učiněn i morální pojem a od 90. let pak docházelo ke snaze „transformovat
[…] komunikativní paměť na dlouhotrvající kulturní paměť založenou na monumentech a
muzeích“.27 Teprve až po roce 2000 lze říci, že se holokaust stal globálním.
Assmannová se ptá, jak k takovému zvratu v chápání holokaustu mohlo v průběhu času dojít
a přichází s návrhem na vymezení několika pojmů, jako je „historická paměť“,
„transnacionální paměť“, „univerzální norma“ a „globální ikona“. Pochopení rozdílnosti
těchto pojmů nám může pomoci pochopit i změnu, která v rámci paměti holokaustu
odehrála.
Historická paměť je takovým typem paměti, která má přímou spojitost s událostí a zahrnuje
tedy tyto čtyři skupiny, kterých se dotýká: Izrael jakožto národ obětí; Německo jakožto
národ pachatelů; evropské národy, které jsou s historickými místy genocidy spojeny; a
spojenci jakožto národy zachránců. Mnoho historiků i pedagogů varuje před unifikací a
zobecněním pojmu a konceptu holokaustu a domnívají se, že „namísto zavádění v Evropě
jednotné transnacionální paměti holokaustu je potřeba sestavit různé sebe-kritické národní
paměti, které reflektují holokaust obsahující mnohost perspektiv jakožto příklad zamotané
historie.“28
I přes tyto výtky byly na mezinárodní scéně podniknuty významné kroky, které přispěly
k tvorbě transnacionální paměti holokaustu. V roce 1998 se například ve Stockholmu
konala mezinárodní konference „Meeting on the Holocaust“ za účasti diplomatů a historiků
a v roce 1999 byla ve Washingtonu založena organizace „The International Task Force on
Holocaust Education, Remembrace and Research“ (ITF) s účastí Německa a Izraele. Ta byla
v roce 2000 rozšířena a k účasti bylo přizváno dalších 16 národů. Díky tomu vzniklo
ujednání o vraždě 6 milionu evropských Židů, která se má stát společnou pamětí zapojených
národů a zároveň má tato paměť formovat hodnoty evropské občanské společnosti a
ochraňovat práva menšin (tato organizace je dnes nevládní organizace, která sdružuje
celkem 27 států světa). V roce 2005 byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace
27
28
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spojených národů Mezinárodní den památky obětí holokaustu, který připadá na 27. ledna
(27. ledna 1945 byl Rudou armádou osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor
Auschwitz-Birkenau). Na konci dvacátého století byla tedy v rostoucím počtu zemí
individuálně ztělesněná paměť přeživších holokaust sociálně uznána a kulturně podpořena
médii, vědeckým výzkumem, památnými místy, muzei a monumenty. Vytvořilo se tak
nadnárodní společenství paměti s vlastní politickou agendou či vzděláváním. Jedním
z efektů této rostoucí transnacionální komunity je její nezakotvenost v prostoru, což můžeme
sledovat například ve Spojených státech, kde je holokaust považován za součást amerických
dějin.
Holokaust se tedy časem proměnil v jakousi univerzální normu. Začal být vnímán jako
jedinečný, protože poskytuje univerzální, globální a kosmopolitní paměť, přičemž tato
jedinečnost nevyplývá z holokaustu jako zločinu proti lidskosti, ale právě z oné vzpomínky
na holokaust, která překračuje hranice jednotlivých národních států. Taková paměť pak má
sloužit jako morální základ humanity. Tento podle mnohých kritiků příliš optimistický
koncept pracující s novým světovým étosem mohou do jisté míry korigovat práce Jeffreye
Alexandera a jeho termín „kulturní trauma“. Zatímco v celosvětovém měřítku dominuje
diskurz paměti holokaustu v západních zemích (USA, západní Evropa), v mnoha dalších
zemích tomu tak není a jsou zde zásadní jiné historické zkušenosti a traumata.29 Jejich rozdíl
oproti holokaustu ale spočívá podle Alexandera v tom, že žádné z jiných traumat nebylo
dostatečně kulturně vypracováno tak, aby mohlo překonat svůj národní kontext a poskytnout
univerzální ponaučení zbytku světa. Holokaust je pro něj jediné trauma s globálním
přesahem, a jako takové je „základním kamenem univerzální morální vyspělosti“.30
Z holokaustu se stal symbol, který pozbyl závislosti na svém historickém zakořenění, a
změnil se tak v globální ikonu. Takovéto globální ikony se sice pohybují volně mimo
historické a geografické hranice komunikačními kanály globalizovaného světa, ale vznikají
na základě kulturní konstrukce, a to v několika ohledech:
-

dekontextualizace: jako symbol se holokaust objevil v 80. letech 20. století.

29
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ASSMANN, A., The Holocaust – a Global Memory? Extensions and Limits of a New Memory Community,
in: ASSMANN, A., SEBASTIAN CONRAD, S. (eds.), Memory in a Global Age, London: Palgrave
Macmillan, 2010, str. 108
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-

symbolická extenze: holokaust jako popření humanity a „radikální zlo“ obecně.

-

emocionální identifikace: podporována především mediálními prezentacemi
prostřednictvím personální identifikace na základě příběhu a osobního prožitku.

-

analogie: holokaust je využíván v oblasti politiky pro ospravedlněný různých
rozhodnutí.

-

model: využití holokaustu pro získání uznání pro jiné – a dosud marginalizované –
vzpomínky.

Nejsou to školská zařízení ani jiné oficiální instituce, která by globální ikony šířily a
komunikovaly, ale masová média jako filmy, tištěná média, televize a internet. Tímto
způsobem se symbolu holokaustu dostalo celosvětového uznání a stalo se určitým
„paradigmatem“ i pro ostatní historická traumata. „To ale neznamená, že […] je uplatňován
jako morální norma k posílení lidských práv. Spíše je používán k legitimizaci vlastního
počínání a nároku na morální autoritu, uznání a náhradu.“31

1.5 Rámcový vzdělávací program a výuka o holokaustu

Vzdělávání o holokaustu má v Čechách trochu specifické postavení. To je způsobené
především tím, že za minulého režimu se na školách o holokaustu neučilo a nedocházelo
tedy ani ke vzdělávání pedagogických pracovníků, aby s tématem holokaustu uměli
pracovat. Ke změně došlo až po roce 1989, kdy se jednak o holokaustu začalo veřejně mluvit,
jednak se začaly ozývat hlasy pamětníků, a s otevřením hranic se také objevila možnost
vycestovat za hranice a seznámit se s tím, jak se o holokaustu učí jinde.
Mezi první instituce, která se vzděláváním žáků a pedagogů začaly zabývat, patří zejména
Památník Terezín, který své vzdělávací oddělení založil již v roce 1993. Šlo zejména o
školení pedagogů, neboť ti se pak mohli podílet na koncipování uceleného vzdělávacího
programu v rámci dějepisu, občanské výchovy či základů společenských věd. To nabylo dále

31
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na významu po roce 2004, kdy MŠMT vydalo platnou verzi Rámcových vzdělávacích
programů, která byla závazná pro vytváření školních vzdělávacích programů, kde se tito
proškolení učitelé mohli uplatnit.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v kapitole 5.5 charakterizuje
vzdělávací oblast člověk a společnost. Ta by měla v základním vzdělávání žáka vybavit
znalostmi a dovednostmi potřebnými k jeho zapojení do aktivního života demokratické
společnosti. Vzdělání má směřovat k poznání dějinných, sociálních a kulturně historických
aspektů lidského života. Má žáky seznamovat s vývojem společnosti a s důležitými
společenskými jevy, které mají vliv na utváření společenského klimatu. Důležitou součástí
je pak vzdělávání v oblasti prevence rasistických, xenofobních a extremistických postojů,
výchova k toleranci a respektování lidských práv.
Na rozdíl od dřívějšího memorování politických dějin se v rámcovém vzdělávacím
programu upřednostňuje zaměření na formování dovedností a postojů, které žák uplatní při
svém aktivním využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském
životě.32
Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova
k občanství. Jejich přesahy však zasahují i do dalších předmětů (zeměpis, výtvarná výchova,
estetická výchova, mediální výchova), a i do celého života školy.
Hlavním posláním dějepisu je „kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity
historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména
poznání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly
se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží
kořeny většiny současných společenských jevů.“33 Žák tedy nemá pouze memorovat data a
historické události bez souvislostí, ale uvědomit si, že dějiny jsou otevřené a utvářejí náš
současný svět.
Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytvoření kvalit, které souvisejí
s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleněním do různých společenských vztahů a

32
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vazeb. Otevírá cestu k sebepoznání a poznání druhých. Učí žáky respektovat a uplatňovat
mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory,
chování a jednání i jejich důsledky.34 Z toho je patrné, že obory dějepis a výchova
k občanství jsou si velmi blízké, a správně by mezi nimi měla vznikat mezipředmětová
výměna.
Další důležitou částí Rámcového vzdělávacího programu jsou tzv. průřezová témata. Ta
vymezují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou
součástí základního vzdělávání a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti
postojů a hodnot.
RVP ZV obsahuje charakteristiku průřezových témat, v níž je zdůrazněn jejich význam a
postavení v základním vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos
průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka jak v oblasti vědomostí, dovedností a
schopností, tak v oblasti postojů a hodnot. Obsah průřezových témat je rozpracován do
tematických okruhů. Výběr témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v
kompetenci školy. Jsou to:
- osobnostní a sociální výchova,
- výchova demokratického občana,
- výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
- multikulturní výchova,
- environmentální výchova,
- mediální výchova.
Z výše popsaného vyplývá, že kromě environmentální výchovy se výuka o holokaustu může
stát předmětem každého z vypsaných tematických okruhů průřezových témat. Výuka o
holokaustu je tedy důležitou součástí výuky podle Rámcového vzdělávacího programu,
neboť napomáhá formovat osobnost žáka, jeho postoje a hodnoty, a to jak v předmětech
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dějepis a výchova k občanství, tak v rámci tzv. průřezových témat napříč všemi
vzdělávacími celky.
Rámcový vzdělávací program je pro školy závazným dokumentem, ale poskytuje jim také
svobodu, neboť si mohou zvolit, jaké didaktické metody budou používat, jaké budou
používat učebnice, jaké zvolí vzdělávací celky. S ohledem na požadované výstupy také škola
požadované učivo rozpracuje do jednotlivých ročníků, ale může zvolit i delší časové úseky.
Další výhodou je, že kromě didaktických metod, si škola může zvolit, jaké bude používat
didaktické pomůcky, a zde se nabízí široké možnosti pro uplatnění filmu, jakožto didaktické
pomůcky. Film pomáhá k utváření naší kulturní paměti, což je v souladu s požadavkem RVP
ZV, který mezi cíle dějepisu klade: „kultivaci historického vědomí jedince a uchování
kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti“.35

1.5.1

Možnosti didaktických pomůcek pro výuku o holokaustu

Celkově lze konstatovat, že v dnešní době je nabídka materiálů k výuce o holokaustu velice
bohatá. Existuje celá řada vzdělávacích programů o holokaustu, kterými lze doplnit a
obohatit školní vzdělávání. Kromě nejrůznějších exkurzí na místa, která jsou s holokaustem
spojena, se nabízejí zejména instituce, které se na vzdělávání o holokaustu specializují. Při
výběru jsem se zaměřil zejména na ty, které mají profesionálně vypracované vzdělávací
kurzy ve většině případů s akreditací MŠMT. Tyto instituce disponují kvalitními
doplňujícími materiály a metodikami. Jedná se o Židovské muzeum v Praze, Památník
Terezín, Centrum studií genocid Terezín a Institut Terezínské iniciativy.
Kromě těchto aktivit, které se většinou odehrávají mimo prostory školy, mohou učitelé svůj
výklad opřít o tyto základní pomůcky:
- učebnice,
35
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- archivní materiály,
- zvukové a obrazové záznamy a rozhovory s pamětníky,
- dokumentární a hrané filmy.

1.5.2 Učebnice

I v dnešní době zůstává učebnice dominantní vzdělávací pomůckou. Školní dějepis pomáhá
utvářet kolektivní paměť, tudíž učebnice obsahují ustálenou interpretaci daného historického
děje. O tom, co má být obsahem školní učebnice, tedy nerozhodují jen jejich autoři, tak také
stát, neboť texty učebnic podléhají schvalování MŠMT. Obsah učebnic tedy neodpovídá
pouze autorově představě, ale podléhá společenskému konsenzu o minulosti.
Učebnice lze rozdělit do dvou základních kategorií. Jednak jde o klasické školní učebnice36,
které disponují doložkou MŠMT a mohou tedy tvořit základní páteř výkladu v hodinách
dějepisu, výchovy k občanství či například literatury. Velkou nevýhodou je většinou jejich
stručnost a zkratkovitost. Zejména učebnice dějepisu se při popisu holokaustu zaměřují na
čísla, ale mizí příběhy konkrétních lidí. Většinou také chybí dostatečný popis toho, co je to
židovství, jaká jsou jeho specifika, či se vyhýbají problematice antisemitismu. Obecně lze
říci, že antisemitismus je připisován nacistickému Německu a nevěnuje se pozornost
českému antisemitismu a jeho zdrojům. Tato zvláštnost se pak ukazuje například i u výkladu
o koncentračním táboře Terezín, který je v učebnicích sice uváděn, ale lidé, i tisíce
československých občanů, jsou zde ukázáni jako pouhá čísla a vytrácí se jejich lidské
příběhy. Obecně by měl být kladen větší důraz na problematiku rasismu a antisemitismu,
neboť žáci by měli získat představu o tom, že vůči nim nebyla žádná společnost v průběhu
dějin imunní a že i dnes mnohdy představuje veliký problém. Dalším velkým nedostatkem
učebnic je opomíjení holokaustu jiných etnik, než jsou Židé. V českém prostředí jde zejména
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o holokaust Romů, který v českých učebnicích většinou je, ale omezuje se na konstatování
o existenci dvou koncentračních táborů (Lety, Hodonín).
Tyto nedostatky se nevztahují na druhou kategorii učebnic, kterou tvoří učebnice, které
vytvářejí výše jmenované instituce37. Ty však nemají doložku MŠMT a nemohou proto být
pořízeny z rozpočtu škol. V omezeném počtu jsou ale k dispozici a během výkladu se s nimi
dá dobře pracovat. Za zmínku například stojí publikace k projektu „Naši nebo cizí? Židé v
českém 20. století“, která přináší řadu nových pohledů, informací a podnětů pro výuku o
moderních židovských a českých dějinách.

1.5.3 Archivní materiály

Archivní materiály představují cenný zdroj pro výuku o holokaustu, ale jsou vhodné spíše
pro starší žáky a studenty. Návštěva archivu je vhodná například pro projektovou výuku,
kdy se vytvoří menší skupiny (než průměrná třída), která je navíc motivována i osobním
zájmem o téma. Z úspěšných projektů můžeme jmenovat například projekt Židovského
muzea v Praze s názvem Zmizelí sousedé, vybízející mladé lidi (ve věku 12-18 let) k pátrání
po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války.

1.5.4 Zvukové a obrazové záznamy a rozhovory s pamětníky

Zcela specifickou kategorii představují rozhovory s pamětníky. Z pochopitelných důvodů se
však pomalu stávají nedostupné a pokud je možné nějakého pamětníka oslovit, tak
organizace je velice obtížná. Alternativu přestavují zvukové a obrazové záznamy. Naprosto
unikátním zdrojem je Centrum vizuální historie Malach, který poskytuje badatelům,
pedagogům, studentům i nejširší veřejnosti místní přístup ke čtyřem digitálním archivům
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Např. Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Centrum studií genocid Terezín a Institut Terezínské
iniciativy.
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orálně historických rozhovorů. Celkově tak je k dispozici padesát šest tisíc nahrávek ve
čtyřiceti jazycích, mezi nimi 163 nahrávek ve slovenštině a 17 v češtině.

1.5.5 Co bylo o holokaustu natočeno?

O holokaustu byly natočeny desítky či spíše stovky nejrůznějších filmů a dokumentů. V této
práci nelze rozebrat všechny tyto filmy, a ani to není jejím tématem. Nicméně se pokusím
vyjmenovat ty filmy, které k danému tématu považuji za nejvhodnější. Zcela určitě některé
filmy opomenu a případný čtenář jistě objeví filmy, které by vyjmenoval spíše. Jedná se tedy
spíše o sondu do toho, co bylo o holokaustu natočeno, přičemž se při výběru snažím
zhodnotit i to, zda může být film použit při výuce o holokaustu.
První kategorie zahrnuje nejrůznější dokumentární filmy. Ty jsou vesměs pro výuku vhodné
a nabízejí nám dostatečně reálný pohled na věc. Jejich nevýhodou je zpravidla metráž, neboť
kvůli tomu nejdou shlédnout během jedné hodiny. Díky jejich struktuře lze ale pohodlně
zvolit určitou pasáž, která nemusí zapadat do kontextu filmu, ale dobře zapadne do kontextu
výuky. Další nevýhodou je jejich styl, neboť studenty často nebaví a rychle ztrácejí
koncentraci – dnešní divák od filmu očekává akci a tu mu dokumenty většinou neposkytují.
S tím musí učitel počítat a hodinu tomu přizpůsobit.

Šoa, Claude Lanzmann, Francie, 1985, 566 min.: Jedná se o zcela jedinečné a nadstandartní
dílo. Snímek má více než devět hodin a autoři na něm pracovali dvacet pět let. Během filmu
není použit žádný dobový záběr a celý film stojí na výpovědích očitých svědků. Film tedy
zachycuje vzpomínky pamětníků a jejich zkušenosti zaznamenává pro další generace. Díky
tomu se vlastně nejedná o pouhý dokument, ale jde o jakýsi archív vzpomínek přeživších
holokaust.

Hitler a holocaust, Guido Knopp, Německo, 2000, 6x 50 min.: Tento šestidílný dokument
je unikátní díky tomu, že jeho autoři použili značné množství dobového filmového a
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fotografického materiálu. Díky tomu na nás dokument promlouvá značně syrovým a drsným
obrazem, za což je na jednu stranu chválen za autentičnost, ale často je mu právě toto i
vytýkáno (zejména díl „Osvobození“ obsahuje záběry pořízené při osvobozování
koncentračních táborů). Tyto obrazy jsou doplněny o vzpomínky pamětníků, a to jak z řad
přeživších holokaust, tak z řad pachatelů či jiných zapojených osob. Dokumentu však lze
vyčíst časté přeskakování v ději i v čase, což u diváka může vést ke zmatku, a při výuce by
právě na toto měl učitel dát pozor.

Zapomenuté transporty, Lukáš Přibyl, Česko, 2010, 85 min.: Jedná se o velice originální a
jedinečný dokument. V celkem čtyřech dílech autor sleduje osudy deportovaných českých
Židů do méně známých koncentračních táborů na území Polska, Lotyšska, Estonska a
Běloruska. Výpovědi pamětníků jsou doplněny dosud nepublikovaným materiálem, který
není nijak dotáčen ani komentován. Společnou linií celého dokumentu je sledování
odlišných strategií přežití v extrémních podmínkách. Svým zpracováním se dokument
značně odlišuje a jednotlivé pasáže se do výuky hodí, neboť můžeme sledovat odlišná
rozhodnutí lidí, kteří jsou vystaveni maximálnímu násilí, a tím vyvolat diskuzi mezi žáky.
Komplikace může být to, že se jedná o málo známé destinace, které žáci pravděpodobně
neznají, a to může vést k jejich nezájmu.

...to jsou těžké vzpomínky, Monika Rychlíková, Česko, 2002, 28 min.: Tento dokument je
unikátní tím, že se vztahuje k holokaustu českých Romů. Jedná se o vzpomínky svědků
romského holokaustu doplněné o archivní materiály a dobové vzpomínky. Vzhledem
k tomu, že je holokaust Romů značně opomíjené téma, tak je tento film unikátní. Při použití
ve výuce by se však učitel měl připravit na to, že vzbudí kontroverzní postoje (což samo o
sobě ve výuce nemusí být špatně), které mu dost snadno mohou rozbít celou hodinu.

Peklo na zemi, Vojtěch Jasný, Česko/USA, 2001, 56 min.: Film je součástí projektu nadace
Survivors of the Shoah - Visual History Foundation, kterou po natočení filmu Schindlerův
seznam založil Steven Spielberg. Film zaznamenává vzpomínky devatenácti mužů a žen z
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Česka, kterým se během války změnil život kvůli jejich rasovému původu. Zajímavé jsou
například výpovědi pamětníků, kteří vzpomínají na to, že svou „odlišnost“ si uvědomili až
s nástupem nacistů k moci, konkrétně tehdy, když jim matka našila Davidovu hvězdu na
kabát. Tyto výpovědi jsou v kontrastu s dobovými záběry z polského ghetta, kde vystupují
Židé v tradičním oblečením a s pejzy. Toto poukazování na odlišnost se dá dobře použít
v hodinách, neboť žákům ukazuje její absurditu.

Situace u hraného filmu je značně komplikovanější, neboť téma holokaustu je u diváků
poměrně oblíbené a filmaři tedy vyrábějí jeden film za druhým. Bohatý výběr máme jak
z české produkce, tak produkce světové. Některé filmy o holokaustu nejsou, ale nabízejí nám
jeho obrazy (např. Zlatí úhoři, Karel Kachyňa, Československo, 1979, 84 min), a některé
filmy nejsou o holokaustu explicitně, ale pozorný divák jej vnímá v pozadí (např. Spalovač
mrtvol, Juraj Herz, Československo, 1968, 96 min).
Filmy můžeme roztřídit podle jejich děje a obsahu na několik kategorií, přičemž je jasné, že
jednotlivé filmy půjde zařadit do více kategorií zároveň:

1. Filmy znázorňující transporty, koncentrační tábory a život v ghettu: Tyto motivy jsou
součástí velké většiny hraných filmů o holokaustu. Znázorňují jednak nelidské
podmínky a hrůzu násilí, ale také absurditu vytržení lidí z jejich normálních životů.
Tato kategorie obsahuje zdaleka nejvíce filmů nejrůznějších žánrů. V této kategorii
můžeme uvést například:
- Daleká cesta (Československo, Alfréd Radok, 1948)
- Chlapec v pruhovaném pyžamu (Velká Británie, USA, Mark Herman, 2008)
- Pianista (Francie, Německo, Velká Británie, Polsko, Roman Polanski, 2002)
- Jakub lhář (Německo, Frank Beyer, 1965)
- Romeo, Julie a tma (Československo, Jiří Weiss, 1960)
- Život je krásný (Itálie, Roberto Benigni, 1997)
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- Bůh před soudem (Velká Británie, Andy DeEmmony, 2008)
- Transport z ráje (Československo, Zdeněk Brynych, 1962)
- Obchod na korze (Československo, Jan Kadar, 1965)
- Saulův syn (Maďarsko, László Nemes, 2015).

2. Filmy věnující se protestu či pomoci Židům: tato kategorie není příliš obsáhlá, ale
jedná se většinou o dosti poutavé příběhy. V této kategorii můžeme uvést například:
- Schindlerův seznam (USA, Steven Spielberg, 1993)
- Všichni moji blízcí (Česko, Slovensko, Polsko, Matěj Mináč, 1999)
- Musíme si pomáhat (Česko, Jan Hřebejk, 2000)
- Démanty noci (Československo, Jan Němec, 1964)

3. Filmy vztahující se k následkům holokaustu a Norimberským procesům: tyto filmy
se zabývají osudy válečných zločinců. Kladou si otázky viny a svědomí. Snaží se
pachatele konfrontovat s pravdou a přijít na jeho motivy. V této kategorii můžeme
uvést například:
- Adolf Eichmann (Maďarsko, Velká Británie, Robert Young, 2007)
- Babi Jar (Rusko, Jeff Kanew, 2003)
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2

FILM A PAMĚŤ

2.1 Zobrazení minulosti ve filmu

Film nelze brát pouze jako prostředek objektivního zobrazení reality, ale spíše jako
specifický kulturní fenomén, který se podílí na utváření sdíleného obrazu světa. Náš pohled
na minulost, způsoby oblékání, typy účesů, řeč, chování, věci, kterým věříme a o nichž
pochybujeme – všechny tyto aspekty našeho života v dnešní době formulují filmy. Nabízejí
nám také silný estetický zážitek, vhled do jiných kultur a pochopení nových způsobů
myšlení. Film tedy nelze vnímat pouze jako intenzivní umělecký zážitek či pronikavou vizi
o lidstvu v jiných dobách a na jiných místech. Někdy jde o dokumenty každodenního života,
jindy o zaznamenání významných historických událostí, jejichž význam zasahuje až do
současnosti. Některé filmy se odmítají přizpůsobit našemu současnému způsobu myšlení, a
naopak nás nutí uvědomit si, že mohou být něčím radikálně jiným, než jsme zvyklí, a nutí
nás tak poupravit své názory, abychom porozuměli tomu, co dřív bylo všem jasné.38 Film
zde tedy vnímám jako prostředek kulturní paměti, kterou jednak pomáhá prezentovat
navenek, ale také se podílí na jejím formování a utváření¨.39 Film tedy neuchovává obrazy,
které zobrazují objektivně skutečnost toho, jak se věci odehrály, nýbrž s ním dále souvisejí
další faktory, které je třeba do jeho interpretace zohlednit. Těmi je výsledný obraz filmu
ovlivněn, ale tento obraz se dále podílí na tom, jakým způsobem si na zobrazenou realitu
utváříme názor. 40

38

BORDWELL, D. – THOMPSON, K., Dějiny filmu: Přehled světové kinematografie. Praha: Akademie
múzických umění v Praze a Nakladatelství Lidové noviny, 2007, str. 9.
39
Film představuje nové médium, které se zrodilo ve 20. století a jako takové ovlivnilo nejnovější dějiny lidstva
stejně jako dříve knihtisk či automobilismus a letectví. V tomto smyslu film překročil své původně úzce
specifikované zaměření a stal se celospolečenským fenoménem.
40
Pokud se zabýváme tím, jakým způsobem se film vyráběl a promítal, objevujeme možnosti, jaké měli filmaři
i filmoví diváci. Tedy, pokud se zabýváme kulturními a sociálními vlivy na film, můžeme lépe porozumět
způsobům, jakými se v nich odrážejí stopy společnosti, která je vyrobila a konzumovala. Dějiny filmu tak
otevírají řadu politických, kulturních a uměleckých otázek. Viz BORDWELL, D. – THOMPSON, K., Dějiny
filmu: Přehled světové kinematografie. Praha: Akademie múzických umění v Praze a Nakladatelství Lidové
noviny, 2007, str. 9-16.
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Současná kultura je do značné míry filmová. Film proto představuje médium, které zásadním
způsobem utváří také historické povědomí současné společnosti. Prostřednictvím filmu lze
tedy sledovat, jakým způsobem se lidé vztahují k dějinám, a sledovat také jejich představy
o minulosti.41 Pokud se má historická paměť společnosti upevňovat, mělo by se k tomu
přistupovat právě přes prostředky, které ji utvářejí, ale k tomu je třeba zohlednit také to, do
jaké míry se v ní mohou uplatňovat různé nejasnosti, stereotypy či předsudky.

2.2 Film jako prostředek kulturní paměti

V následující kapitole se budu zabývat pamětí, respektive tím, do jaké míry je obraz nějaké
události v naší kulturní paměti ovlivňován filmem a naopak, jak je film ovlivňován kulturní
pamětí. Pokud se totiž film svým námětem obrací k nějaké události, která zaujímá důležité
místo v historii určité společnosti, může být pak film považován za důležitý zdroj, který se
podílí na formování našeho historického vědomí. Naše historické vědomí totiž nevychází
pouze z procesu vzdělávání ve vzdělávacích institucích, ale naše hodnocení minulých
událostí a schopnost začlenit je do širšího kontextu je ovlivněna také četbou, rozhovory,
televizí, fotografií a určitě také filmem (ať už dokumentárním či hraným).
Historické vědomí vzniká vzájemným působením několika faktorů: individuální prožitky a
zkušenosti, výsledky produkované historiografií, ideologie a kolektivní paměť. Všechny tyto
faktory se mohou promítnout do filmové tvorby: film znázorňuje prožité příběhy, autoři
pracují s historickými prameny, znázornění nějakého tématu může být podmíněno nějakou
ideologií a vždy bude zapadat do nějakého kulturního rámce, který je společný pro nějaké
společenství. Takový film se ale zároveň stává nástrojem k utváření historického vědomí:
ovlivňuje historické vědomí, zapisuje se do individuální i kolektivní paměti, může sloužit
jako nástroj ideologie, stává se zdrojem (pramenem) pro historiografii, ale i další vědy.
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ČINÁTL, K. – PINKAS, J., Dějiny ve filmu: film ve výuce dějepisu. Praha: Ústav pro studium totalitních
režimů, 2014 str. 10.
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Zde se budeme zabývat filmem jakožto médiem kulturní paměti. Paměť zde ale nebudeme
chápat jako individuální biologickou funkci mozku, ale jako fenomén, který vzniká kulturní
podmíněností. Jako takovou musíme rozlišovat paměť individuální a kolektivní.

2.2.1 Paměť

Tématem paměti se zabýval například francouzský filosof Henri Bergson. Ten při analýze
vnitřních dějů považuje za stěžejní jejich trvání. „Určitý duševní stav se podle Bergsona
mění už jenom tím, že trvá, neboť přítomný okamžik je vždy bohatší o vzpomínku na
okamžik předchozí. Tato vzpomínka je tedy oním prvkem, jímž trvání získává nový
kvalitativní odstín, který tu v minulosti nebyl, a paměť se tak stává předpokladem vědomí,
trvání a času […] Paměť je předpokladem vědomí, trvání a času. Díky ní jsme sami sebou a
rozumíme věcem kolem sebe.“42 Lidský život je podle Bergsona spojen s neustálým
vytvářením vzpomínek, které se však nevytvářejí všechny naráz, ale vystupují selektivně
tak, jak se jako zkušenost hodí k řešení problémů současných, minulých či budoucích.
Na Bergsonovu filosofii navázal francouzský sociolog Maurice Halbwachs. Ústřední teze,
kterou Halbwachs zastává, se týká společenské podmíněnosti paměti. Plně odhlíží od tělesné
báze paměti, a místo toho vytyčuje společenské referenční rámce, bez nichž se nemůže
ustavit a uchovat žádná individuální paměť. Tyto referenční rámce lidé v určité společnosti
používají k tomu, aby fixovali a znovu nacházeli své vzpomínky. Vně těchto rámců tedy
podle Halbwachse žádná paměť neexistuje (jedinec vyrůstající v naprosté izolaci by tedy
neměl žádnou paměť). Paměť se u člověka objevuje v průběhu jeho socializace. Ten, kdo
paměť má, je vždy jednotlivec, ale teprve v kolektivu tato paměť může získat tvar – kolektiv
jako takový žádnou paměť nemá, ale určuje paměť svých příslušníků. Vzpomínky vznikají
pouze díky komunikaci a interakci v rámci určité společenské skupiny. Pamatujeme si to, co
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MASLOWSKI, N. – ŠUBRT, J., Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, 2015, str. 16.
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se dozvídáme od druhých, ale také to, co nám druzí vyprávějí, a tím reflektivně určí, že je to
důležité.43
Individuální paměť jednotlivce se tedy utváří díky její účasti na komunikativních procesech.
Je funkcí mozku, která je vázaná na začlenění jedince do určité společenské skupiny, ať už
se jedná o rodinu, náboženské společenství či například národ. Vzpomínáme na to, o čem
komunikujeme a co dokážeme lokalizovat v referenčním rámci kolektivní paměti.44
Proto Halbwachs považuje za důležité rozlišení kolektivní a individuální paměti.
Individuální paměť je již společenským fenoménem, ale je individuální pouze jako jedinečná
kombinace kolektivních pamětí, které jsou vázány na určité skupiny a mezi kterými existují
specifická propojení. Společenská skupina, která se definuje jako společenství vzpomínky,
si svou minulost uchovává jako obraz, který si sama utváří, a který zdůrazňuje její odlišnost
navenek a zároveň zastírá vnitřní rozdíly. Tak si skupina utváří povědomí o své identitě
v průběhu času. Každá skupina má ale tendence usilovat o své trvání, a tak se objevují
tendence nevnímat proměny a dějiny popisovat jako nezměněné trvání. Paměť navíc
neuchovává minulost jako takovou, ale pouze to, co je skupina k dané epoše schopna
zrekonstruovat – minulost není uchovávána jako taková, ale je soustavně reorganizována
proměňujícím se referenčním rámcem přítomnosti.45
Z výše popsaného pak vyplývá specifický vztah kolektivní paměti a dějin, který je
v Halbwachsově pojetí protichůdný. Kolektivní paměť se vztahuje k určité skupině zevnitř
a snaží se jí nabídnout takový obraz minulosti, ve kterém by se tato skupina mohla poznat
ve všech svých stádiích. Všechny hlubší změny jsou proto v takovém obraze vymazány.
Dějiny naopak přisuzují platnost historického faktu pouze tomu, co jakožto událost či proces
vykazuje změnu. Kolektivní paměť zdůrazňuje odlišnosti vlastních dějin proti jiným
svébytným skupinám, a naopak dějiny tyto rozdíly mažou a vytvářejí hegemonní historický
prostor, kde je vše možné srovnávat se vším – každou historii lze spojit s jinou a všechny
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ASSMANN, J., Kultura a paměť. Praha: Prostor, 2001, str. 36–37.
MASLOWSKI, N. – ŠUBRT, J., Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, 2015, str. 17–
18.
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HALBWACHS, M., Kolektivní paměť. Praha: Slon, 2009, str. 50–92.
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jsou stejně důležité a významné. Historie proto podle Halbwachse není typem paměti, neboť
univerzální paměť neexistuje – paměť je vždy kolektivní, skupinově specifická.46
Na Halbwachsovo pojetí paměti navázal Jan Assmann, který rozlišuje dva typy kolektivní
paměti: komunikativní paměť, která je založena na formách každodenní interakce a
komunikace (například vzpomínky na nedávnou minulost, které člověk sdílí se svými
současníky – tzv. generační paměť), a kulturní paměť, která je více institucionalizovaná,
neboť spočívá na rituálech a opírá se o rituály, obrazy, texty, monumenty a v neposlední
řadě sem můžeme zařadit také filmy. Ty mohou představovat jedno z médií kulturní paměti,
které nabízí jiné podmínky pro zobrazení minulosti, než nabízí běžná komunikace. Jak již
bylo napsáno výše, tak paměť umožňuje rekonstruovat minulé události, ale vždy pod jiným
úhlem pohledu – je vždy spjatá s přítomností. Z toho důvodu ani filmy, které se obracejí
k nějaké určité historické události, nezachycují tuto událost autenticky, ale pouze tak, jak je
společnost schopná v dané situaci zrekonstruovat v rámci svého referenčního rámce – obraz
minulosti je rekonstruován tak, aby odpovídal současné situaci. Kulturní paměť je navíc
značně selektivní, neboť má tendence vyzdvihovat ty prvky, které podporují pozitivní obraz
společnosti, a naopak „zapomíná“ ty prvky, které by tento obraz narušovaly či dokonce
zpochybňovaly.47
Jestliže je film médiem kulturní paměti, které se podílí na utváření našeho historického
vědomí, a jelikož je kulturní paměť selektivní a její obraz minulosti je vždy spjat
s přítomností, pak se film stává médiem, které si přivlastňuje schopnost vytvářet legitimní
obraz minulosti a formovat tak naši sdílenou představu či vzpomínku.

2.2.2 Film jakožto médium formulující paměť

Když je film vytvořen, tak se stává součástí jakéhosi archivu obrazů a slov. Tímto archivem
nemyslíme nějakou konkrétní instituci, ale jakýsi soubor stop po určité kultuře v určité době.
46
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Film je tedy obraz doby fixovaný v neměnné a trvanlivé formě, který může být v pozdějších
dobách kdykoliv aktualizován a použit jako doklad o této době. Dokladem však není pouze
tím, co nám tento obraz ukazuje (tedy archivuje), ale také tím, jak to dělá, a je tedy dokladem
také doby, ve které vznikl.
Při tomto aktualizování obsahu však dochází k formování osobního vzpomínání jednotlivce
či vzpomínání v rámci určité sociální skupiny. To znamená, že i přesto, že film je vlastně
jen značně osekaná, subjektivní a vykonstruovaná verze minulosti, tak často představuje
interpretační schémata, která ovlivňují významnost vlastních vzpomínek, a tím utvářejí naše
vnímání historických událostí. Tuto skutečnost dokládá například výzkum, který ve své
knize představil německý sociolog Harald Welzer.48
Tento výzkum se zaměřil na sledování rodinných příběhů z dob nacistické minulosti a
sledoval je skrz příslušníky tří generací. Welzer zde na mnoha příkladech dokládá, že filmu
je mnohdy připisována váha historického důkazu o tom, jaká byla minulost a jak se to „ve
skutečnosti“ odehrálo. Pokud se film vztahuje ke vzdálenější minulosti, tak divák většinou
nemá možnost obraz konfrontovat s vlastním prožitkem a rozdíl mezi filmovým obrazem a
realitou je o to méně zřetelný. Tak se některé obrazy, které se objevují například v dílech
vztahujících se k nacistickému Německu, stávají základem našeho vědění o této historické
epoše. Welzer zde uvádí příklady, kdy pamětník vypráví určitý příběh, který pak dále
vyprávějí jeho potomci ve druhé či třetí generaci. Ti však mají dané vyprávění
nekonzistentní a mlhavé, a proto si „vypůjčují“ fragmenty o dané době z filmové tvorby.
Tak vzniká zvláštní obraz, který je tvořen fragmenty z filmů a zároveň je podložen důrazem
na rodinný příběh. O to zvláštnější je, že Welzer dokládá, že k tomu nedochází pouze u
dalších generací, ale toto dotváření vzpomínky vypůjčeným obrazem z filmu dělají i samotní
pamětníci, jako by věrohodnost vyprávění spočívala v tom, do jaké míry je předkládaný
obraz v souladu s obrazem, který předkládá film.49
Film tedy vytváří jakýsi „archiv“ obrazů o dané době, který je konzistentní, detailní, vizuálně
uchopitelný, a navíc odpovídá společensky uznávané představě o tom, jak se, co odehrálo.
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To z něj v očích pamětníků dělá důvěryhodnější zdroj, než jsou jejich vlastní mlhavé
vzpomínky, a proto si podvědomě vlastní vzpomínky upravují tím, že si z tohoto „archivu“
obrazy vypůjčují.50
Tato vlastnost tedy filmu propůjčuje značnou legitimizující moc, která samozřejmě roste
s tím, když se na film dívá jedinec, který není přímým pamětníkem daných událostí. Autorita
filmu tak roste a stává se z něj až „historický pramen“. Welzer zde uvádí, že zatímco
pedagogický výklad dějin bývá podrobován rozboru, zda není tendenční, tak u filmu
k takové kritice většinou nedochází a ve vnímání diváka tak představuje doklad o dané
době.51 Na to je při práci s filmem ve výuce potřeba pamatovat a dávat si pozor, zda film
žákům předkládáme jako estetické ztvárnění dané doby, či jej prezentujeme jako historický
pramen o dané době.

2.3 Problematika filmu ve výuce

Z výše popsaného vyplývá, že pojímat film jako plnohodnotný historický pramen zcela
nelze. Rozhodně jej lze ale použít pro vytvoření obrazu událostí a také pro zobrazení
celkového obrazu doby. Film totiž přestavuje médium, které pomáhá utvářet historické
vědomí současné generace žáků asi víc než samotná výuka dějepisu na základních a
středních školách. „Film je určitým uměleckým pohledem, který prezentuje vyhraněného
jednotlivce či skupinu tvůrců, kteří se chtějí vyjádřit k určité situaci. Prezentuje určitý názor.
S tím se při výuce dá pracovat – zkoumáme jednak prezentovanou situaci samu,
konfrontujeme vlastní pohled na ni s pohledem tvůrců, zkoumáme příčiny prezentované
situace, pohnutky jejích aktérů, promýšlíme možná zkreslení tvůrčího pohledu na ni a
snažíme se formulovat vlastní pohled a názor“.52 Toho by měl učitel využít a zařadit film
k dalším metodám výuky jako je například práce s textem, práce s obrazem, práce s
50

Tamtéž, str. 102–104.
Tamtéž, str. 106.
52
HAVLÍNOVÁ, I., Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. Praha:
Pedagogická fakulta UK, 2014, str. 63.
51

38

karikaturou, setkávání s pamětníky či práce s běžnou učebnicí. Film rozvíjí žáky daleko
všestranněji, protože představuje zvláštní, mnohovrstvou výpověď, která pomáhá otvírat
emocionální rovinu. Je velice konkrétní ilustrací širších společenských, historických či
současných jevů a procesů, a přesto akcentuje každodenní život jednotlivce na jejich pozadí.
Velkou výhodu pak představuje mezipředmětovost, neboť film jako zdroj informací lze
uplatnit i v dalších předmětech, jako je výchova k občanství či například mediální výchova.
Důležitým aspektem práce s filmovými ukázkami je jedinečná příležitost vést žáky ke
vnímání různých forem manipulace. Film – dokumentární, a ještě více hraný – je názorným
příkladem manipulace a může vést k nekritickému přijímání pohledu, který mu vtiskuje
jedinec nebo určitá skupina lidí. Na druhou stranu právě toto je výzva pro rozvoj kritického
myšlení žáků. Zde je však potřeba si uvědomit, že film – jakožto svědectví událostí a doby
– může být touto dobou zatížen a – někdy omylem a jindy zcela úmyslně – tuto dobu
zkresluje.53Z toho důvodu je třeba věnovat výběru filmu značnou pozornost a s tímto
aspektem počítat a dále s ním pracovat.

2.3.1 Mediální pedagogika a mediální didaktika

Mediální pedagogika je pedagogická disciplína, která se zabývá působením médií v
procesech edukace a socializace. Usiluje postihnout různé způsoby, jimiž média vyvolávají
nebo ovlivňují proces učení. Médiím je možno rozumět v širokém a úzkém slova smyslu. V
tom úzkém jde o technologie přenášející informace a audio-vizuální obsahy, tedy např.
filmy. V širokém slova smyslu je pak médiem všechno, co zprostředkuje vědění, a tím
vzdělání. Takovým médiem je kniha, ale také nákres či obrázek, jsou to fyzické pomůcky
při vyučování, a v konečném důsledku tak můžeme chápat i samotného učitele. Ve světě
existuje

mnoho

různých

směrů

mediální

pedagogiky,

ale

asi

nejznámější

a

nejpropracovanější koncept pochází z Německa. Ten je strukturován do základních
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subdisciplín, které se navzájem doplňují a podporují. Mezi ně patří: mediální výzkum,
zaměřený na zkoumání mediální produkce; mediální výchova, která se zaměřuje na kritickoreflexivní uchopení masových médií a dosažení mediální kompetence. Se školským
systémem je spojena mediální výchova jako oficiální téma ve školním kurikulu a mediální
didaktika jako metodika učení se a vyučování pomocí médií.54
Pedagogicko-didaktické úvahy o používání médií existují od té doby, co se začalo médií
užívat cíleně jako vyučovacího nástroje ke zprostředkování světonázorové skutečnosti, což
bývá v literatuře spojováno s uvedením slabikáře Jana Ámose Komenského Orbis
sensualium pictus (1658) do latinských škol.55 O filmu jako o didaktické pomůcce můžeme
mluvit již od počátku 20. století. Šlo převážně o osvětová vysílání. Od 30. let 20. století film
sloužil jako didaktická pomůcka či jako nástroj ke zprostředkování světonázorové
skutečnosti. Nejčastějšími tématy bylo vlastenectví, národopis, historie a technologie. Cílem
je pomocí filmu dosáhnout národní identity a sounáležitosti. Na konci 30. let 20. století
slouží film stále častěji také k propagandistickým účelům, kdy jej totalitní režimy využívají
k demonstraci své pokrokovosti a technologické vyspělosti. Velká změna nastala v 50.
letech, kdy došlo k propojení s centrálně vysílanou televizí, která začala produkovat také
pořady pro vyučování. K další významné změně ve vyučovacím procesu došlo v 80. letech,
a to díky nástupu videotechniky. Ta umožňovala vytvářet záznamy centrálně vysílaných
pořadů a jejich další reprodukci. Díky tomu získali učitelé nové možnosti, jak s mediálním
obsahem pracovat. Mohli jej upravovat věku studentů, probírané látce, určovat rozsah
projekce či projekci opakovat. Od 90. let pak lze sledovat revoluční zlom, neboť
technologický pokrok umožnil nezávislost na centrální nabídce a zároveň umožnil obsah
samostatně vytvářet, vyrábět a distribuovat. Otevřely se tak nové možnosti pro různé
instituce a organizace, které se na tvorbě a distribuci vzdělávacích pořadů podílejí.56
Největší rozmach vyučování pomocí médií nastává vlivem neobehaviorálních teorií učení, a
to jak s využitím médií jako technických pomůcek a mediálních programů vytvořených pro
potřeby vzdělávání, tak i s pomocí médií jako mediálních produktů, které nejsou
54
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koncipovány přímo pro výuku, ale kterých je možno v procesu výuky cíleně využít.57 Velkou
výhodou audiovizuálních didaktických pomůcek je to, že žáka lépe motivují a stimulují jej
k lepším výkonům. Pomáhají dokreslit představy k výkladu, rozvíjí představivost, kritické
myšlení a vyjadřovací schopnosti žáka. Zároveň však kladou nové nároky na učitele, který
musí zhodnotit vhodnost materiálu a jeho zasazení do výuky, a v neposlední řadě také na
technické schopnosti a možnosti.

2.3.2 Dokument vs. hraný film

Film je nedílnou součástí dnešní kultury a lze proto předpokládat, že dnešní žáci jsou
konzumenty filmového obsahu téměř každodenně. Tato všudypřítomnost filmového obsahu
však může komplikovat vymezení didaktických přístupů k užití filmu ve škole. Nejprve bude
tedy vhodné vymezit si nějaké základní žánrové vymezení, podle kterého se budeme moci
orientovat. Základní rozdělení bude představovat dělení na film dokumentární a film hraný.
-

Dokumentární film: pokouší se o co nejrealističtější ztvárnění dané historické
události a o to, aby ji co nejvěrohodněji rozebral. Používá dobové reálie,
vystupují v něm pamětníci a aktéři. Prostor dává historikům. Používá zvukové a
obrazové záznamy.

Dokumentární film se hodí jako doplnění či rozšíření výkladu o nějaké historické události
(např. okupace v srpnu 1968) či nějakého jevu (např. holokaust, globalizace atd.). Ukazuje
aktéry dané události v jejich reálném historickém prostředí, a tím vytváří jakýsi důkaz o tom,
že daná událost v dějinách opravdu proběhla. Dalo by se tedy říci, že dokumentární film
může plnit podobnou funkci jako rozhovor s pamětníkem, přičemž je ale daleko méně
náročný na organizaci a přípravu a zároveň není takové nebezpečí, že se to nepovede, jako
právě u rozhovoru.
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-

Hraný film: historickou událostí se může inspirovat, ale využívá stylizace a
umělecké licence. Nejde mu tolik o historickou přesnost, jako o zachycení
atmosféry, spádu děje, emocí, napětí atd.

Použití hraného filmu ve výuce je daleko náročnější. Problém představuje především
technická stránka věci. Rozsah hraného filmu totiž neumožňuje, aby byl během vyučovací
hodiny puštěn celý a učitel jej tedy musí sestřihat, či mít připravené určité časové sekvence.
Důležité je tedy vybrat správný úsek filmu pro danou událost a zároveň svým výběrem
neničit estetickou a emotivní stránku věci. Estetika a emoce jsou totiž jednou z velkých
výhod hraného filmu a emoční prožitek historické události má na žáka silnější dopad.
Problém naopak představuje sklon k nepřesnosti a opomíjení faktů. Hraný film tedy může
přispět k formování historického povědomí a utváření mravních postojů žáků, ale na druhou
stranu může (při špatné práci s následnou interpretací) přispívat k vytváření historických
mýtů, stereotypů a předsudků. Zde je potřeba zohlednit prekoncepty žáků a patřičně s nimi
pracovat.
Tyto žánry můžeme dělit ještě dále podle různých kritérií (např. archivní film, komentovaný
dokumentární film, filmová fikce, filmová rekonstrukce), ale pro naše potřeby postačí toto
základní rozdělení.
Oba tyto žánry se hodí pro výuku pravděpodobně stejně, ale práce s nimi bude odlišná. Je
třeba pečlivě rozmyslet, co chceme studentům sdělit a jakou formou, a s tím k výběru
přistupovat. Otázkou bude, do jaké míry dá učitel při výběru důraz na faktografickou
přesnost a do jaké míry upřednostní spíše stylizaci a umělecké ztvárnění.

2.3.3

Otázka autorských práv

Jednou ze zásadních otázek při používání filmů ve výuce jsou také autorská práva a jiná
licenční omezení. Cílem této kapitoly bude nastínit právní možnosti, které učitel při projekci
má a kterými se může řídit tak, aby nedošlo k porušování zákona. V dnešní době totiž není
žádný problém stáhnout si film na internetu, zkopírovat obsah disku či filmy dokonce
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streamovat z internetu. Otázkou však je, zda je to vůbec legální, případně jak postupovat.
Pokud chce učitel film ve výuce používat, měl by mít v této věci alespoň částečně jasno.
Vycházet zde budu z vlastní zkušenosti, zkušeností kolegů, a hlavně z rozboru legislativních
předpisů. Základními prameny proto budou následující právní předpisy:
-

Zákon č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

-

Zákon č. 273/1993 Sb., Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a
archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a
některých dalších předpisů.

-

Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o
změně některých zákonů (zákon o audiovizi).

Základem je definovat, co je to autorské právo. Autorské právo definuje Zákon č. 121/2000
Sb., který vychází z řady mezinárodních úmluv a jde mu o to, aby ve státech, které tyto
úmluvy přijaly, byla poskytována obdobná ochrana autora autorského díla. Autorským dílem
se myslí „dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem
tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby
elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen
"dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo
dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo
fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo
kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo
architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické […]
Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně
překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo
přeloženého díla. Dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní
zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie,
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matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.“58. Autorské
dílo tedy musí splnit některý z těchto znaků:
-

dílo literární, umělecké či vědecké,

-

je výsledkem tvůrčí činnosti autora,

-

je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

Z výše popsaného tedy vyplývá, že film (ať už hraný či dokumentární) je autorským dílem
a jako takový je chráněn autorským zákonem.
Zákon dále stanovuje, co je to provozování ze záznamu a jeho přenos. „Provozováním díla
ze záznamu se rozumí zpřístupňování díla ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu
pomocí přístroje. Přenosem provozování díla ze záznamu se rozumí současné zpřístupňování
díla ze záznamu pomocí reproduktoru, obrazovky nebo podobného přístroje umístěného
mimo prostor provozování ze záznamu.“59 Z výše popsaného vyplývá, že pokud dané
autorské dílo (v našem případě film) vlastním, tak jej stejně nesmím poskytnout třetí osobě,
neboť by se jednalo o přenos daného díla, a tím by dle paragrafu 25 daného zákona vznikl
autorovi nárok na odměnu.
Zákon dále stanovuje dobu trvání majetkových práv k autorskému dílu. Majetkové právo
trvá po dobu života autora a 70 let po jeho smrti. V případě spoluautorství se sedmdesátiletá
lhůta počítá od smrti posledního ze spoluautorů. V případě audiovizuálních děl je situace
ještě trochu komplikovanější: „doba trvání majetkových práv k dílu audiovizuálnímu se
počítá od smrti poslední přeživší z následujících osob: režisér, autor scénáře, autor dialogů
a skladatel hudby zvlášť vytvořené pro užití v audiovizuálním díle“60. To ovšem ve zkratce
znamená, že dost pravděpodobně zatím neexistuje žádný film, u kterého by majetková práva
již zanikla, a jestli takové filmy existují, tak jich bude opravdu málo. „Dílo, u kterého
uplynula doba trvání majetkových práv, může každý bez dalšího volně užít“.61
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Zákon č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), § 2.
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Z výše popsaného tedy vyplývá, že film je autorským dílem, jako takový je chráněn
autorským zákonem a při jeho další distribuci by měl jeho autorovi vzniknout nárok na
honorář. Neplatí to pouze u děl, kde již majetková práva zanikla. Pro nás je ale důležitá
otázka, zda může vyučující promítat ukázky či celý film během vyučování, a přitom
neporušit zákon. Odpověď nabízí paragraf 31, který stanovuje, že do autorského práva
nezasahuje ten, kdo „užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém
výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo
obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu“.62 Tento
paragraf je pro naši práci velice důležitý, neboť z něj vyplývá, že pro potřeby školní výuky
je možné filmy využívat a že při dodržení určitých podmínek nedochází k porušení
autorského zákona. Tyto podmínky jsou následující:
-

Film musí být využit výhradně pro ilustrační účel. To znamená, že film musí být
nedílnou součástí výuky či jejím nezbytným doplňkem. Film je proto dobré uvést
odborným výkladem vyučujícího a po jeho shlédnutí doplnit reflexí či například
uspořádat diskuzi. Pro ilustrační účel je tedy vhodné použít vybranou část filmu,
ale při dostatečném odůvodnění je možné použít i film celý. Výuka však nesmí
býti pouhou záminkou pro zhlédnutí filmu, neboť v tom případě by byl
pravděpodobně porušen zákon (běžná praxe, kdy se o suplované hodině pustí
„nějaký“ film, by pravděpodobně neobstála).

-

Nesmí být dosaženo přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního
prospěchu čili zisku. To v konečném důsledku znamená, že od žáků nesmí být
vybírán příspěvek na výuku, kde dochází ke sledování filmu, ale zároveň se
nevylučuje s tím, že je od žáků vybírán příspěvek na samotnou výuku v případě
např. školného na soukromých školách.

-

Film může být promítán pouze v takovém rozsahu, který nepřesáhne rozsah
odpovídající sledovanému účelu. Nemůže být tedy puštěn celý film tam, kde
k ilustraci daného problému postačí pouze krátká ukázka (např. pokud učitel chce
ilustrovat situaci při vylodění v Normandii, nemůže pustit celý film „Zachraňte
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vojína Ryana“, ale postačí prvních deset minut, které vylodění v Normandii
zobrazují).
-

Učitel je povinen uvést citační údaje, tedy uvést název filmu, jméno autora, rok
výroby a zemi původu.

-

K porušení autorských práv nedochází „pouze tehdy, pokud takové užití díla není
v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny
oprávněné zájmy autora“.63 K tomu by mohlo dojít tehdy, pokud by ke sledování
filmů docházelo příliš často (např. každou hodinu), a mohlo by tak vzniknout
podezření, že primárním cílem není výuka, ale právě sledování daných filmů.

Při dodržení těchto podmínek nemusí učitel v rámci výuky autorská práva k filmům řešit.
Jejich případné nedodržení (kterékoli z nich!) však naopak povedou k tomu, že bude povinen
získat patřičnou licenci, což v praxi bude znamenat značnou (z mého pohledu neřešitelnou)
komplikaci.64 Ze své povahy je škola institucí vzdělávací, ale také výchovnou. Z toho
důvodu by měla žáky seznamovat s právními a etickými normami, a proto by veškerý
materiál, který při výuce používáme, měl být v souladu s platnými právními předpisy a řídit
se výše uvedenými pravidly tak, aby nedocházelo k porušení autorského zákona.
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Tamtéž, § 29.
Problém může vzniknout zejména u různých nepovinných aktivit typu filmový klub či kroužek filmové
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nemělo by k porušení zákona docházet.
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3

VÝUKA O HOLOKAUSTU PROSTŘEDNICTVÍM FILMU

Třetí část diplomové práce se bude zabývat praktickou stránkou výuky o holokaustu
prostřednictvím filmu. V prvé řadě půjde o stanovení několika zásad, které by dle mé
zkušenosti měl učitel dodržovat, aby byla výuka pomocí filmu prospěšná. Tyto zásady jsou
univerzální a platí pro výuku pomocí filmu obecně.
Druhá část kapitoly si bere za cíl načrtnout několik ukázkových hodin a pokusit se
demonstrovat, jak by výuka pomocí filmu mohla vypadat. Zde se zaměříme na výuku o
holokaustu, s čímž bude souviset i věková skupina, pro kterou jsou hodiny připravovány.
Zpravidla půjde o žáky devátých tříd základní školy. Všechny tyto hodiny jsem osobě
vyzkoušel, a proto se pokusím o stručnou didaktickou analýzu a návrh případných změn do
budoucna.

3.1.1 Film ve výuce o holokaustu

Jak již bylo popsáno výše, tak film nelze považovat za plnohodnotný historický pramen.
Zároveň je ale dnešní doba vizuálně orientována a ukazuje se, že mladá generace získává
své poznatky o historii více z filmů než ze školního vyučování.65 Nabízí se proto otázka,
proč toho nevyužít a školní výuku s filmem nepropojit. Film, jako prostředník k poznání
minulosti totiž může vyhovovat všem, kteří jsou do procesu vzdělávání zapojeni, tedy
především pedagogům a žákům. Jeho nespornou výhodou je atraktivita. Sebelepší výklad
učitele totiž klade velké nároky na fantazii a soustředěnost žáků. Pomocí filmu se ale
můžeme přiblížit stylu žáků a ve vzdělávacím procesu se jim přizpůsobit. Zde je ale třeba
uvést i argument proti tomu, neboť preferování filmu může vést k potlačování čtenářské
gramotnosti. Vhodné je tedy skloubit dohromady jak film, tak četbu, ale v době, kdy stále
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47

více dětí nečte, by učitel neměl ignorovat cenný zdroj poznání, kterým film bezesporu je.
Nicméně je třeba myslet na rozvíjení filmové gramotnosti žáků a s filmem pracovat kriticky
a citlivě.
Film tedy představuje nástroj pro zefektivnění a zkvalitnění výuky, ale může vyvolat také
značné kontroverze. Jeden z hlavních problémů pak představuje zobrazení násilí, smrti či
hrůz války. To je potřeba zohlednit jak při práci s dokumentem, kde jsou zobrazovány
skutečné obrazy násilí, což může být pro studenty šokující a nepříjemné, ale také u hraného
filmu, kde může být obraz násilí přehnán. Mezi učiteli dějepisu se často vedou diskuze o
tom, jaké obrazy jsou pro výuku ještě vhodné, a zda existuje nějaká nepřekročitelná hranice.
Na seminářích k výuce o holokaustu, které pořádá Památník Terezín, například zaznělo, že
nemají být použity násilné obrazy, neboť cílem není šokovat. Je třeba zohlednit věk a
schopnosti žáků – zda jsou na obrazy násilí připraveny a zda je dokáží zpracovat.
Dnešní mládež je však na obrazy násilí zvyklá a potkává se s nimi jak v televizi, tak
v počítačových hrách. Nicméně konfrontace s obrazem násilí, které se skutečně stalo, na ně
může mít drtivý dopad. „Dobové dokumentární záběry, v nichž spojenečtí vojáci zachytili
stav koncentračních táborů těsně po jejich osvobození, nabízejí obrazy zubožených, na kost
vyhublých vězňů. Tyto emotivně působivé fotografie a filmové záběry se staly součástí nejen
evropské paměti. Dodnes vyvolávají hrůzu a rozhořčení, pojí se s apelem na jednoznačné
odsouzení nacistických zločinů. Díky mimořádné symbolické síle mají v tomto ohledu až
„posvátný“ charakter, a tak se vzpírají interpretaci. Tváří v tvář čiré hrůze není prostor pro
nějaké analytické myšlení.“66 Obrazy násilí u studentů vzbuzují emoce a pobouření a
většinou vedou k jasnému odsouzení zločinů nacismu. Tím ale nedochází k porozumění, co
se to vlastně stalo či jak k tomu došlo.
Vzniká tak obtíž kombinovat emocionální s kognitivním přístupem: vzdělávání o holokaustu
vede studenty k morálnímu pobouření nad nacizmem, ale jsou neschopní vysvětlit Hitlera.
Samotné odsouzení holokaustu nevede k jeho pochopení. V případě holokaustu výuka často
směřuje k jednostrannému tlaku na emoce a cílem je vyvolat u žáků pocit dojetí. Otázkou
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ale zůstává, co se tím žáci ve skutečnosti naučí? Tyto emoce je třeba reflektovat a dále s nimi
pracovat, jinak se časem vytratí.
Takto získané pobouření a z něj vzešlé postoje nemívají dlouhého trvání a postoje časem
ochabnou či se vracejí k původnímu stanovisku. Například výzkum německého badatele
Marco Dohla67 se zabýval působením německé dokumentární série „Hitler a holokaust“68 na
žáky a vlivem tohoto promítání na jejich antisemitské postoje. Provedení výzkumu potvrdilo
hypotézu, že nejvíce emočně nabitá verze dokumentu (pracovalo se se třemi upravenými
verzemi téhož dílu) vyvolala u žáků pokles jejich antisemitských postojů. Ty se ovšem
v průběhu času opět vrátily (druhé dotazování probíhalo po dvou týdnech). Práce s filmem
tedy nesmí být opřena pouze o emoce, které film vyvolá, ale je třeba věnovat se
systematičtější práci a reflexi.

3.2 Zásady práce s filmem během výuky

Použití filmu ve výuce poskytuje pedagogům velice cenný nástroj, díky kterému mohou
probudit zájem žáků, upoutat jejich pozornost, zprostředkovat jim silný prožitek a probudit
je k vlastní angažovanosti či případně k vlastní tvorbě. Stejně jako u dalších metod je však
potřeba dodržovat určitý postup a řídit se určitými zásadami. Díky tomu se pedagog může
vyhnout tomu, aby taková vyučovací hodina byla pouze o sledování filmu bez vzdělávacího
přínosu a jeho práce tak byla zbytečná. Není asi zcela možné stanovit jeden určitý postup,
který pedagogům zajistí, že bude záměr vyučovací hodiny naplněn, neboť vždy je potřeba
reagovat na okamžitou situaci a vyučovací hodinu v případě potřeby přizpůsobit. Při
dodržení několika základních pravidel práce s filmem by však tato cesta měla být jednodušší.
Při stanovení těchto zásad vycházím především z vlastní zkušenosti pedagoga na druhém
stupni základní školy, jednak ze zkušeností svých kolegů a také z návštěvy několika
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vzdělávacích kurzů pořádaných v rámci Jednoho světa na školách organizací Člověk
v tísni69 či kurzů Ústavu pro studium totalitních režimů70, kde se tomuto tématu hodně
věnují.

1) V prvé řadě je důležité nepodcenit přípravu vyučovací hodiny. Pedagog musí být
s tématem dostatečně obeznámen, aby mohl náležitě reagovat na případné dotazy
a aby následná práce s filmem měla náležitý didaktický přínos. Důležité je také
nepodceňovat technickou stránku věci. Vždy je dobré (pokud to umožňují časové
možnosti) ozkoušet techniku ještě před samotnou vyučovací hodinou. Pedagog
se tak vyhne případným komplikacím a vzhledem k nutnosti dodržovat časový
harmonogram školní výuky také tomu, že danou vyučovací hodinu nedokončí.
Dobré také je zabývat se kvalitou projekce, což v praxi znamená především
kvalita zvuku a v neposlední řadě také zatemnění místnosti. Problém také nastává
ve chvíli, kdy je pro promítání potřeba připojení k internetu (např. filmová
databáze JSNS), které mnohdy na školách nedosahuje náležitých kvalit. Tyto
aspekty však nejsou v kompetenci učitele, a nemůže je tedy ovlivnit. Může s nimi
však od začátku počítat a přizpůsobit se jim.71 Obecně se dá konstatovat, že
kvalita přípravy na hodinu se promítne do kvality hodiny samotné.

2) Za druhé je potřeba stanovit si cíl lekce. To se může zdát jako banální pravidlo,
ale bez dostatečně promyšleného záměru může celá hodina vyznít naprázdno a
skončit bez vzdělávacího přínosu. Cíl lekce by měl být v souladu s kritérii, které
musí pedagog naplnit (např. ŠVP), a měl by odpovídat schopnostem a
možnostem žáků. Dobré také je nastínit cíl lekce na začátku hodiny tak, aby žáci
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věděli, co se od nich bude očekávat, respektive se zeptat, jaká jsou jejich
očekávání od dané lekce. Tyto cíle je pak dobré mírně korigovat (pokud je to
potřeba), ale nikdy je neshazovat či zatracovat. Cíl lekce by měl být nastaven
jednak konkrétně, tedy osvojení nové látky, nových faktů, ale je třeba také počítat
s jejich propojením do širších souvislostí a s utvářením hodnot a zaujímáním
postojů.

3) Se stanovením cílů souvisí také stanovení očekávání. Jedna věc totiž je stanovit,
co se žáci mají naučit, ale druhá věc je to, jaká očekávání má pedagog. Tato
očekávání totiž nemusí být naplněna a mnohdy vedou k tomu, že se učitel nechá
od další práce s filmem odradit. Důležité proto je nemít přehnaná očekávání,
hodinu vždy podrobit reflexi (případně se poradit s kolegou) a snažit se odhalit,
v čem byla chyba (zpravidla špatně vybraný film/ukázka, délka, věk žáků, ale i
čas, ve kterém film žákům pouštíme).

4) Dalším důležitým pravidlem je to, že učitel musí daný film vidět dopředu a
poměrně důkladně jej znát. Jen tak může vybrat vhodný film či správnou ukázku
k tomu, aby bylo dosaženo stanoveného cíle. K tomu ovšem nestačí to, že si
přečte sylabus či nějakou recenzi. Jenom tehdy, když učitel daný film zná, může
zohlednit, zda bude vyhovovat věku či schopnostem žáků, zda dojde k naplnění
sledovaných kritérií, či jak dlouhý úsek má pro danou hodinu vybrat. Také je to
prevence pro to, když se hodina nevyvíjí podle očekávání – pokud film zná, může
v rychlosti vybrat vhodnější ukázku, či například pozměnit danou aktivitu. Pokud
však film vidí poprvé stejně jako jeho žáci, dost obtížně bude reagovat na
případné komplikace (to samozřejmě závisí na kvalitách daného pedagoga).

5) Asi nejdůležitějším krokem při práci s filmem je reflexe. Během filmu se žáci
setkávají s novými fakty, prožívají nové emoce, a některé filmy mohou být dosti
syrové a nevybíravé. Po projekci filmu je tak potřeba film zhodnotit, vysvětlit a
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případně uvolnit vzniklé emoce. K tomu má učitel různé nástroje, které by měl
volit dle možností a charakteru třídy. Mezi jednodušší způsoby reflexe můžeme
počítat řízenou diskuzi, během které učitel vše potřebné dovysvětlí. Výhodou této
metody je její přímočarost. Nevýhodou může být neochota žáků k diskuzi, ale
také například to, že jeden aktér diskuze převezme vůdčí roli, a tím efekt hodiny
zmírní, či dokonce rozbije. Mezi další metody řadíme tzv. myšlenkové mapy či
brainstorming. Zde může být nevýhodou to, že se učiteli nepodaří žáky dovést
k tomu, co na začátku hodiny očekával, a měl by proto mít připravenou
alternativní metodu. Tou může být například hraní rolí, kdy žáci pracují
s nastíněným příběhem a rozvíjí jej podle vlastní fantazie. Mně se poměrně dobře
osvědčilo propojení s výtvarnou výchovou, kdy žáci rozpracovávají daný příběh
pomocí kresby, kterou následně mají představit před třídou. Velmi dobře lze žáky
zapojit také tím, že se zaměříme na vizuální zpracování filmu, na efekty, práci
s kamerou, či na režijní postupy. Učitel se tak dostává do role partnera při
sledování filmu, a tím žáky uvolní a rozpoutá diskusi.

Všechny tyto metody mají velkou nevýhodu v jejich časové náročnosti, ale na druhou stranu
se zde dá dobře uplatnit mezipředmětovost, a pokud to umožňuje vzdělávací plán dané školy,
tak se zde může rozvíjet fantazie žáků i učitelů.

3.3 Návrhy praxe a didaktická reflexe

V této části diplomové práce půjde o představení několika ukázkových hodin, které se budou
zabývat výukou o holokaustu, a během kterých je využit film jako vzdělávací prostředek.
Tyto hodiny jsem osobně vyzkoušel během své výuky na základní škole (všechny v devátém
ročníku v rámci hodin dějepisu) a součástí této kapitoly tedy bude i reflexe mé zkušenosti,
výhody a nevýhody dané hodiny, reakce žáků a návrhy na další úpravy a využití.
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Popis jednotlivých hodin jsem se snažil doplnit i časovou stopáží, podle které se dá
orientovat v případě, že by někdo chtěl hodiny reprodukovat. Jednotlivé časy je ale potřeba
brát s rezervou, neboť záleží na tom, o jakou verzi filmu jde.

3.3.1 Stanovení kompetencí

Při své práci musí pedagogové pracovat s různými taxonomiemi získávání znalostí a
dovedností. Jednou z nejznámějších taxonomií je tzv. Bloomova taxonomie, která definuje
strukturu vzdělávacích cílů ve vztahu k úrovním myšlenkových procesů. Tato taxonomie
učiteli pomůže formulovat cíl a následně stanovení toho, co učit a co hodnotit:
-

Znalost (knowledge) je definovaná tak, že zahrnuje chování a testové situace, kdy se
zdůrazňuje zapamatování představ, učiva nebo jevů, a to buď rozpoznáním, nebo
vyvoláním z paměti.

-

Pochopení/porozumění (comprehension) zahrnuje vzdělávací cíle, chování nebo
odpovědi, které představují pochopení/porozumění doslovného sdělení v rámci
komunikace.

-

Aplikace/použití (application) následuje po pochopení. Bez pochopení není žák
schopen požadovanou metodu, teorii, princip nebo abstrakci používat.

-

Analýza (analysis) zdůrazňuje rozbor učiva na jeho základní části/složky a odhalení
vztahů mezi jeho částmi a pochopení způsobu, jak jsou tyto části/složky uspořádané.

-

Syntéza (synthesis) je definovaná jako skládání složek a částí tak, aby tvořily celek.
To je proces, ve kterém se pracuje se složkami, částmi a tak dále. Ty se kombinují
tak, aby vytvořily uspořádání (pattern) nebo strukturu, která předtím nebyla
zřejmá/jasná.

-

Hodnocení (evaluation) je definované jako uvažování ve vztahu k nějakému záměru
hodnotit, jako jsou představy, práce, řešení, metody, učivo atd. Používají se kritéria
a standardy hodnocení rozsahu.72
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Metodický portál rvp.cz: wiki [online]. Bloomova taxonomie. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, ©20092012. Poslední změna 1.6.2014. [Cit. 6.12.2018]. ISSN 1802-4785. Dostupné z:
<http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/B/Bloomova_taxonomie>.
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Vzdělávání a výchova by měly být nahlíženy jako ucelený komplexní proces, během kterého
jsou u žáku rozvíjeny kognitivní či myšlenkové schopnosti, které jsou ale ve vzájemné
interakci se složkou citovou a složkou hodnotovou. Ivana Havlínová proto stanovuje osm
úrovní získávaných kompetencí, které tomuto požadavku vyhovují:
1. Osvojení základních znalostí: Žák se orientuje v základních pojmech a termínech.
Umí je používat. Umí používat základní jevy, skutečnosti a procesy.
2. Aplikace znalostí: Žák umí aplikovat získané znalosti a informace. Orientuje se
v základních dokumentech a pramenech.
3. Získávání znalostí: Žák umí používat vhodné zdroje k získávání informací a názorů.
Umí identifikovat vhodné a nevhodné zdroje informací. Umí organizovat a
analyzovat získané informace pro svou další činnost.
4. Zaujímání postoje: Žák zaujme k určitému tématu postoj. Identifikuje důsledky
svého postoje k tématu, identifikuje důsledky různých událostí.
5. Řešení problému: Žák identifikuje problém. Umí vyhodnotit různé pohledy na
problém. Umí navrhnout různé alternativy řešení problému a za své rozhodnutí umí
nést odpovědnost.
6. Komunikace a prezentace: Žák umí své názory prezentovat (ústně i písemně) a umí
o nich diskutovat. K problému umí položit otázky, reaguje na podněty a obhajuje své
názory.
7. Spolupráce ve skupině: Žák umí spolupracovat s ostatními, a to i navzdory vzájemné
odlišnosti.
8. Prosazení zájmu: Žák si uvědomuje své cíle a zájmy. K jejich prosazení umí používat
odpovídající prostředky.73

Učitel by měl mít vyučovací hodinu postavenou tak, aby byly co nejvíce rozvíjeny tyto
kompetence, a z toho důvodu by měla vyučovací hodina být zařazena do většího tematického
celku, ve kterém dojde prostřednictvím vybraného učiva a činností k dosažení stanoveného
73

HAVLÍNOVÁ, I., Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. Praha:
Pedagogická fakulta UK, 2014, str. 37–38.
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obecného cíle. Takový tematický celek by měl obsahovat zdůvodnění toho, co bude
vyučováno, tedy hlavních myšlenek. Dále pojmovou mapu, která přispěje ke generalizaci
faktů, které se mají žáci naučit. Tematický celek by měl mít stanoveny konkrétní cíle,
kterých mají žáci dosáhnout, plán aktivit a činností a seznam pomůcek a materiálů, které
budou k dosažení cíle během vyučování potřeba. Dále by mělo být také stanoveno, jakým
způsobem se bude hodnotit míra nabytých kompetencí.
Na základě těchto požadavků zde předvedu tematický celek vztahující se k výuce o
holokaustu, který by měl vést k osvojení požadovaných kompetencí. Hlavní zřetel zde bude
kladen na film jakožto prostředek k získání znalostí a osvojení si kompetencí, tedy na film,
jakožto vhodnou didaktickou pomůcku pro to, jak vyučovat o holokaustu.

3.3.2 Hodina č. 1. Vůdce daroval židům město

Název hodiny: Vůdce daroval židům město/Theresienstadt (Německo, 1944, 23 minut)
Cíle hodiny:
Studenti se seznámí s životními podmínkami v terezínském ghettu během druhé světové války.
Prostřednictvím názorné ukázky budou seznámeni s fungováním propagandy a tím, že
předkládaný obraz nemusí odpovídat skutečnosti. Seznámí se s ghettem v Terezíně a s tím, jaké
zde panovaly podmínky.
Téma a obsah hodiny: Holokaust a terezínské ghetto
Hlavní myšlenka – generalizace
-

Studenti porozumí tomu, že obraz, který jim je předkládán, nemusí odpovídat
skutečnosti. Na názorné ukázce bude demonstrováno fungování nacistické propagandy
a propagandy vůbec.

Pojmy
-

Terezín

-

Ghetto
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-

Holokaust/Šoa

-

Židé a judaismus

-

Nacismus

-

Propaganda

Fakta
-

Terezínské ghetto bylo největším koncentračním táborem na území našeho státu. Během
druhé světové války jím celkem prošlo asi 155 000 lidí, z nichž druhou světovou válku
nepřežilo 118 000 lidí. Tuto skutečnost se nacisté snažili zamaskovat a k tomu používali
propagační film.

Formy a metody:
-

výklad

-

sledování filmové ukázky

-

sledování vyprávění pamětníka

-

reflexe

-

společná diskuze

Materiály a nutné vybavení:
-

film: Vůdce daroval židům město

-

film: Věra Andrýsková o filmu Vůdce daroval Židům město74

-

počítač a dataprojektor

Popis hodiny:
Vůdce daroval židům město je poněkud netypický film a při práci s ním by měl být učitel
opatrný. Jeho specifičnost spočívá především v tom, že se jedná o produkt německé nacistické
propagandy a zobrazení skutečnosti je tedy dosti tendenční. Film byl natočen v roce 1944, a to
přímo v terezínském ghettu na území Protektorátu Čechy a Morava. První snímek Ghetto
Theresienstadt se začal natáčet již na podzim 1942. Příběh fiktivní rodiny Holländerovy měl
pro interní potřeby SS názorně ilustrovat přesun obyvatel židovského původu do ghetta a jejich
funkční začlenění do struktury tábora. Natáčení zajišťovali i dokumentovali profesionální

74

K dispozici na stránkách http://www.moderni-dejiny.cz.
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kameramani z Berlína, z rozkazu se na něm podílela i skupina vězňů pod vedením režisérky
Ireny Dodalové. Film ale nikdy dokončen nebyl.
V pozadí vzniku druhého filmu o Terezínském ghettu stojí skutečnost, že Mezinárodní červený
kříž dlouhodobě usiloval o možnost navštívit některý z koncentračních táborů, do nichž byli
deportováni Židé z celé Evropy. Jelikož se nacisté snažili vyvrátit množící se zprávy o
hromadném vyvražďování Židů, tak tuto inspekční cestu povolili a pro potřeby inspekce vybrali
právě Terezín. Ten však nejprve musel projít kompletní úpravou, aby potřebám nacistů
vyhovoval. Proto proběhly zkrášlovací akce, které měly Terezín představit jako město, kde se
Židům dobře žije. Šlo o vytvoření iluze, že se nacisté k Židům chovají dobře. Tábor se změnil
k nepoznání. Trávníky na náměstí byly upraveny a uprostřed se nacházel hudební pavilón. V
jednom z parků, kam vězni nesměli, byl postaven malebný dětský pavilón s bazénkem,
postýlkami a hračkami. Dřívější sokolovna sloužící jako ošetřovna byla přebudována na
společenský dům s přednáškovým sálem, knihovnou a restaurací. Kolem hradeb vyrostl
sportovní areál, ulice byly vydlážděny, domy opraveny a třípatrové kavalce vyměněny za
postele. Zkrátka vše, co mělo být při návštěvě vidět, bylo dáno do perfektního stavu.
Z rozhodnutí Adolfa Eichmanna pak došlo k využití „potěmkinovských“ kulis pro vytvoření
filmu. Ten se sice nedochoval celý (chybí například první část, která zachycovala příjezd
transportu z Holandska), ale zbývajících cca 20 minut nám nabízí pohled do „života uvnitř
tábora“.
Podle filmu měli Židé bohatý program: po práci si mohli zvolit různé aktivity, jako je návštěva
vědecké přednášky v knihovně, či si zajít na fotbalový zápas. Další lidé se mohli věnovat
zahrádkářství, neboť v příkopu pod hradbou vznikla zahrádkářská kolonie. Věnují se sochařství
či poslechu klasické hudby. Lidé se ve filmu usmívají a obecně působí spokojeně a šťastně.
Během naší vyučovací hodiny si film pustíme. Není třeba pouštět jej celý, ale vhodné je zkrátit
jej o prvních cca pět minut, kde je ukázáno, jak Židé pracují (stačí ukázka cca 10:00 minut).
Film pouštíme bez toho, abychom žákům cokoliv říkali. Jejich úkolem je film sledovat, a poté
na papír zaznamenat, co se domnívají, že viděli, co se ve filmu odehrává, kde se film odehrává
atd. Jde o to nasbírat co nejvíce podnětů, ale stále k filmu neříkáme žádné informace.
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V druhé části hodiny pustíme žákům záznam, na kterém Věra Andrýsková vzpomíná na to, jak
se jako sedmileté dítě účastnila natáčení výše zmíněného propagandistického snímku. Toto
video trvá dvě a půl minuty a pamětnice na něm vypráví, jak natáčela scénku, kde s dalšími
dětmi jedí chléb z margarínem a sardinkami, a když kolem prochází velitel tábora, tak k němu
měla pronést mírně vyčítavou větu, že už zase mají sardinky75 (na stránkách www.modernidejiny.cz je vzpomínkových videí s paní Andrýskovou více a popisovanou hodinu lze tedy
upravit – nabízí se třeba téma hračky, o kterých také vypráví).
Po zhlédnutí druhého videa mají žáci zapsat, jak se změnil jejich pohled na předchozí film,
případně popsat, co v sledovaném filmu opravdu viděli. Následuje diskuze, kdy učitel žáky
obeznámí se zákulisím vzniku filmu, a žáci pak prezentují své pocity a postřehy. Cílem je
zaprvé pochopit, jakým hrůzám byli lidé vystaveni v koncentračních táborech, ale také dojít
k tomu, co je to propaganda a jak na nás působí.
Reflexe:
Výše popsanou hodinu jsem již ve výuce dvakrát zkoušel (9. třída ZŠ) a výsledky hodnotím
jako pozitivní. Žáci většinou reagují pozitivně a do hodiny se zapojují. Výhodou je, že i žákům,
kteří se většinou zapojují málo, se práce líbila a ochotně se angažovali. V minulosti se mi také
osvědčilo propojit tuto hodinu se samostatnou návštěvou Terezína (zde ale záleží na dojezdové
vzdálenosti a možnostech školy). Ten jsme s žáky navštívili, přičemž cílem naší cesty nebylo
pouze Terezínské ghetto, ale také samotná pevnost. Zajímavé bylo, že se žákům vybavovaly
scény z filmu a snažili se je pak ve městě lokalizovat. Díky tomu se podařilo diskuzi zpřítomnit
a abstraktní obraz převést na konkrétní místo s konkrétními obrysy a rozměry.
Silné stránky hodiny:
Žáci se dobře zapojují a popisovaná hodina je baví. Získané poznatky se jim dobře dařilo
pojmenovat a vyjádřit v diskuzi.
Slabé stránky hodiny:

75

Sardinky představovaly nedostatkové zboží nejen v táboře, ale i mimo něj. Zmíněná scénka ve filmu musela
být natáčena dvakrát, neboť při přípravě dali dětem „pouze“ suchý chléb, ale vyhladovělé děti jej okamžitě
snědly.
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Někteří žáci se do aktivity odmítli zapojit a nechtěli se angažovat v diskuzi. Problém také může
působit zjednodušující zobecnění, kdy si žáci začnou myslet, že žádný podávaný obraz
skutečnosti této skutečnosti neodpovídá. Taková nedůvěra by mohla vést k odmítání některých
skutečností a v konečném důsledku i odmítnutí přijetí předávaného obsahu.
Náměty pro zlepšení:
Tato hodina se dá zlepšit propojením s návštěvou terezínského ghetta či jiného koncentračního
tábora. Zlepšit by chtěla i motivace některých žáků k diskuzi a k aktivitě během hodiny obecně.

3.3.3 Hodina č. 2. Chlapec v pruhovaném pyžamu

Název hodiny: Chlapec v pruhovaném pyžamu/The Boy in the Striped Pyjamas (Velká
Británie, USA, 2008, 94 minut)
Cíle hodiny:
Cílem hodiny je seznámit žáky s existencí koncentračních táborů a s tzv. konečným řešením
židovské otázky.
Téma a obsah hodiny: Holokaust a genocida židovského obyvatelstva
Hlavní myšlenka – generalizace
-

Děti nejsou zatíženy předsudky a stereotypy. Ty jsou u nich vytvářeny v rodině či
působením společnosti. Díky filmové ukázce si žáci udělají představu o tom, jaké
podmínky panovaly v koncentračních táborech a seznámí se s absurditou nacistické
moci.

Pojmy
-

Koncentrační tábor

-

Genocida

-

Holokaust/Šoa

-

Židé a judaismus
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-

Nacismus

-

Vyhlazovací tábor

-

Tzv. konečné řešení židovské otázky

Fakta
-

Během tzv. konečného řešení židovské otázky bylo zavražděno asi šest milionů Židů,
z toho asi tři a půl milionu ve vyhlazovacích táborech, a to včetně žen a dětí. Tyto tábory
se nacházely na území Evropy, a to mnohdy nedaleko od civilního obyvatelstva.

Formy a metody:
-

výklad

-

sledování filmové ukázky

-

reflexe pomocí výtvarné tvorby

-

společná diskuze

Materiály a nutné vybavení:
-

film: Chlapec v pruhovaném pyžamu

-

papíry a další výtvarné potřeby

-

počítač a dataprojektor

Popis hodiny:
Film vypráví příběh osmiletého Bruna, syna nacistického důstojníka, který je převelen z Berlína
a stane se velitelem koncentračního tábora. Malý Bruno není zasvěcen do práce svého otce a
v novém domově má zakázáno opustit dům a pohybuje se pouze ve vyhrazeném prostoru. Ze
svého pokoje v podkroví však vidí nedaleký tábor, o kterém mu rodiče řeknou, že to je „farma“.
Brunovi se podaří prolézt malým okénkem v kůlně za domem a vydá se onu „farmu“
prozkoumat. Netuší, že je to koncentrační tábor, kde se v praxi provádí „konečné řešení“
židovské otázky. Zde se náhodou setká se stejně starým Shmuelem, který je oblečený do
pruhovaného „pyžama“. Přestože jsou oba chlapci na jiné straně plotu i v jiné životní situaci,
skamarádí se a dny tráví diskusí a hrou přes plot. Drama končí pro oba chlapce tragicky, když
se Bruno rozhodne plot podkopat a přidat se k ostatním „farmářům“…
Popisovaná hodina nepracuje s celým filmem, ale pouze s jeho částmi. Žákům je puštěna pasáž,
kde Brunova rodina přijíždí do nového bydliště, on z okna vidí „zmíněnou „farmu“ a ptá se své
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matky, zda si s může jít hrát s dětmi na farmě, kteří ale vypadají „trochu divně“ (cca 10:00 až
15:00 minuta). Poté žáci dostanou za úkol na kus papíru namalovat, co asi Bruno za tím oknem
viděl. Cílem je ukázkou povzbudit u žáků fantazii. Žáci poté postupně představí své práce a
zdůvodní, proč si myslí, že tam viděl právě to, co namalovali. Poté je žákům puštěna druhá
ukázka (75:00 až 85:00 minuta), kdy se Bruno podkope pod plotem, převlékne se do
pruhovaného „pyžama“ a spolu se Shmuelem se stane jedním z vězňů koncentračního tábor.
Když jsou jeho dětské fantazie konfrontovány s krutou skutečností koncentračního tábora, tak
chce utéct domů, ale už je pozdě… Po této ukázce následuje vysvětlení, k čemu ve filmu došlo
a diskuze, jejímž cílem by mělo být (stejně jako ve filmu) konfrontace dětských fantazií žáků
s realitou holokaustu.
Reflexe:
Problémem při realizaci této hodiny může být neochota žáků zapojit se, respektive zapojit se
do zobrazování „dětských představ“. Pro mnohdy patnáctileté žáky může být tato hodina příliš
„dětská“ a nebudou se na ní chtít podílet. Při realizaci na mé hodině část žáků ukázky ochotně
shlédla, ale když se měli aktivně zapojit do vytváření vlastních obrazů, tak jim to přišlo směšné
a hodinu značně rozbíjeli. Část žáků se ale ochotně zapojila a následná diskuze k tématu byla
velice přínosná. Na většině českých základních škol se o holokaustu učí až v deváté třídě, kdy
jsou žáci již schopni takto náročné téma zpracovat. V případě této aktivity však může být jejich
věk na překážku.
Silné stránky hodiny:
Pro žáky je filmová ukázka velmi zajímavá a na film se ochotně dívají. Ochotně se pak zapojují
do diskuze k tématu a rozebírají své poznatky nabyté z filmu. Často je doplňují o další znalosti,
které mají z domova, z literatury či z jiných filmů, které k tomuto tématu viděli.
Slabé stránky hodiny:
Slabou stránkou této hodiny může být fakt, že aktivita, kde mají žáci malovat své představy,
může být pro některé žáky příliš dětská, nechtějí se do ní zapojovat a hodinu pak úmyslně
narušují.
Náměty pro zlepšení:
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Po mé zkušenosti bych tuto hodinu doporučil použít spíše pro mladší žáky například u
příležitost připomenutí Mezinárodního den památky obětí holocaustu. Pak by však bylo vhodné
posoudit, do jaké míry lze mladší děti konfrontovat s násilím a třeba druhou ukázku již
nepouštět. Nabízí se také propojení s Projektem Krokus, který realizuje irská organizace
Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu
Židovského muzea v Praze. Tento projekt je určen žákům starších 11 let a spočívá v tom, že
žáci zasadí cibulky žlutých krokusů. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na
konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27.
ledna). Pomocí tohoto filmu lze dětem téma přiblížit a mohou tak vzniknout zajímavé výtvarné
práce, které pak mohou být použity při prezentaci výsledků projektu.

3.3.4 Hodina č. 3. Experimentér

Název hodiny: Experimentér/Experimenter: The Milgram Project (USA, 2015, 90 minut)
Cíle hodiny:
Cílem hodiny je seznámit žáky s výzkumy, které se konaly v šedesátých letech dvacátého
století, a jejichž cílem bylo vysvětlit, jak vůbec mohlo k holokaustu dojít.
Téma a obsah hodiny: Poválečná reflexe holokaustu
Hlavní myšlenka – generalizace
-

Filmová ukázka žáky seznámí s tím, slepé poslouchání příkazů nějaké autority může
vést k ubližování druhým. Člověk musí své jednání podřizovat také svému svědomí.

Pojmy
-

Experiment

-

Autorita

-

Koncentrační tábor

-

Genocida
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-

Holokaust/Šoa

-

Židé a judaismus

-

Nacismus

-

Vyhlazovací tábor

-

Tzv. konečné řešení židovské otázky

Fakta
-

Filmová ukázka žáky seznámí s tím, jak se lidé snažili odpovědět na otázku, jak
k holokaustu mohlo vůbec dojít. Touto otázkou se zabýval např. americký psycholog
Stanley Milgram, který přišel s hypotézou, že většina lidí má sklony podrobovat se
autoritě, a to i navzdory tomu, že musí postupovat proti svému svědomí a přesvědčení.

Formy a metody:
-

výklad

-

sledování filmové ukázky

-

reflexe

-

společná diskuze

Materiály a nutné vybavení:
-

film: Experimentér

-

papíry, tužky

-

počítač a dataprojektor

Popis hodiny:
Film Experimentér se možná zdánlivě k výčtu filmů o holokaustu nehodí. Odehrává se totiž
v šedesátých letech v USA. Film je založen na skutečném příběhu slavného sociálního
psychologa Stanleye Milgrama, který v letech 1961–1962 vedl řadu experimentů o radikálním
chování.
V úvodu hodiny žákům pustíme první scénu filmu, kdy do testovací místnosti přicházejí dva
muži. Ti jsou vědeckým pracovníkem obeznámeni s pravidly experimentu, podepíší souhlas a
dostanou honorář. Zmíněný experiment si klade otázku, do jaké míry je fyzický trest účinným
nástrojem pro učení. Jeden z mužů je tedy vybrán do role „žáka“, který sedí v oddělené
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místnosti a má se učit zadanou sekvenci úkolů. Druhý je „učitelem“, který „žákovi“ předříkává
úkoly, a pokud ten udělá chybu, tak jej potrestá elektrickým proudem. Pokud „žák“ udělá chybu
znovu, tak „učitel“ trest opakuje, přičemž se síla elektrického proudu zvětšuje. Aby „učitel“
věděl, jakou bolest bude při trestání způsobovat, tak je na začátku sám vystaven elektrické ráně.
V této části film stopneme (minuta 4:30) a vyzveme žáky k tomu, aby situaci zrekapitulovali a
pokusili se vysvětlit, co se tam stalo. Následuje další ukázka (minuty 5:30 – 8:10 a 10:30 –
12:45), která zaznamenává samotné testování, přičemž ale dojde k obměně postavy „učitele“.
Zde je možné udělat krátkou pauzu a zeptat se žáků, zda všemu rozumí, případně udělat krátkou
reflexi. Následuje ukázka (minuty 25:30–27:25) kdy se vystřídají další „učitelé“, přičemž jeden
z nich odmítá pokračovat v testování a z experimentu odchází. Následuje diskuze, kdy se žáků
ptám, co se tam odehrálo, zda experimentu rozumí a zda odhalili, že ve skutečnosti se
experiment nevztahuje na zkoumání učení a trestu, ale že předmětem experimentu byla postava
„učitele“ a jeho ochota podílet se na trestání druhých, případně ochota podrobovat se autoritě,
v tomto případě autoritě vědce či instituce. Následuje otázka, proč Milgram tyto pokusy dělal
a co se snažil dokázat. Pokud se nám nedaří dospět k nějakému závěru, můžeme pustit ještě
ukázku (minuty 21:30 – 22:20), kdy postava Stanleye Milgrama na tuto otázku odpovídá. Poté,
co téma s žáky probereme a dostaneme se k odpovědi na položenou otázku, následuje ukázka
(minuty 32:45–33:45), kdy autor do několika slov shrne svůj výzkum a dá jej do kontextu
s postavou Adolfa Eichmanna, který byl ve stejnou dobu souzen v Jeruzalémě a následně
popraven za své zločiny. V následující diskuzi shrneme, co bylo cílem tohoto filmu a jak se
vztahuje k problematice holokaustu.
Reflexe:
Tato hodina se v praxi velice dobře osvědčila. Film budí zpočátku u žáků značnou nedůvěru,
ale po několika málo okamžicích je zaujme, neboť se snaží rozluštit, v čem onen experiment
spočívá. Když odhalí, že první scéna s „učitelem“ a „žákem“ je jen hra, a že opravdovým
subjektem experimentu je právě „učitel“, tak už jsou filmem značně pohlceni. Domnívám se,
že jim imponuje skutečnost, že „žák“ testuje „učitele“. Tuto část jsou schopni snadno rozluštit
a v diskuzi vysvětlit. V další ukázce se zorientují a většinou pochopí, co je opravdu smyslem
experimentu. Následuje diskuze, kde žáci tyto poznatky prezentují, a v praxi jsem nakonec
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v této části narazil na nedostatek času pro tuto aktivitu. To ale samozřejmě nepovažuji za chybu,
ale naopak za úspěch.
Film Experimentér na první pohled s holokaustem nijak nesouvisí. Pokud si však učitel hodinu
dobře připraví, tak se pomocí tohoto filmu dá otevřít několik důležitých otázek, jako je otázka
viny, autority, používání násilí atd. Žáci jsou k filmu většinou skeptičtí, ale po krátké ukázce je
film dokáže dosti vtáhnout a při hodině se pak velice aktivně zapojovali.
Silné stránky hodiny:
Film se zdánlivě holokaustu netýká, ale pokud žáci objeví, v čem opravdu spočívá, tak se velice
aktivně zapojují a téma je velice zajímá. Velké pozitivum spočívá v tom, že film otevírá další
témata, a může se tak stát inspirací do dalších hodin, a to jak v rámci dějepisu, tak v rámci
občanské či mediální výchovy.
Slabé stránky hodiny:
Slabou stránkou hodiny je časová náročnost, složitost a technické nároky na učitele. Slabinou
také může být to, že žáci nepochopí, kam hodina směřuje a další pokračování tak ztratí smysl.
Učitel by proto měl mít připraven alternativní postup.
Náměty pro zlepšení:
Celé téma vyvolává další otázky. Žáci se snaží vžít do role „učitelů“ a přemýšlejí, zda by
v trestání „žáka“ pokračovali. Když se pak dozvědí, že se jedná o výzkum, který se skutečně
odehrával, tak je téma zajímá ještě více. Zde se nabízí možnost seznámit žáky s dalšími
podobnými experimenty, které se v této oblasti konaly. Například Stanfordský vězeňský
experiment provedený v roce 1971 americkým psychologem Philipem Zimbardem – tím
pravděpodobně dojde k opuštění předmětu dějepis, ale pokud učitel učí například výchovu
k občanství, tak se nabízí celá řada témat, kam se výuka může ubírat (šikana, klima ve třídě
atd.). Pokračovat například jde také filmem Náš vůdce76, který se podobnými experimenty
inspiroval.

76

Die Welle, Německo, 2008.
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3.3.5 Vyhodnocení odučených hodin

Cílem těchto hodin bylo žákům vysvětlit, několik důležitých aspektů holokaustu. Žáci si
měli uvědomit, co je to holokaust, co koncentrační tábor, co je to konečné řešení židovské
otázky, a kdo byli lidé, kteří byli holokaustem poznamenáni. Žáci si také měli uvědomit,
jakým způsobem fungovala nacistická propaganda, která podávala zprávy o dění, které však
záměrně zkreslovala a lidé se tak nedovídali pravdu o zločinech, které se během holokaustu
staly. Tato témata pak byla propojena s výzkumy, které se konaly v šedesátých letech
dvacátého století, a jejichž cílem bylo zjistit, jak se něco takového vůbec mohlo stát a pokusit
se tyto hrůzy nějak vysvětlit.
Z diskusí s žáky během hodin i z úkolů, které mi během hodin odevzdávali, bylo zřejmé, že
se vytyčené cíle hodin dařilo uspokojivě naplňovat. Žáky hodiny zaujaly a velice ochotně se
zapojovali do zadaných úkolů i do diskuse. Velký problém jsem shledal v tom, že volnější
aktivity, jako je sledování filmů, vedou u některých žáků k nezájmu a pasivitě, takže
naplňování vytyčených cílů není zcela plošné. Výhodou však je, že aktivní byli i ti žáci, kteří
se při „normálních“ hodinách spíše nezapojují. Tento nedostatek by se pravděpodobně
podařilo odstranit výběrem jiných filmů, které by však mohly být nezajímavé zase pro jiné
žáky. Výhodou filmu je tedy to, že se jeho pomocí může učitel přizpůsobit stylu žáků, a tím
je motivovat k aktivitě a lépe pracovat s jejich pozorností během hodiny.
Za nespornou výhodu filmu během výuky považuji jeho atraktivitu. I sebelepší výklad
učitele totiž klade velké nároky na fantazii a soustředěnost žáků. Film naopak fantazii
využívá a pomáhá jí rozvíjet. Rozvoj filmové gramotnosti by však neměl jít na úkor rozvoji
gramotnosti čtenářské a je nutné stanovit přijatelnou míru a skloubit film, učitelův výklad a
četbu dohromady.
Film tedy představuje nástroj pro zefektivnění a zkvalitnění výuky, ale může vyvolat také
značné kontroverze. Jeden z hlavních problémů pak představuje zobrazení násilí, smrti či
hrůz války. Obrazy násilí u studentů vzbuzují emoce a pobouření a většinou vedou k jasnému
odsouzení zločinů nacismu. Tím ale nedochází k porozumění, co se to vlastně stalo či jak
k tomu došlo. Práce s filmem tedy nesmí být opřena pouze o emoce, které film vyvolá, ale
je třeba systematičtější práci a reflexi.
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Celkově lze tedy konstatovat, že film je vhodným materiálem pro dosažení stanovených
vzdělávacích cílů. Film představuje cenný zdroj poznání, který by učitel určitě neměl během
své výuky ignorovat, ale – jako při každé metodě – se zde najdou pravděpodobně jedinci,
které daná aktivita nezaujme. Film je tedy vhodným prostředkem ke vzdělávání o
holokaustu, ale měl by být propojen i s dalšími metodami práce, aby byl záběr co nejširší.
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ZÁVĚR

Na začátku této práce jsem si položil otázku, zda lze o holokaustu učit prostřednictvím filmu,
respektive zda film představuje vhodnou didaktickou pomůcku při výuce o holokaustu.
Nejprve bylo potřeba definovat, z jakého úhlu máme holokaust nahlížet během výuky. Na
základě díla Zygmunta Baumana a Hannah Arendtové jsem došel k názoru, že holokaust
nepředstavuje obyčejnou historickou událost, ale jedná se o produkt moderní společnosti,
který vznikl právě díky moderní společnosti. Je tedy třeba nahlížet jej nejen z úhlu historie,
ale hlavně z hlediska sociologie a filosofie. Ty nám totiž mohou odpovědět na otázku, jak se
něco takového jako holocaust mohlo stát. Holokaust totiž nevznikl navzdory moderní
společnosti, ale byl právě moderní společností způsoben. Proto je třeba modernitě
porozumět, abychom mohli porozumět holokaustu.
Jako prostředek poznání zde byl vybrán film, a to z několika důvodů. V dnešní době totiž
převládá důraz na vizualizaci a při přijímání informací tedy žáci upřednostňují to, co mohou
vidět. V konkurenci s filmem navíc ustupují do pozadí tradičnější média, jako jsou knihy,
učebnice, přednášky, ale i výklad učitele. Z hlediska atraktivity pro žáky tedy film zcela jistě
představuje vhodný prostředek. Jako vhodný prostředek se film může jevit i pro učitele.
Možnosti jsou dnes prakticky nevyčerpatelné a záleží hlavně na technických možnostech a
dovednostech učitele a jeho fantazii.
Film je však svou formou specifický a jako zdroj poznání musí být vždy brán s jistou
rezervou. Film je vždy vytvořen z určitého úhlu a prezentuje představu svého tvůrce.
Důležitou roli také hraje společnost, jejíž poptávka se na vzniku filmu podílí. Z toho důvodu
jsem se zabýval také tím, co můžeme nazvat kulturní pamětí. Zde jsem došel k názoru, že
to, co nazýváme pamětí, není jenom nějakou biologickou funkcí našeho mozku, ale paměť
je především něco, co vytváří určité rámce našeho uvažování a myšlení. Tyto rámce jsou
vždy společné určité kultuře či společnosti. Na základě těchto poznatků jsem došel k závěru,
že filmy jsou vytvářeny v těchto referenčních rámcích – odpovídají jim – ale zároveň se
podílejí na jejich formování. Film je tedy produktem kulturní paměti, ale zároveň se podílí
na jejím utváření. Tomuto podléhají i filmy pojednávající o holokaustu, které jednak odrážejí
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dobu a místo svého vzniku, ale na tvorbě paměti (holokaustu) se také podílejí. A dnes nejen
jako univerzálně sdílená hodnota holokaustu, ale také jako globalizovaný symbol. To vše je
potřeba v rámci výuky o holokaustu zohlednit a kriticky reflektovat.
Své poznatky jsem se v závěru práce pokusil propojit a vytvořil jsem vzdělávací celek
k tématu holokaust. Zde jsem mohl využít svého pedagogického působení na základní škole
a jednotlivé hodiny jsem osobně vyzkoušel. Tyto zkušenosti jsem pak shrnul do krátké
reflexe a navrhl jsem případné změny do budoucna. Celkově se dá říci, že se předváděné
hodiny povedly a že vytyčené vzdělávací cíle byly naplněny. Proto bych na závěr chtěl
konstatovat, že film představuje vhodný prostředek k vyučování a učitel by jej měl při své
pedagogické praxi jako pomůcku používat.
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