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Příloha č. 2 – Přepisy rozhovorů s respondenty
Přepisy rozhovorů s učiteli dějepisu
Rozhovor č. 1 - Jitka
Tak já se vás zeptám, jak probíhá výuka dějepisu na škole?
Jsou tu dvě hodiny týdně, tři roky. Ve většině případů je na začátku nějaké opakování ať už
společné nebo zkoušení a pak většinou nějaký výklad, který může být doprovázen filmem nebo
ne, zařazuju je docela poměrně často, protože v současný době jsou k dispozici na Streamu ty
pěti až osmi minutový videa, což je dokonalej formát právě pro ten, pro tu danou věc.
Obsahem výuky je pravěk až současné dějiny.
Současné dějiny se zásadně nestíhají, snažím se vždycky redukovat ten pravěk co možná
nejméně, antiku se snažím zredukovat co možná nejméně a stejně prostě jsme rádi, když se
dostaneme na práh třeba studené války, a to jsme rádi, jako když se nám to podaří, někdy se ani
to nepodaří. U čtyřletých se moderní dějiny nestíhají, u šestiletých ano, tam se dostanu daleko
do 80. let, většinou tady v českých dějinách preferujeme tohleto, kdybychom neměli stihnout
cokoliv, tak ty české dějiny stihneme. Tam se dostaneme docela pěkně, ale u čtyrletejch tam
narvat celé dějiny do 3 let to je ostrý.
Jinak vy jste zmínila film, ale jaké používáte jiné prameny?
Mapy, čas od času texty, někdy samozřejmě obrázky, fotografie, leccos, nebo prostě i občas
mám i takový pomůcky v tom smyslu, že přinesu toaletní papír z doby komunismu, vytáhnu
jeden, ať si zkusí s ním utřít. To jsou takový věci, který mám to většinou v prezentacích, tam
mám jednotlivý fotky i včetně těch dokumentů. Nemusím nic hrabat, můžu jít jen s klasifikací
a těma potřebama.
A učebnici využíváte? Popř. domácí úkoly.
Ne, ne to vůbec
Jak tedy využíváte film?
Různě, někdy ho dám jako na uvození, potom dávám různý otázky toho, co si všimli, nebo
komentuju různé věci, co tam jsou, nebo opakování potom. Přiblížení, prohloubení, potom,
když už jsou děti připravený a látku umějí, tak poté se jim to pamatuje mnohem líp.
Vnímáte, popř. jak pozorujete tu úspěšnost toho filmu?
Určitě se to promítne do výsledků, ty děti si to líp pamatují, když to vidí a zároveň slyší,
vizuálně, zvláště pokud tam je něco, co je šokuje, například co je emotivně zajímavý. Třeba
například, když nedávno jsem ve své třídě pouštěla o obléhání Vídně, tak oni tam měli takový
systém podkopávání tunelů a měli takový krtky a pak zase antikrtky, to znamená, že si škodili
navzájem, snažili se zasypávat ty tunely a vyhazovat do povětří ty druhý, a to je tak zajímavý,
že si to ty děti fakt pamatujou.
Když jste říkala, že jak používáte věci na Streamu, jak používáte ten film, popř. jiný
formát. Celý či jen ukázky?
Co se týče Streamu, tak tam je vlastně takovej cyklus Slavné dny, mám pocit, že je upraven
přímo pro tu školní hodinu, a to je dokonalý, pak někdy používám celé filmy, ale to jen když
třeba mám hodinu navíc, to znamená, když mi padne suplovací hodina a máme třeba dvě hodiny
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za den, tak to by děti vůbec nezvládly dávat pozornost dvě hodiny na ten dějepis, tak jim pustím
třeba film a pak to nakonec zkomentujeme.
Co je podle vás lepší?
Moje zkušenost je, že když pustím 5-8minutové video, koukají se všichni, když je to na celou
hodinu vidím, jak tam pokládají hlavičky, hnízděj, vyndávaj mobily, ty který to nezajímá a
vlastně mají někdy pocit, že jakmile je to film, je to zábava, jakmile je to ale krátké video, tak
všichni vědí – bude to krátké, že to bude vlastně dokreslovat tu hodinu, a že se vyplatí dávat
pozor jo, většinou a navíc to tu hodinu zpestří natolik, že děti se na to těšej, i když vědí, že je
to krátký.
Používáte tedy spíše dokumenty nebo hrané filmy, popř. jak je vnímáte?
Hraný…hraný, já přemýšlím, jestli jsem to někdy použila, hraný film. Většinou dokumentární
filmy, s těmi ukázkami, oni třeba vyzobnou v nějakym tom dokumentu nějaký ten hraný
dokument, no. Ve většině případech jsou ty hraný dokumenty příliš dlouhý.
A např. fiktivní hollywoodské filmy?
Tak na to chodíme vždycky spolehlivě se školou, a nejlépe před Vánocemi, aby atmosféra byla
co nejlépe dotvořena (ironicky). To chodíme na Lidice, Habermannův mlýn. To všechno.
Minulý rok, když byly přijímací zkoušky, tak jsme byli všichni na Nejtemnější hodině, celá
škola. A byli jsme na Miladě Horákové, takže…celoškolně ale, nikoli jenom dějepis. Ale když
víme, že ty děti na to mají jít, tak já si je na to v tý hodině připravím, co mají vidět, co mají
pozorovat.
Diskutujete následně?
Ve většině případů ano a oni se mě i zeptají, tak jak se vám to líbilo, zvláště pokud to není
dobrý. Třeba Milada Horáková, obecně ten film nebyl moc dobrý. „Tak jak se vám to líbilo,“
že třeba řeknou mně a začneme diskutovat o tom filmu, co bylo v pořádku, co nebylo v pořádku.
Třeba ta Milada Horáková byla filmařsky špatně. Třeba už to, že to bylo dělaný pro Netflix a
český herci hráli v angličtině a my jsme byli na tom původním znění s titulky, a tak to bylo dost
děsivý, když ty čeští herci tou lámanou angličtinou něco říkají a střih byl něco úplně, to bylo
jak sci-fi, jako naprosto to, možná kdybych si sedla s tím střihačem, tak by mi nebyl schopen
vysvětlit proč to tak nastříhali, no hrozný.
Tím jsme se přenesli k otázce k filmové a mediální výchově, která se váže k použití filmu
ve výuce. Jak tady na škole probíhá?
My máme mediální seminář pro maturanty, to jsou většinou ti, kteří chtějí třeba na FSV a chtějí
studovat tyhlety obory. A pak vlastně jsou průřezová témata mediální výchova a v zásadě třeba
jedna věc je, co by se měla dělat, že jo a druhá co děláme. Správně by se měl porovnat třeba
jako tendenční text s textem netendenčím, aby si děti všímaly toho, co v té zprávě nesedí a
podobně. Já bych řekla, že to možná jako prořezáváme, ne tehdy, když bysme měli, ale
víceméně to prořezáváme, když se to hodí. A současná politická scéna nám k tomu úplně
nahrává, co si budeme povídat. Vlastně to je pro nás jako velká motivace toho říct, hele
podívejte se tak takhle ne! Jo? A dáme to do pozice třeba s nějakou zprávou nebo něco
takovýho, co máme třeba v historii. Nebo naopak to spojíme vlastně z historie s tím současným,
podívejte se, kam to vedlo tenkrát, a když to nezarazíme, když tuhle tendenci budeme sledovat,
tak kam to dojde třeba dneska?
A ta filmová výchova, jak jste říkala s těma střihama, manipulace apod.?
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To vůbec neřešíme, je pravda, že to může být ovlivněné, ale ještě jsem se nesetkala ve formátu
třeba těch Slavných dní, že…třeba řeknu no, tady jsem slyšela něco maličko jinýho, ale ve
většině případů je to faktická záležitost a ani jsem si nevšimla, že by tam byly nějaké snahy
tendenční něco překrucovat a asi bych to poznala. A otázka, pokud bych viděla tyhle snahy, tak
jestli bych pak tenhle film se snažila těm dětem dávat, to spíš ne.
Podílíte se na tvorbě ŠVP?
My jsme se podíleli na tom, když jsme to tenkrát vytvářeli, měli jsme možnost se k tomu
vyjádřit, co bychom si tam rádi představovali, ale to už je pár řádek let.
Vy ty filmy používáte pro zobrazování jakého období nejčastěji?
Stoprocentně pro ty moderní, stoprocentně. Vlastně zvláště…válečné věci, nebo poválečné
věci, tam je prakticky zpracované každé jednotlivé zásadní téma, je tam zpracováno. Včetně i
témat, kterých i já bych vůbec nezpracovávala, nebo nejsou mi potřebné, ale tam toho je
nepřeberně. Třeba každá válečná operace druhý světový války má svoje vlastní třeba
zpracování, to znamená, v tom posledním ročníku, to video třeba využívám zdaleka nejvíc.
Plus, protože je toho hodně a potřebujeme se nezdržovat, tak někdy řeknu, na Streamu je video,
podívejte se na to, doporučuju vám to, je to velmi zajímavé, pomůže vám to.
Jak ty filmy připravujete?
Ve většině případů nepoužívám jiné přípravy např. od Člověka v tísni apod., ale vím o tom,
plus mínus mám přehled vlastně k čemu je video, k čemu ne, na počítači mám jednu složku,
která, kdy vlastně rozdělený videa Slavné dny, mám to rozdělený na jednotlivé vlastně části –
středověk, starověk, po druhý válce, novověk, druhá světová válka, první. Když to rozkliknu,
tak tam mám vlastně jednotlivá videa, která vyšla, plus s číslem, abych věděla, kde to je, ale
teď už je dokonce, a to jsem ráda, existuje přímo web slavnédny.cz a můžu si normálně, a je to
tam dělený vlastně kalendářní a historické a to znamená, že já si přímo podle období roku si
můžu nalistovat přesně danou věc, kterou potřebuju a spustím si jí. Jedna věc taky je, že
samozřejmě škola je připojena, plus některé období třeba pátek šestou vyučovací hodinu to
vypadá, že se koukají všichni, a protože už nemůžou a někdy šestou vyučovací hodinu v pátek
je docela problém, aby to vůbec naběhlo, že prostě ten server reaguje velmi pomalu, protože se
evidentně kouká celá republika.
Jaká jsou podle vás negativa a pozitiva filmu?
Pozitiva, že to upoutá tu pozornost, studenti si víc pamatují. No, možná to negativum toho
filmu, pokud ho dobře vyberu v tom smyslu, že tam nepustím nějaký blábol, který by třeba byl
tendenční, tak když jsou to, to je zajímavá věc, když jsou to zahraniční prameny, tak třeba
z televizí, když je to vzané z nějaké History channel, tak bohužel ty televize, které to vysílají,
tak nemají poradce pro dějepisné termíny. Takže prostě to mnohdy bývá úplně spatně, my
máme Merovejci oni říkají Merovejdžinci, prostě úplně špatně překládají ty termíny, což může
být pro ty děti velmi matoucí. Takže stopnu a říkám Merovejci! Tady to maj špatně přeložený,
to je jedna věc. Druhá, vidím, že některé děti, zvláště ty, který jsou míň motivovaný v tom
dějepise, opravdu mohou mít pocit, jakmile film=volná zábava, nemusím dávat pozor, ale když
jsou to ty krátký videa, tak většinou vědí, že to nebude tak dlouho trvat, že za chvilku bude
konec a že jim to bude prospěšné. A jiné? Mě nenapadají už.
A jaký je tedy hlavní důvod pro využívání filmu a ty jeho cíle? Např. jestli má suplovat
výklad nebo…?
Nemá, i když ho doplňuje a oživuje. Ve výkladu nejsou jen holá fakta, ale taky souvislosti a
názory. A ty jsou teď v době, kdy je informací všude přehršel, k nezaplacení.
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A ještě se zeptám, jak se vzděláváte vy?
Máme tu možnost účastnit se vzdělávacích seminářů, je pravda, že jsem sem tam nějaký
navštívila…mnohdy se mi stávalo, že se tam opravdu seběhli spousta paní učitelek nebo učitelů
staršího věku ze základních škol, který se potřebovali vůbec, který o tom vůbec nic nevěděli,
takže to byly informace pro ně, a to mě pak odradilo trošku. Tyhlety věci já znám, zajímají mě,
vzdělávám se, půjčuju si knihy a což, to je obsah mých prázdnin, já si napůjčuju spoustu knížek,
načtu a tím obohacuju hodiny, a třeba zajímavosti, které vlastně mi tu situaci nějak dovysvětlí.
Abych se systematicky vzdělávala v těhle kurzech, tak mi to přijde ztráta peněz a ztráta času a
když já jdu, tak za mě tady někdo musí suplovat. A já to nemám rada, někdo to má rád, odejde
a je mu to úplně jedno, že za něj někdo supluje, já to nerada dělám.
A jiné metody využití médií?
Ve většině případů tady nic takového neděláme, moje představa je – tužka papír – by měla do
jisté míry stačit. Co se týče např. iPadů, tak toho mají spoustu doma, ještě to tahat do výuky.
Jsem ráda, že aspoň chvíli nečučej do tý obrazovky. Nicméně….vždycky si říkáme, že by bylo
fajn, tu výuku kromě těhlenctěch filmů udělat jinou hodinu, třeba nevýkladovou, udělat nějakej
projekt, což je šílená práce, což jsou hodiny a hodiny navíc, který si úplně nemůžu dovolit
věnovat studentům tolik hodin a hlavně ani ty studenti si nemůžou dovolit věnovat tomu
projektu, pokud nejsou extrémně motivovaní a nesměřujou někam do tý domény, že by dělali
středoškolskou odbornou činnost, tak většinou si ani nemůžou věnovat tomu tolik času, protože
pak jim unikaj ty chemie a fyziky a všechno ostatní.
Jak často využíváte ten film?
Každou hodinu určitě ne, když je k dispozici, to znamená, že u těch nižších ročníků méně často,
protože nejsou tolik k dispozici, třeba u těch moderních dějin a druhé světové válce třeba
každou druhou hodinu, když se to hodí.
Měl by se film stát součástí metodologie RVP?
Já se obávám, jakmile to dáte učitelům befelem, tak se proti tomu vztyčej, já bych to nechala
dobrovolně, prostě, když tam ten učitel vidí to pozitivum, tak musí vědět, že když to chvilku
bude žvanit někdo jinej místo něho, tak si může hlasově odpočinout, není blázen, aby to nedělal,
že jo, ale musí taky vědět, kam sáhnout a někteří ty učitelé nevědí, kam sáhnout, nevědí, kde to
je, že videa na celou hodinu najdou na YouTube, nejsem si jistá, že každá učitelka ze základní
školy ví, že to je, ví jak to spustit. Někdy tahle negramotnost počítačová je až tak velká, že to
nedokážou spustit to video.
Všechny filmy hledáte na internetu nebo využíváte i dvd?
Máme tu nějaká dvd na škole, kdysi jsme tu měli i vhs, kazety. Teď už asi až na dvě učebny ty
už zmizly všude, tak někdy jsme se pokoušely, aby se ty dokumenty úplně neztratily, tak jsme
přetáčely vhs na dvd, takže máme tady pár, takže když jsou dobré, tak si je můžeme půjčit, ale
čím dál tím více využíváme tyhle online.
A problém s autorskými právy jste někdy řešila?
To jsme asi neřešili, vzhledem k tomu, že sledujeme Slavné dny, které jsou evidentně určeny
školám, takže ty autorská práva jsou evidentně ošetřena, takže v tom jsem docela ráda, že nic
neporušuju.
Mockrát děkuji.
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Rozhovor č. 2 – Karel
Dobrý den, zpočátku se vás zeptám, jak na škole probíhá běžná hodina dějepisu?
Tak to je takový velký rozdíl, my se bavíme spíš o tom vyšším stupni gymnázia, ale asi kdybych
měl tu hodinu popsat jako obecně, nemůžu mluvit za ostatní kolegy, tak tady klademe důraz na
to, aby v co největší možné míře pracovali studenti, aby vyhledávali informace, aby je
zpracovávali, aby prostě aktivně s nimi pracovali, ne že by tady neexistoval výklad, ale naši
studenti moc výklad nepřijímají, maximálně potom, když chodí na maturitní dějepis, když už
je to víc takovou vysokoškolskou formou, ale i ti kolegové, kteří umí poutavě vyprávět, tak
zjišťují, že všichni už po 15 minutách spí ti studenti. Takže aby pracovali sami, aby vyhledávali,
takže takhle asi.
Čím to je, speciální profilací?
Myslím, že do značné míry je to profilací studentů, ale i ze svého minulého působení vím, že
studenti rádi pracují sami.
A jaké používáte tedy prameny výuky, necháváte tedy studenty používat co?
Tak…takže jsou to samozřejmě učebnice, pak vyučující mají docela bohatou škálu různých
textových, ale i hmotných pramenů, když se tady podíváte, tak to jsou všechno, skoro všechno
prameny pro studenty v tady těch šanonech, prostě různé texty, ať už jsou to z knížek nebo i
jako primární prameny, to znamená zase z knížek, ale jsou to třeba listiny a tak dále, dál jsou
to samozřejmě ikonografické, obrazové materiály, studenti velmi rádi pracují s fotografii, nebo
obecně rádi pracují s výtvarným nebo obecně s interpretací nějakého výtvarného díla a pak jsou
to teda třeba filmy nebo zvukový nahrávky, že těch pramenů je celá škála, pak jsou to třeba
taky prameny hmotné. Jako třeba disk z Faistu (ukazuje).
Když jste nakousl film, jakým způsobem využíváte tedy filmy, jestli byste popsal to
použití?
Tak zase, je to samozřejmě různorodý, někdy ta aktivita jde od toho učitele, někdy jde od
studentů. Měli jsme tady i volitelný seminář, který se vysloveně týkal i historických filmů nebo
filmů s historickou tematikou, ať už to byly třeba umělecké nebo dokumenty, nebo hrané
dokumenty. Pan kolega to tu měl s docela velkým úspěchem, ten proběhl ten seminář. Je to tak
i onak, někdy se prostě stane, že probíhá normální výuka a my navedem, ať se třeba na ten film
podívají doma. No nebo ať si ho vyhledají, i když my tady máme jakoby obvyklé jakoby
hodinová dotace na ten den, máme dvouhodinové bloky, takže se toho dá stihnout víc než za
normální 45minutovku, ale přece jenom jsou ty filmy dost dlouhé, což je teda, jsem už jako
různě uváděl, což je dost špatný, že ty filmy mají třeba 50 minut, jednak to teda ty studenty
nebaví 50 minut a jednak to zabere hodně času, takže se na to dívají i doma a zpracovávají to.
Vidíte zpětnou vazbu, že se ty studenti podívají?
Tak, nemůžu mluvit za kolegy, ale dost často je to spojeno s nějakým pracovním listem, že
musí něco zpracovat třeba v písemné podobě, nebo s konkrétním úkolem a musí to být
vypracováno.
Takže následuje vždy nějaká reflexe?
Tak. Je těch případů hodně, ale někdy to nemáte připravené, ale někdy to je tak, že musí
odevzdat nějaký výstup a někdy je to skutečně podívejte se na film a budeme se o něm bavit.
A někdy je to podívejte se na film, je to dobrý doplněk a třeba se o tom bavíme ani ne
v hodinách, ale spíš nějak neformálně někde mimo výuku.
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A kdy ho využíváte přímo ve výuce, tak používáte filmy celé či pouze ukázky?
Je to velice různorodé, někdy je to celý film, ale spíš teda používáme části filmů, ať už jsou to
tedy filmy hrané nebo filmy dokumentární anebo vlastně taky filmy už připravené, třeba jako
filmy součástí nějakého výukového cd nebo dvd. To je naštěstí teda poslední době vznikají stále
častěji.
Máte nějaký konkrétní příklad těchto materiálů?
Já bych tady i ty dvd našel, ale myslím si, že hodně aktivní, neřeknu ten konkrétní materiál, ale
hodně aktivní v té přípravě těchto materiálů je třeba vzdělávací sekce ÚSTRu, kde prostě jsou,
kde i já jsem chodil na hodně těch seminářů, teď jsem to trochu omezil, protože jsem skoro na
všech byl a zas tak často nemají novou nabídku, ale oni prostě vydávali, něco jsem i lektoroval,
ale vydávali prostě taková monotematická jakoby cd nebo spíš to byly dvd, kde byly pracovní
listy atd. k takovým těm okamžikům jako je kolektivizace, jako je rok 89, myslím, že i 48 rok,
68 a součástí tady toho výukového komplexu jsou i filmy. Nebo potom sdružení PANT, taky
tam třeba jsou to ta, to mám bohužel zrovna doma, ale ta 50. léta třeba, to je docela dobře
zpracovaný.
Jak to tedy probíhá to využití ve výuce (kontext, výklad, reflexe, pauzování)?
Já se budu opakovat, je to opravdu různorodé, taky podle toho, jakou roli má ten film sehrát,
jestli to je nějaká role motivační, nebo jestli to je nějaká role kdy vlastně, ano, neříkám, ale
může to být po výkladu či po nějakém proběhlém tématu, kdy se to nějakým způsobem probere,
tak ten film je nějakým završením, kde se sbíhají vlastně ty linie té výuky, takže je to fakt jako
různorodé.
Takže vždy následuje nějaká reflexe či diskuze?
Kdybych říkal ve školství vždycky, tak bych asi lhal, ale je to pravidlem, ale občas se stane, že
to neproběhne, ale to je spíš výjimka.
Filmům by měla předcházet nějaká filmová a mediální výuka, jak ta probíhá u vás na
škole?
No, jako mediální výchova jako samostatný předmět tady nemáme, mediální výchovou se
zabývají některé volitelné předměty nebo zabývaly v minulosti, protože ta nabídka se mění, ale
ty volitelné předměty jsou potom spíš pro ty starší studenty o kterých se bavíme, ale i
samozřejmě i vlastně tady ty nástrahy, nebo tady ty věci s využitím filmu, ale nejenom filmu,
ale plakátů propagačních atd. nebo propagandistických, tak je to určitě součástí českého jazyka,
literatury, dějepisu, zsv, pak tady máme celou řadu jakoby předmětů, které jsou na pomezí třeba
výtvarné výchovy a třeba zrovna toho filmu případně informatiky jako počítačová grafika,
teďka si nevzpomenu na všechno, ale není tady takový předmět, který by se nazýval mediální
výchova.
Ale probíhá na těch hodinách např. že film může být ovlivněn režisérským záměrem, že
to nemusí být tolik objektivní apod. nebo se spoléhá na studenty, že to vědí?
No částečně se na ně taky spoléhá, ale děje se to tady, některý kolega to akcentuje víc, některý
méně, nemůžu mluvit vždycky za všechny, já vím, co zadávám já, když mluvím o nějaké práci
s filmem. Hodně se bavíme třeba o retušování, nejenom ve filmu, ale třeba i o fotografiích,
hodně se bavíme právě o té manipulaci a o tom, že když ta historie odborná má být nestranná,
tak vždycky nějakým způsobem je ovlivněna.
Narazili jsme, že využíváte jak hraný, tak dokumentární film, co preferujete, popř.
v jakém poměru filmy využíváte?
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Musím se přiznat, že nad poměrem jsem nikdy neuvažoval, to jste mě trochu zaskočila teďka,
já ale myslím, že je to taky o tématu a o tom, jaká je nabídka, já neznám všechno, ale jak já
jsem seznámen s tou nabídkou taky. Takže a zase další ještě, co máme zkoumat, jestli máme
zkoumat právě dobové interpretace nějakého historického tématu, tak je velmi dobré právě
zkoumat ten hraný film. Ale to už je pro studenty někdy opravdu už opravdu nějaký pravěk, tak
se můžeme podívat třeba na ty Vávrovy filmy o tom husitství. Tady je ale problém, že tady
bohužel ty generace jsou velmi rozdílné. Zatímco já, i když ještě nejsem nějak nad hrobem
úplně, tak já jsem prostě ty Vávrovy znal velice dobře z dětství jakoby a dneska studenti to
opravdu, 90 % to vůbec nezná. Tehdy to byla taková ikonická záležitost, takže když třeba
používám ukázku z tohodle filmu, tak je to o docela hodně dlouhé přípravě a studenti často
v tom nevidí ty věci, jako ten antiněmecký osten a tak podobně, jo. Ale dá se to pořád ještě
použít. Další věc, jestli existuje nějaké srovnání, třeba nějaké novější filmy, co se týkají
husitství, co se dají použít, jako jsou samozřejmě, třeba ten třídílný, co tam hraje jeden z těch
bratrů Hádkových mistra Jana Husa, teď nevím který. Teď se točí česko-americký Jan Žižka,
že jo. Jákl to točí, že jo. Tak, takže musí být taky nějaký srovnání a pak tady samozřejmě jsou
taky ty nepřeberné dokumenty, taky se to dá srovnat, někdy se dá použít oba dva ty typy, se
dají použít. No, samozřejmě pro moderní dějiny zase, dokument je dobrá věc, hranej film je
dobrá věc. Mnichov třeba, ať už jsou to filmy, které vznikaly v době komunismu, které
samozřejmě neměly ani popisovat ten Mnichov, ale spíš ty postoje těch politických sil kolem.
Nebo třeba velice inspirativní seriál Kosatíka České 20. století, kdy jeden díl minimálně měl o
Mnichovu, teďka tuším zase, že včera dávali díl, který se týkal vzniku republiky a Masaryka,
k tomu výročí, Martin Huba ho hraje tuším, to je třeba vynikající, ale i když teda kontroverzní,
protože tam se dá dobře i debatovat o tom, co znamená, když je tam prezident Edvard Beneš
úplně nahý, ten herec je tam úplně nahý a má to asi nějaký symbolický význam.
A např. hollywoodské filmy? Ty někdy využíváte, jako je Pearl Harbor, Forrest Gump
apod.?
No…paradoxně asi ne úplně, třeba ten Forrest Gump si myslím, že by byl velmi dobře
využívaný, ale nepoužíval jsem ho konkrétně. To je film, jaký mám rád. Pearl Harbor je film,
když říkám s trochou nadsázky, kdyby Američané měli ještě dva takové letce jako Ben Affleck
a Josh Harnett, tak by to snad ani neproběhlo, oni by ty Japonce odrazili. Ale dá se využít, podle
mě ne tak jako na tu výuku ohledně toho Pearl Harboru, ale spíš jako na to zpracování toho
vlastenectví, jako co to má podporovat. Třeba jsou filmy, i ty hollywoodské, které se dají
poměrně dobře použít, já třeba ukazuji, ale to je pro starší látku teda, nebo občas používám
třeba film, který se jmenuje Alexandr Veliký, kde hraje Colin Farrell toho Alexandra Velikého,
kde se mi zdá, že třeba tam teda jakoby ty autoři se, abych se nespletl, Apianos nebo Arianos,
teďka nevím, inspirovali opravdu těmi starověkými trošičku, starověkými zdroji. Využít se to
dá, ale jak na co, a jaký je cíl té hodiny. V tom dějepise se neprobírá jen ten dějepis samej, ale
spíš ten pohled na ten dějepis.
Teď jsme se dotkli různých období, se kterými souvisí i osnovy, vy se podílíte na tvorbě
ŠVP?
Já jsem v podstatě na naší škole, nejen pro dějepis, celý ten program v podstatě napsal. Teda
takhle napsal jsem ty obecné části, a naopak tam přispívaly ty předměty, ale ještě jednu věc
musím říct, my ho zrovna teď přestavujeme, teď nám teda platí ten starý, ale děláme teď nějaké
změny, ona se ta doba mění, takže ho upravujeme, ne že bysme ho úplně měnili, ale
upravujeme.
A v dějepise začínáte pravěkem a končíte moderními dějinami?
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Začínáme normálně pravěkem, ale stále si lámeme hlavu, protože mámě taky nějaký RVP, kde
je to určitá povinnost a lámeme si hlavu, jak tady ta období, co nejvíce zkrátit či osekat, úplně
se nám to stejně stále nedaří, ale doufám, že se nám to ale podaří s tou novou změnou. A do
tvorby RVP jsem byl taky zapojen, ale to se nakonec neuskutečnilo, protože ono už se to
realizuje poněkolikáté. Ano, já jsem byl vlastně zapojen do těch změn v minulosti, teď tedy ne
a samozřejmě především na tom vyšším stupni gymnázia, kde máme dějepis pouhé dva roky,
kde vím, že je to teda málo, ale je to zase něco za něco prostě. Tak tam teda tady ty starší dějiny
jsou jakoby hodně zkráceny, aby prostě ta sexta byla na ty moderní dějiny od teda, ne teda úplně
moderní dějiny, ale od poloviny 19. století, 20. století. Pak tady ale máme širokou škálu těch
volitelných předmětů třeba tady letos probíhá, ten se otevírá pravidelně, třeba volitelný seminář
moderních dějin, historický geografie, to si nepamatuju, že by se to za poslední roky neotevřelo.
Pak jsou tady i další ano, třeba Památky Prahy a tak podobně.
Když jsme ale u klasického dějepisu, stihnou se ty moderní dějiny?
Stihnou, není to upřímně optimální, ale stihnou se.
A pro jaké období používáte ten film nejčastěji?
Určitě se to používá hodně pro teda ty modernější dějiny, nebo více pro ty moderní dějiny.
A vnímáte nějak efektivitu toho filmu? Studenti se více zapojují, baví je to více, či se to
promítá do výsledků testů?
Tak obecně vizualizace na ty studenty platí, ale musím říct, že naše škola je tak specifická že i
kolegové co přicházejí zvenčí tak zjišťují, že tady se to nedá asi stoprocentně říct, my tady
máme dokonce takové studenty, kteří jsou mnohem větší staromilci než já. A v podstatě ty
filmy moc neberou, ale obecně se dá říct, že skutečně, že práce s filmem a obrazem obecně je
baví prostě víc. A já nevím, jestli se to promítá do výsledků testů, ale spíš do toho jejich vnímání
historie, jestli tu historii mají rádi nebo jestli ten dějepis je ten předmět jaký nesnáší, což hodně
žáků prostě dějepis nemá rádo. Nejenom u nás, ale myslím že na mnoha školách nepatří dějepis
vždycky mezi ty oblíbené. Já myslím, že to je podstatnější než ty výsledky testů, že jestli mají
nějaký pozitivní vztah k historii. Oni ty testy vždycky nějak napíšou nebo mají další aktivity,
kterými můžou ty horší výsledky v testech nahradit. Ale ten pokažený vztah k historii dost často
už třeba nikdy nenapraví potom.
Shrnul byste prosím ty hlavní výhody a nevýhody filmu ve výuce?
Tak výhody, tak jednak samozřejmě ta vizualizace, jednak množství témat, které se vám za
pomocí filmu dají zpracovávat, ale nejenom těch historických, ale i těch interpretačních, což si
myslím, že je velká podstatná výhoda. Potom nevím, to ty žáky teda baví, jak jsem říkal a máte
vlastně i vy jako učitel něco předpřipraveného od někoho. To je dobrá věc, a i jako vy učitel se
můžete zamyslet nad tím jako jo. A vlastě vás to dál posouvá. Možnost třeba studenty propojit
do skupinové práce za pomoci filmu, i když to jde samozřejmě i jinak. Nevýhody, časová
náročnost, další věc, ne vždycky ty filmy já nevím, vznikají, s dobrými úmysly ano, ale myslím
si, že nejsou dobře rozmyšlené, komu mají sloužit. Já jsem se, je to dva nebo tři roky, možná i
dýl, tak jsem se účastnil kulatého stolu, nějaké diskuze o zamýšleném projektu, docela
velkolepém, který měl kromě jiného připravovat seriál prostě dokumentární filmů k historii,
který a ty filmy by se týkaly několika významných osob naší historie. A mně z toho teda, to byl
prostě grant, teda projekt, který žádal o desítky milionů korun a mně z toho prostě, z té diskuze
vzešlo, že za tím stojí nějací historici, kteří chtějí prostě uspokojovat svoje ambice, aby to prostě
vyšlo, protože to přesně mely být 60 či 70minutové dokumenty na téma Karel IV, na téma
prostě Jan Žižka z Trocnova a o nich toho bylo natočeno už hodně. Ale hlavně to prostě to
nereflektovalo ty potřeby školy, že to bylo tak dlouhý. A nebyli ochotni ustoupit jakoby o píď,
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aby se to změnilo a bylo by to funkční. Tohle to někdy může narušit prostě to, že ty filmy jsou
dlouhé. Ty filmy prostě vznikají jakoby, jako tváří se to, že to je, že to má napomoci výuce ve
školách, ale v podstatě to nepomáhá. A další věc, ten učitel musí potom hodně dobře vybírat.
Ona je to taky práce vlastně, hodně. Vlastně vybírat co je a co není vhodné, a ne vždycky se
trefí. Jako úspěch není vždycky zaručen, ale to není asi u ničeho, ani když použijete ty nějaký
textový zdroje.
Vnímáte jako nevýhodu, že studenti mohou vnímat film jinak, než vy chcete, jak jsme se
bavili o té filmové výuce?
Jako samozřejmě i tak to může probíhat, ale tam je poté důležitá ta reflexe probrat to, další věc
je, že speciálně u těch filmů neexistuje absolutně nějaká pravda. Jako existuje tam pravda, že
se jako něco stalo nějaký den, to asi ano, ale ani to nemusí vždycky být. Někdy se tedy i to
může lišit, ale dobře, nějaká fakta tam jsou, ale samozřejmě ta interpretace. Na druhou stranu,
my jsme svého času tady měli maturitní okruh, který se nazýval, provokativní, jestli existuje
nějaká historie nebo neomezené množství historických interpretací. Takový maturitní okruh tu
už nemáme, protože to přeci jen bylo dost složité na ty studenty vyklepané z maturity, ale jako,
já myslím, že může jenom, zase spíš než jenom nějaké znalosti, tak to podporuje nějaký ten
postoj vůbec k tomu dějepisu, ta výhoda, může to hodně dobře podporovat rozvoj kritického
myšlení a práci právě třeba s těmi manipulacemi, dost na tom se to dá taky postavit, že jo.
Dneska, já nevím, třeba ve Finsku jsem to četl, tam dokonce existují speciální přednášky, jak
se bránit manipulaci, tam je to třeba zaměřený na Rusko. Třeba k té manipulaci filmové, nebo
elektronické manipulaci, myslím, že to bylo ve Finsku nebo tam někde. Jo? Aby se ti studenti,
nebo ti žáci, děti, aby se lépe orientovali v tom současném světě, který je hodně vizualizovaný.
Říkal jste, že chodíte na několik školení, jak se jinak vzděláváte, popř. na jakých kurzech
jste byl?
Tak já se musím přiznat, že si nepamatuju…A tak. Já chodím na celou řadu školení, teda
chodívám, ale celá řada znamená několik za rok, protože člověk nemůže být pořád ze školy.
Ale třeba u toho ÚSTR se mi líbilo, že to vždycky bylo spojeno právě s tou metodologií. Že to
bylo spíš o tom, jak uchopit téma. Že z nás vlastně ty přednášející nedělali…, já jsem prostě
zažil už semináře, kde nám přeříkávali to, co už jsme se učili na vysoké škole před 20 rokama
třeba, a to já už nepotřebuju, protože to já už většinou znám ty dějiny. Ale třeba ty programy
od toho ÚSTRu byly skvělé v tom, že byly zaměřeny na různé pohledy, jak pracovat s tou
látkou. To samé, když jsem byl na některých těch programech od toho PANTu třeba.
A účastnil jste se třeba od ÚSTRu semináře filmu ve výuce?
Myslím si, že na něm jsem zrovna byl, ale teďka si fakt nejsem jistý, já to mám zpracovaný, já
tady třeba mám ty publikace, právě na ten film. Ale myslím si, že jsem byl. Byl jsem určitě na
počítačových hrách ve výuce. Já jsem vychodil skoro všechno. Protože jsem taky zástupce paní
ředitelky, to neříkám, abych se vytahoval, ale tolik neučím, takže mám volnější prostor, takže
informace můžu pak předat kolegům. Teda i kolegy tam posíláme, ale přece jenom, když oni
mají, a to bylo většinou v pátek, a když oni mají plný kalendář výuky, tak to nejde vždycky.
Takže já chodím víckrát a pak se o tom bavíme, nebo předám aspoň ty materiály kolegům.
A jiné typy vzdělávání jako je samovzdělávání?
Tak samovzdělávání probíhá pořád, já nevím, já jsem ve všech možnejch organizací.
Například i v asud?
Tam nejsem teda, ale znám se s těmi lidmi. Čestná předsedkyně učila na gymnáziu, jestli je
ještě pořád čestná předsedkyně, paní doktorka Mandelová, ale… S panem Martinovským se
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občas potkávám, když posuzujeme žádosti o grant. No jinak já jsem spíš v různých takových
jakoby skupinách pro právě vzdělávání těch nadaných studentů. Jsme krajský koordinátor péče
(nelze rozumět) to jsou slova, která hodně říkaj a nic neznamenaj většinou.
Ještě se zeptám ke vzdělávání v oblasti filmů, jak je vyhledáváte apod.?
Vyhledávám a někdy na ně prostě přijdu i náhodou, někdy samozřejmě od kolegů dostávám
tipy, někdy i od studentů, zvlášť pokud jde, musím říct, že studenti mají občas díru od
padesátých let, tam mají díru, ale třeba ty nejmodernější dějiny, pak z nějakých romantických
důvodu někteří znají Karla IV., znají třeba Řím, ale dějiny třeba 80, 90, 100 let nazpátek, tam
mají velkou díru. Tak zas my třeba zas učitelé, zas míváme díru, pokud jde o ty nejnovější
produkce, úplně to nejnovější, já znám třeba filmy, které jsou staré deset let, jo, pro mě je to
vlastně současnost, pro studenty před 10 rokama to je historie, protože byli malé děti. Ale teďka
znají ty filmy nejnovější, takže od studentů jsou často velmi dobré typy.
Potýkáte se s problematikou autorských práv?
Tak, jednak vždycky samozřejmě, i ty studenty nabádáme, protože tady dělají různé seminární
práce a různé projekty, tak jim říkáme, že existují autorská práva, máme tady samozřejmě
přednášky o autorských právech. Ale nikdy se nám tady nestane, že vezmeme ten film jako
celek úplně, používáme spíš nějaké výseky, což je pak možné.
Používáte například pořad Slavné dny?
Ne já ne.
Myslíte si, že by se film měl stát povinnou součástí RVP, protože pořád mnoho učitelů
využívá pouze frontální výklad, asi gymnázia jsou tedy jiný příklad?
To víte, já nevím, jaké máte vy zkušenosti, ale gymnázia bývají dost často naopak velmi
konzervativní v tomhle tom, co já mam tedy zkušenosti, i od studentů, kteří říkají, jak to probíhá
u nich, neříkám, že všechna gymnázia. Vy jste mluvila s osvícenými lidmi jako je třeba pan
Pešek, tak to třeba ne zrovna, ale protože gymnázia přece jenom pracují s nějakým určitým
výběrem těch studentů, tak dost často ty učitelé mají obrovské znalosti, tak spoléhají na ty
tradiční zavedené metody. Třeba na tom ÚSTRu, tak teď odbíhám, ale na tom ÚSTRu právě
pan Činátl konstatoval, že učitelů z gymnázií tam chodí malé procento, že naopak tam chodí
učitelé, kteří chtějí s tou výukou něco dělat, ale z různých typů škol, protože mají menší
časovou dotaci a snaží se ten dějepis do toho nějak dostat, a by to bylo aktuální, a aby to bylo
a ty se snaží hledat nové cesty. Tam je donutí taková ta nouze, i to dejme tomu, že pokud jde o
tu hodinovou dotaci nebo pokud jde o to zaměření studentů, což na gymnáziích řada učitelů,
nechci říkat, že jde o stáří, ale ty co učí nějak déle, není to věkem, tak prostě spoléhají na to, že
mají vynikající materiál, že ty studenti to do sebe tak nějak narvou, jak se říká, mám svého syna
17letého, kterej je na 8letym gymnáziu, ne tady, jinde, a jeho komentáře na dějepis a to přitom
pana učitele má rád, ale prostě na ten průběh té výuky jsou poměrně v tom duchu co jsem řekl
já, ale je pravda, že asi někde jinde to asi probíhá tak, že se jenom vykládá a diktuje se a to je
špatně. Teď se vrátím k tomu RVP, ale já jsem svého času mluvil s těmi spoluautory RVP a
prostě to RVP vzniklo v nějaké době a vzniklo s tím záměrem, aby bylo, co nejrozmělněnější
ale co nejobecnější, takže tehdy byl ten záměr, že ty školy budou mít natolik kvalifikovaných
sil a prostě budou si schopni vytvářet na míru ušité zajímavé ŠVP podle sebe tak, aby je to RVP
neomezovalo. Možná, že ta doba už je jiná, ale nejsem si jistý, a pravda je, že jsem si volal se
svým jedním příbuzným, který dělal ŠVP na základní škole a tomu se to naopak strašně nelíbilo.
On říkal, já potřebuji nějaké mantinely na té základní škole, ale něco jiného je gymnázium. No
ale já nevím, jestli bych to dal povinně, samozřejmě, že by tam nějaká metodologická
doporučení být měla. Je to velice tak ten text je strašně krátkej že jo. Jako pro ten dějepis je
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krátkej, že jo, aby se tam vešly ty výstupy a je tam to učivo, očekávaný výstupy, ale svého času
vznikl takovej ten plán. O tom se asi mluví teďka, ten plán na tu revizi, kde byl i částečně
narušen ten chronologický ráz dějepisu. Byla tam část chronologická a část tematická, to se už
jako debatovalo před pěti šesti lety. Ale u nás by to byl asi problém trošičku, protože tam to
bylo ten plán zase, naší škole by to asi něco diktovalo, protože ten plán počítal s tím, že první
dva roky budou chronologické a pak další dva roky toho dějepisu, na tom stupni třeba gymnázií,
budou jakoby tematické a my tady máme dějepis jenom ty dva roky, tak co bysme s tim
vymysleli, to bysme museli asi celý překopávat, kdyby to bylo nějak direktivně. To by byl
problém, nám by to zbouralo asi koncepci celého vyššího stupně gymnázia. Nejenom dějepis
je na dva roky, jsou i jiné předměty dva roky nebo tři.
Jaké jiné moderní metody výuky používáte? Zmínil jste například videohry?
Říkám tady jsou, já se teda o tom snažím získávat informace, ale tady jsou ty studenti dost často
navrch, mají prostě předstih, protože oni ty hry hrajou, pro mě je to něco v podstatě cizího
jakoby já se snažím získávat, nebo je se snažím nabádat třeba aby to zpracovali, nebo tu
možnost využít třeba těch her včlenit do seminární práce Ale sám se přiznám jsem to zatím
nevyužil. Měl jsem to hlavně v plánu, ale ono to pak přestalo otevírat, dlouho jsem měl volitelný
předmět, jmenovalo se to Válka v dějinách. To byla taková militaristická lobby mezi studenty,
no prostě se takový najdou, ale prostě válka je fenomén dějin, bohužel, já z toho radost nemám,
ale je to tak. To tady tak 3, 4 roky po sobě probíhalo a já se právě bavil o té možnosti zapojení
těch různých počítačových her, jako nějaká simulace, byť víme, že ty počítačové hry také často
nepostupují úplně podle historie, ale je tam často nějaká ta taktika anebo tohle. Třeba i ty
dobové uniformy a tak podobně, ale nedostali jsme se k tomu, ale taková ta militaristická lobby
odmaturovala a odešla, tak se to přestalo otvírat. Takže jako učit to lze, byl jsem i na tom právě
školení na tom ÚSTRu, ale zatím jsem se do toho já nepustil, protože i když počítač normálně
používám, tak zase až tak daleko nevidím, ale hlavně to neumím hrát. Já jsem se snažil učit od
svého syna o hře War of Tanks, to se hraje online a po hodině školení mi syn říkal, ať to nikdy
nehraju, protože bych všechny přivedl do neštěstí, protože musíte spolupracovat a já jsem
vždycky za 3 vteřiny byl rozdrcen. Jo ale, a proto o té hře mluvím, vím, že tady někteří studenti,
i ten můj syn, znají úplně perfektně, oni mají vynikající paměť, třeba technické specifikace těch
obrněných sil a věcí z těch války, ono je to také poučuje o tom dějepisu, oni vám řeknou jaký
to mělo pancíř, ono to teda není to hlavní, co by z dějepisu měli znát, ale ono je to nějakou
oklikou taky k tomu dějepisu přivádí, sice přes ty války, ale někoho to může přivést přes nějaké
strategické budovatelské hry k historii, není to vždycky jenom přes války, takže využít se to
určitě dá, mám o tom nějakém informace, ale nepraktikuji to. Ale jsou i dneska, u nás asi tolik
ne, ale začíná to vznikat, ale takové výukové programy na bázi počítačové hry, to nám
ukazovali, které se týkají dějin Spojených států. To je jako hodně zajímavé, ale nedostal jsem
se k tomu já teda a myslím si, že ani tady nikdo z kolegů se k tomu nedostal.
A třeba využívání iPadů, nových technologií apod.?
Tak my máme používání telefonů ve školním řádu zakázáno, teda s výjimkou pro potřeby
výuky, to je velice často. Dokonce často studenti, i když to nesměj, tak nás kontrolují na
Wikipedii, což já úplně rád nemám, ale mně to nevadí, tak si to zkontrolujte, ne protože mě
kontrolují, ale protože je to odvádí od nějaké té linie té výuky, ale je to furt menší zlo, než
kdyby tam měli něco jiného. Ale v támhleté skříni máme asi 40 tabletů z různých grantů, které
se teda vyžívají nárazově, není to, nemám zatím nějaký souvislý program, který by…teď tady
máme teda velice schopného ajťáka, který navrhuje sám věci, to je vynikající, ale jako máme,
používáme, nejenom pro dějepis.
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Ještě mě teď napadlo k tomu semináři s využitím filmu, jak to tedy probíhalo, co bylo
účelem?
Já jsem ho teda nevedl, to byl pan kolega Kulhánek, ten má třeba i tu historickou geografii, já
jsem jednooborový dějepisář jen, já teda úplně jako detaily neznám, já jsem se tam byl podívat
na hospitaci, šlo o různé vybrané filmy k různým tématům historickým. Ty filmy, byl to výběr,
jakože na těch filmech se něco demonstrovalo, nebylo to tak, že by ty filmy na sebe nějak
navazovaly, ale byly tam i dokumenty, byly tam hrané filmy.
To je ode mě vše. Mockrát děkuji
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Rozhovor č. 3 – Přemysl
Takže jsme momentálně v Gymnáziu Jana Keplera s panem učitelem Přemyslem. A já
bych teda začala tím, jak byste popsal vlastně výuku dějepisu tady na škole, jak probíhají
ty jednotlivé hodiny a popřípadě semináře?
Tak, většina těch hodin probíhá na základě nějaké vznesené otázky nebo tématu učitelem, který
je v ideálním případě jakýmsi průvodcem hodinou, tématem a studenti jsou vyzýváni,
motivováni k tomu, aby reagovali na nějaké předložené teze, které se netýkají faktografie, ale
spíše nějakých problematickým nebo jiných rovin. Které trošičku i jako relativizují takové ty
jednoduché pohledy na dějiny. Takže mám-li vycházet z čerstvé zkušenosti uběhlé hodiny,
studenti si měli předem nastudovat Německo třicátých let. To znamená, že by měli znát
základní faktografii od roku 30 do roku 39 a pak by měli reagovat na to, jak Hitler se dostal
k moci, jestli to lze nazvat pučem nebo ústavním převratem nebo legitimním převzetím moci.
Jak upevňoval svoji moc ve vnitřní politice, jaká byla zahraniční politika, v čem porušoval
Versailles, jak na to reagovali nebo nereagovali evropské mocnosti, a co přispělo k tomu, že
Hitler byl vlastně úspěšný. A většinou tyhlenty otázky ventiluju pochopitelně nahlas, zároveň
používám data projektor powerpointové prezentace, kde mají velké množství těch napsaných
otázek, mapek, nějakých propagandistických plakátů, fotografií, pohlednic a měli by je
nějakým způsobem analyzovat a interpretovat. Takže chtěl bych říci, že ideálně, učitel má
působit jako nějaký průvodce, ale pochopitelně v praktický rovině stejně se mi bohužel jako
spíše hodina zúží do nějakého částečně frontálního výkladu, kdy objasňuji danou látku a
doufám, že studenti základní informace už mají a reaguji na dotazy nebo připomínky studentů.

A vy tady máte dějepis dvakrát týdně, klasicky?
Dvakrát týdně po hodině anebo dvouhodinovky, což já preferuju, po celé čtyři roky. Od prváku
do čtvrtáku, takže osm hodin dohromady za ty čtyři roky, to samý na osmiletým gymplu. A
model hodiny, model výuky je vlastně chronologický od starověku, jo částečně pravěk nebo
nějaký úvod do dějepisu, a těžiště je devatenáctý a dvacátý století. Takže většinu času, dva
roky, strávíme v devatenáctým a dvacátým století.

Jo, tam se tedy právě, když jste na to navázal, tak tam jsou právě ty rámcové vzdělávací
programy, a pak školní programy? Vy jste spolutvořitel, těch třeba dějepisných školních
programů, nebo nikoliv?
Upravovali jsme je, myslím, že tomu právě gro dal, kolega Činátl kdysi. A pak jsme to jenom
upravovali, abychom to nějak sladili a formulovali ty témata dostatečně volně, abychom si tam
mohli najít témata, nebo kapitoly, který vlastně využíváme nejvíce. Jo, teď ty rámcové
vzdělávací programy, ty školní, jsou vlastně na jedné straně předimenzované, takže si
nemusíme lámat hlavu s tím, jestli to stihneme nebo nestihneme, protože víme, že to
nestihneme. Ale zároveň poměrně jako volně formulované, takže si tam vybereme to, co
chceme.

Právě častý problém, vlastně středních škol je, že se nestíhají ty moderní dějiny, což
vychází třeba i z výzkumu ÚSTRu, kde se k moderním dějinám 60 % učitelů řeklo, že se
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nestíhají nebo, že na ně je nedostatek času. Takže vy se jim tady věnujete, jako primárně,
je to tak?
No, primárně, primárně bych to jako nechtěl říct, že primárně, ale těžiště je devatenáctý a
dvacátý století, plus je velké množství témat, který můžeme probírat i v prváku ve druháku a
zároveň je komparovat se současností, takže když probíráme vznik starověkých států v prváku,
tak si hned říkáme, jak státy vlastně fungují dneska, v čem se vlastně pojetí státu liší, co
obyvatelé, občané od státu chtějí. Když narazíme na témata typu husitství nebo baroko,
rekatolizace, tak vlastně většinu času strávíme tím, že zkoumáme, jak v dalších epochách,
dějepisci, politici nebo jak nějaké široké masy vnímali jednotlivé epochy. Jo, jak nahlíželo na
husitství právě období baroka, osvícenství, národní obrození. Takže už ve druháku se vlastně
dostaneme ke Zdenkovi Nejedlýmu nebo k Masarykovi. A to jsou takový docela šikovný
témata, který přesahují a jsou napříč. Ještě takový docela šikovný téma je: minority, židé,
antisemitismus. Že v prváku vlastně uděláme průřez za jednou konfrontací minority a majority
a věnujeme se právě antisemitismu, přes středověký antisemitismus, až do moderního, takže
základní osu chronologickou, ty studenti takhle pomalu získávají a k těm moderním dějinám,
máme velké množství vlastně možností se vyjadřovat, pokud chcem.

Takže vy jste předtím, už zmínil ty prameny výuky, že používáte ty data projektory, no
to nejsou prameny zrovna, teda jako pomůcky, projektory, mapy, fotografie. A třeba
používáte i učebnice, klasické?
Vlastně spíš jako doplňkový, máme spíš velký množství textu zavěšený na intranetu, na
classroomu. Z nichž některé jsou publicistické, některé jsou odborné. Učebnici, studenti by
měli mít, protože spoustu témat pochopitelně nestíháme nebo nechceme probírat. Popravdě
nemám nic, co originálního povědět o třicetileté válce nebo stoleté válce, nebo jako agrární
revoluci. Takže to jsou témata, na který nějak nemám chuť nebo čas, jako je probírat, takže je
studenti dostanou samostudiem, a proto mají tu učebnici.

Takže abychon se dostali k tomu filmu, vy teda používáte film ve výuce, popřípadě jak?
Ono, používáme spíše ukázky z filmů, jednak velké množství vlastně dokumentárních záběrů,
který jsou na Youtube a velice šikovný, jsou ty krátký videa na Streamu, ty Slavný dny nebo ta
Krvavá léta, v nichž u některých jsou i metodické listy, které teda, já moc nepoužívám, ale jsou,
jsou k dispozici. A pak z různých historických filmů nebo dokumentů mám vystříhané ukázky,
které tu a tam pouštím a pak se k nim vracíme, komentujeme. Aniž bych měl nějaké připravené
metodické listy. To ne.

A ty ukázky, jak jste říkal, to si hledáte sám? Se samopřípravou doma, si někde najdete
vystřihnete?
Většinou jsem ty filmy viděl, nebo je... Pak je stáhnu a vystřihnu tříminutové, pětiminutové,
prostě video.

A může teda se zeptat, jak vlastně potom následuje ta hodina? Jestli vy třeba dáte,
prvotně, nějak výklad, potom pustíte film nebo pustíte film...
Asi...
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Anebo, jak tady ty techniky, vlastně s tím filmem, jako pracujete?
Jako vlastně není to tak, že bych měl hodiny připravené, explicitně na práci s filmem a k tomu
dělané nějaké metodické listy, i když takové možnosti tady taky jsou. Je to spíš, že když
probírám problematiku Mnichova, tak pustím kus z filmu Ztraceni v Mnichově, pustím kousek
z těch Slavných dnů, jako mobilizace, nebo Mnichov, anebo třeba z reportérů ČT. Jo, občas
jsou vlastně publicistický pořady České televize, části nebo kusy, které se týkají nedávné
minulosti. A tak jak to jako přijde, jo... Většinou se snažím, nejprve ty věci nějak vysvětlit a
teprve až poté, problematizovat nebo trošičku to nějak jako relativizovat. Třeba, konkrétně
Mnichov, nejprve asi pustím, ty Slavný dny, kde je stručné shrnutí těch podzimních událostí
roku 38 a teprve poté ukázku z filmu Ztraceni v Mnichově. No, což je vlastně jenom jako
takový přeříkaný dialog z knihy Jana Tesaře – Mnichovský komplex. A studenti, očekávám, že
už si o tom něco přečetli, asi se na ta, ty jejich samostudia, zkontroluji v nějaké písemce, abych
je dokopal k těm úkolům, co dostali. A potom, když je třída ochotná diskutovat, tak se vlastně
bavíme o nějaké filmové licenci, o věrnosti, o mystifikaci.

A můžu se teda zeptat, jestli, jak jste narazil, třeba na tu publicistiku, tak třeba
dokumenty, jestli vnímáte nebo, jak vy, co radši používáte, jestli hraný film, dokumenty?
Jestli v tom vnímáte rozdíly, v rámcích studentů, že třeba oni přijímaj líp ten hraný film,
popřípadě jestli se vám zdá dokument více pravdivý a ...
Jo, tak dokumenty, na první pohled vypadaj věrohodněji, pravdivěji, není tam tolik ta režisérská
nebo scénáristická licence vidět, zároveň jsou o něco méně atraktivní než ty filmy, jo... A
častokrát jsou ty filmy více známy, jako v širší veřejnosti než právě dokumenty.

Tím pádem jsme narazili vlastně na mediální a filmovou výchovu. Jestli tady probíhá na
škole, popřípadě jestli vy doplňujete takové ty informace, že film může, že fungovalo,
kdysi či může stále fungovat jako manipulativní nástroj apod. Jestli je tady samostatný
předmět či...?
Jo, tak já neučím humanitní studia, ale mám samostatný seminář, média a propaganda, kdy
částečně navazuji na práci svých kolegů, protože mediální výchova, je průřezový téma rámcově
vzdělávacích programů a od prváku se studenti té mediální výchově věnujou, pod vedením
svých kantorů. Ať už je to teda problematika, jednak klasifikace médií, nebo potom manipulace,
práce s reklamou. A ve čtvrtáku, když mám ten seminář, tak některé základní teze shrnu, a pak
se věnujeme primárně problematice, nějaké persvaze, manipulace, ať už v době totalitní,
komunistické anebo v současnosti. Takže domnívám se, že v mezích možností se ta mediální
výchova tady docela probírá, i když si dovedu představit, že by to asi mohlo bejt
propracovanější, jako a, a, že by i nějakých didaktických materiálů mohlo být více, ale zase,
jako existují, ale jako je trošičku práce se v nich vyznat a dohledat.

A když třeba pouštíte, nějaké ty úryvky z těch hraných filmů, uvádíte je na pravou míru,
nebo to třeba necháváte na studentech, nebo...?
Hmmm, obojí, jo některých věcí si studenti všimnou hned, že asi něco nehraje, jestli to opravdu
bylo takhle, jako reálně ztvárněné, některý věci zase není nutné si nějak jako moc vyjadřovat,
protože jsou zjevné, anebo třeba z tý ukázky, nejsou patrné. Ještě k těm ukázkám z filmu oproti
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těm dokumentům je docela jako dobrý si aspoň uvědomit, že když jim pustím kus z nějakýho
dokumentu, tak ho málokdo jako dohledá, ale když přeci jenom pustím ukázku z nějakýho
filmu, který je zaujme, tak je šance, že je člověk jako ty studenty inspiruje a že ten film, samy
potom zkouknou.

Můžu se teda zeptat, jenom jestli vidíte teda nějak jako výsledky, tady na té, na tomto
nástroji edukativním. Že třeba když si, máte čistě hodinu výkladu, tak to vlastně studenty
nezaujme tolik, jako třeba právě to. Nebo třeba, že vidíte v testech, že vlastně ty informace
které...
No, to bych, jako jo. Tohlencty, vlastně krátkodobý výsledky vidím, že ta hodina je pestřejší
zajímavější, že jsou ochotni víc diskutovat, že bych měl jistotu, že daný film zkoukne většina
těch studentů, během následujícího půlroku, tak to pochopitelně nemám, jo. Ale říkám
satisfakce, když je, jsem byl nadšenej do seriálu Babylon Berlin a pustil jsem v několika třídách
jenom takový ty hektický trailery, který jsou furt jako velice dobře udělaný, tak za pár měsíců,
neříkám, že všichni, ale pár studentů, opravdu jako přišlo s tím, že seriál viděli, že je to taky
nadchlo. Jo takže. Asi není úkol nadchnout nebo inspirovat vš.., takhle, není reálné nadchnout
a inspirovat všechny studenty, protože mnozí z nich maj priority úplně někde jinde, ale i
v dobrém slova smyslu, prostě v jiných předmětech, ale jako zaujmout těch pár studentů, kteří
to budou rozvíjet v reálu.

A myslíte si, že by se třeba film měl stát nějakou povinnou součástí výuky, že by měl být
třeba zapojen do těch rámcových vzdělávacích programů, které teď prochází jako
novelizací.
Jo, jako bylo by to pěkný. No jako asi jo a mohl by, prostě mohl by jako na každý škole
fungovat, jako nějaký seminář jako filmový, který by měl status nějakýho předmětu, který je
na jedný straně užitečný, zároveň jako uvolněnější, odpočinkový. Jako když mohou studenti
chodit na tělocvik a na výtvarku a brát ty předměty, vlastně jako relaxační, proč by jako nemohli
jednou za čtrnáct dnů zkouknout nějaký dvouhodinový film vlastně v rámci školy a další hodinu
o něm diskutovat a mluvit. Jo, protože zase asi tušíme, že těch lákadel a zájmových aktivit a
koníčků je obrovské množství a spoléhat se jenom na dobrovolnost je trošičku iluzorní. Takže
trošičku studenty pošťouchnout, vysvětlit, proč jako daný film typu Údolí včel, některý
dobrovolně nikdy koukat nebudou, je dobrý vidět v sedmnácti v devatenácti. Že je to věk, kdy
podobné věci je mohou oslovit, aniž by si to třeba uvědomovali a po několika letech si na ten
film vzpomenou. Třeba ho docení úplně jinak no.

Jaké jsou tedy hlavní důvody pro využívání filmu ve výuce, co se tím snažíte docílit?
No…tak těch je několik. Jde hlavně o větší atraktivitu výkladu, plus se změní tempo té hodiny
a je to taky možnost "zaplácnout" hodinu, když za mne někdo supluje, nebo když ochraptím.
Dále hodnověrnost, to u těch dokumentů, a názornost u hraných filmů. Pak mě ještě napadá
přiblížení atmosféry doby jo, například desing, exteriéry a kostýmy. Což je taková potřebná
zkratka pro ten dějepis. Zajímávým příkladem je film Občanský průkaz, tam by se dal popsat
důvod nějaké sebeidentifikace. A asi i to, že to studenty motivuje, a že si třeba na základě
ukázky pustí ten film následně doma.
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Chci se ještě zeptat, jak jsme se spíš bavili o těch pozitivech filmu, ty negativa, jaké v tom
vnímáte?
Negativa, negativa, no zabírá to čas no. To je jediný jednoznačný negativum, že jako pustit,
film, jo, z nichž málokterý je kratší než 90 minut, zabere vlastně celý týden výuky. Jo,
málokterý učitel má k dispozici dvě hodiny za sebou. To znamená rozkoukat film natřikrát.
Mně to nepřijde vhodný. Jo, to je lepší využít dvojhodinovky, nebo nějak pospojovat hodiny.
A ta časová náročnost, je tam jako znát. Já to využívám, vlastně promítání takhle dlouhých
filmů, využívám, když ochraptím, když jsem nemocnej, nechci, aby ta dvojhodinovka odpadla,
tak poprosím někoho ze studentů, nebo z kolegů, aby ten film pustil. To mi přijde jako dobrá
alternativa, jo. Ale, prostě…
Klidně i ty ukázky, ty nezabíraj tolik času, tak to si stejně myslíte, že tam je hlavní
negativum, pořád ten čas nebo...?
Tak to už ne, tak jako výsledek ukázky pěti, sedmi minutové, tak se s tím jako dá. Tam spíš je
problém, že, že jo, pustím pětiminutovou ukázku, ale dvě tři minuty prostě musím ladit
techniku, propojovat bedničky, zatemňovat, jo, získávat prostě zvuk. Tam jsou vlastně jako,
určitý jako technický limity, ne každá učebna, je vlastně připravená na okamžitý spuštění.
Většinou prostě sebou musím tahat notebook, což stejně tahám jo. Ale zase jako propojovat
bedničky, ne každej prohlížeč, jo, funguje. No, tak jsou tady jako technické potíže, který
člověka jako odradí někdy. A některý filmy, je vlastně jedno, že se to promítá na špinavou zeď.
Ale říkám zrovna Údolí včel by chtělo, jako dobré zatemnění a dobré plátno a akustiku, no.
Můžu, my jsme jenom naťukli předtím ty moderní dějiny a chci se zeptat, jakým nebo,
v jaké době a v jaké, když to vykládáte používáte filmy? Jestli jsou to právě ty moderní
dějiny, což je třeba velká praxe v Americe, že právě tam se soustředí ten film především,
na ty moderní dějiny, že už se jako nezaobírají moc filmy, které třeba nevím, Kleopatra
a podobně. Tak jestli vy taky se soustředíte spíš na ty moderní dějiny či starší?
Je to snazší no, přece jenom tam je to jakoby nebo rádoby věrnější a toho materiálu je
mnohonásobně více. K těm středověkým tématům, nebo ke starším těch filmů vlastně
v nějakým jako užším portfoliu tolik nemám. Zmínil jsem to Údolí včel, jo, k tomu Pravěku je
zajímavý Boj o Oheň. Ta husitská trilogie, má svoje kouzlo, ale říkám spíše to téma
problematizuje. No nemám jich zas v oblibě tolik. Jo, k těm starším dějinám. Na stejnej zase se
můžu spolehnout, že mnoho dobrých filmů, nebo důležitých filmů ke středověku nebo
k novověku oni shlédnou v rámci češtiny. Výuky českého jazyka. Takže to mi, to mi pomáhá.
A jinak fakt se zúžím na nějaké ty ukázky.
Chci se zeptat, jak se vzděláváte vy, případně jestli chodíte na nějaké ty kurzy. Nebo jestli
se sám vzděláváte doma. Dohledáváte si ty materiály a tak dále?
Asi, asi obojí. Teda určitě obojí. Normálně jednou za rok zajdu na Letní školu pod ÚSTRem.
Seminář ústavu pro studium totalitních režimů. Ted jsem se zapsal na kurz mediální výchovy,
Člověka tísni Jeden svět na školách, to je asi osm setkání, ta se týká spíš té moderní výuky
mediální výuky než dějin. A jinak pochopitelně mám nakoukáno velké množství historických
filmů a některé ukázky jsou, jako docela výživné a reprezentativní. Takže pak to stáhnu
v nějaké dobré kvalitě a pokusím se to sestříhat do nějakých šikovných krátkých ukázek,
kterými studenty chci nějak motivovat, nadchnout anebo prezentovat nějaké téma nějakou
dobu.
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Tyhle kurzy, ty si třeba aktivně vyhledáváte sám nebo třeba od školy, že to přijde řediteli
a rozešle to opravdu mezi učitele, nebo je to pořád takovej ten krok, co se neděje?
No po těch letech už jsem v nějaký databázi, moji emailovou adresu mají asi k dispozici od
Člověka v tísni, na ÚSTRu. Ty nabídky dostávám většinou.

Ale něco jako od ředitelství směrem k.…?
Ale jo, tak školy jsou vlastně zahlceny velkým množstvím nabídek, takže od ředitele potom to
dostanu já, jako předseda předmětové komise, a pak to většinou, když uznám, že ten daný kurz,
přednáška, seminář, pilotáž nebo výstava je zajímavá, tak to přepošlu kolegům.

A ocenil byste třeba nějaký seznam doporučených filmů? Které se třeba mají pouštět,
nebo jste, jako radši si to přece uděláte sám?
Já ten seznam jsem s kolegou sám udělal, takže máme na školních stránkách excelovou tabulku
historických filmů i s nějakými komentáři a s nějakým hodnocením z nějakých, anebo
z filmový databáze. Zároveň studenti jsou ponoukáni k tomu, aby samy podobnou databázi
doplnili o filmy k dvacátýmu století, nebo historické seriály. Část je udělána, část je editována
pro studenty, nebo studentama a studenti vlastně samy takhle získávají jako přehled, je to podle
jednotlivých období, mohou se tam vyfiltrovat k jakému období to je. Maj tam různé
subjektivní komentáře a hodnocení. Takže nic oficiálního v češtině, pokud vím není,
v angličtině, nějaké tyhlencty weby jsou. Máme někde v odkazech.

A můžu se jenom zeptat ještě při minulých rozhovorech jsem často narazila na problémy
kvůli autorským právům. Jak to řešíte nebo případně?
Já to neřeším, moc no. Já jsem asi málo informovanej nebo flegmatickej v tom.

Tam jenom, tam je výjimka ze zákona.
Jo, že jo.

Je tam výjimka, ale je to tak nastavené, že se můžou pouštět pouze taková část filmu, která
je opravdu jako splní ten účel. Takže když se jako pustí dvouhodinový film a stačila by
z toho desetiminutová ukázka k zobrazení tématu, tak vlastně, pak už je to nelegální.
Aha.

Nicméně, to jsem se právě chtěla, to není nic to jsem vás nechtěla poučovat, jen jsem
nevěděla, protože se ostatní dotázaní o tom zmínili, že s tím mají problém. Tak jsem právě
nevěděla, jestli vy s tím, jako řešíte neřešíte?
Ne, neřeším to. Já jsem tušil, že pro ty edukativní účely, ta možnost tady je. Zároveň nějak
eticky, morálně, jako v momentě, kdy každej si může stáhnout cokoliv, ze studentů a šířit, tak
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ne, že bych to nějak podporoval, jo, ale nemyslím si, že by to byla něco zas tak exemplárně
jako odlišného.

Tak jo, tak tím pádem za mě jsou tady ty otázky asi všechny, jestli vy nechcete ještě něco
doplnit?
Asi, asi mě nic nenapadá. Fakt zopakuju, že by bylo ideální, kdyby byly v rámci výuky vyloženě
hodiny na mediální výchovu, třeba i pasivní koukání filmů jeden týden a další týden na jejich
rozbor. Bylo by ideální, kdyby na každé školy bylo několik učeben, kam stačí přijít, aniž by
člověk musel cokoliv propojovat, spouštět kontrolovat a byla by tam dobrá akustika, dobré
světlo na promítání, ale zároveň si myslím, že je v kompetenci každého ředitele i učitele, aby
si tyhlencty podmínky částečně nějak jako nastavil a ošetřil.

Tak jo, tak vám mockrát děkuju.
Jako, já taky těch filmů, který pouštím nemám kdovíjak velké množství, jako osvědčila se mi,
osvědčilo se mi České století, některé díly z Českého století, co pouštím docela často. Je Katyň
a třeba Nebezští jezdci a Tmavomodrý svět většinou studenti viděli, ale pro ty. Pardon, ale
Nebezští jezdci jsou už dneska méně známí, Forrest Gump je zajímavej, ale dlouhej a...

Takže se i přikláníte tady k těm velmi populárním snímkům, jako je nevím i Pearl Harbor
a až jako takhle extrémně?
No to zas asi úplně ne, to ne, ale třeba mám ukázku z Bratrstva neohrožených, nějakých
těhlenctěch ohraných seriálů, Doktoři bez hranic asi bych si vzpomněl na další, asi, mám to
někde, někde v nějaký složce, kousek z filmu Luther, kousek z Kladiva na čarodějnice, a hodně
z toho Ztraceni v Mnichově z Českýho století, z Habermannova mlýna a…No není to kdovíjak
bohatý, tu výuku vlastně točím furt dokola.

A mě ještě jenom napadlo vnímáte, pak jako rozdíl, když pouštíte český a zahraniční film?
Jestli studenti třeba na to jako reagujou jinak? Protože vím, že právě v Americe se hrozně
jako řeší, když pouštěj zahraniční film, tam je to, ale úplně jinej svět, než my tady jako
máme.
Asi ne, spíš ty český pouštim, protože si myslím, že by je mohli znát, ale neznaj. Jo prostě
filmy, který jsou kvalitní, už vlastně nějak prověřený časem, tak pokud jsou opravdu starší, do
tří let, tak studenti neznaj, jo, vlastně mnozí neznaj, pro mě hodně povedenej film, třeba Zabít
Šakala, nebo ani, Obecnou školu neznaj. Jsou to filmy, které jsou filmy jejich rodičů a nemaj
momentálně ani žádný velký dopad, protože nepatří mezi novinky

Tak jo, tak vám mockrát děkuji za rozhovor.
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Rozhovor č. 4 - Barbora
Takže dobrý den jsme na Střední odborné škole Drtinově s paní Barborou a já se zeptám, jak tady
vypadá ta klasická výuka dějepisu – ta klasická pětačtyřicetiminutová hodina?
Máte na mysli metody nebo?
Obecně – všechno. Jak probíhá, metody, prameny výuky, jestli začínáte zkoušením, opakováním
nebo jestli začnete rovnou novým tématem. Zhruba…
Jak kdy, jak kdy. Tak co používáme: nejlepší je používat nejenom výklad, protože to by všichni usnuli.
Ale jednak – často, my máme metodu řízeného rozhovoru, tzn. já se ptám, oni odpovídají, vyvozují,
vybavují si, opakují si. To znamená, že pořád je, pořád je… nikdo nespí. Nemá kde spát. Pak používáme
často, já používám jednak svoje prameny, tzn. svoji fotodokumentaci, nebo svoje prezentace. Ta hodina
je postavená v podstatě každá na prezentacích. To znamená. to, co se probírá, to i vidí. Což je nutný.
Pak se používá, pak používám často, hlavně v moderních dějinách, používám dokumentární filmy –
hlavně dokumentární filmy, protože pro studenty ta starší historie, mám pocit, to je můj pocit osobní za
třicet let praxe, takže ta stará historie je pro ně tak vzdálená, že je to něco jako pohádka – bylo nebylo.
A novodobá historie je baví. Oni dokážou rozlišit dobro – zlo, to bylo špatně, to bylo dobře, ale daleko
víc je bere ta novodobá historie. A ještě když to vidí a pak já občas jako zpětnou reakci na nějaký
dokument je nechám napsat esej, tak nestačím zírat, že je to opravdu bere, že se to v nich zachová a oni
sice prací klopotnou, neumělou a neuměleckou, ale napíšou to co, ne co jim to dalo, ale co, jak to na ně
působilo. My jsme třeba teď měli úžasnej dokument, už nevím, jak se jmenuje, neviděla jste to, the
Soviet story?
Ne ne.
A tam je vlastně srovnání, postavený vedle sebe, komunismus, nacismus, jenom na základě dokumentů
a výpovědi svědků. A to bylo ve třeťáku a oni potom teda psali esej a tam se opravdu otevřeli – nevadí
vám, že to jako mluvím o konkrétní…
Vůbec.
My právě máme, máme film a tam na tom je právě vidět, jak to na ně působilo, takže já, já se dozvím
spoustu věcí. Někdo třeba píše: Tady je hodně dětí z Ukrajiny, dětí už narozených tady, jako tady, to je
všude, na všech školách. Ale, takže oni…a tam se třeba dozvíte jak babička, jak mamka, jak oni. Takže
úžasný příběhy, ten film se promítne vlastně i do kořenů některých jejich rodin. Takže, takže tak, třeba…
Potom co mi děláme ještě… My, já tady mám historický klub. Což je klub, který není na členských
příspěvcích, ani na stálým setkávání, ale tak jak těch 30 let už učím, a ještě mám vystudovanou historii,
tak mám všude spoustu známých, a my… oni se dostanou na místa kam se jako obyčejnej smrtelník
nikdy nedostane… Takže to je taky třeba…. Pak co dalšího používáme…pak používáme třeba různý,
neoddaluje se to od tématu?
Vůbec.
Pak třeba… chodíme, chodíme což je problém, protože tady se zase střetávám se svejma kolegama,
protože ne rádi mi je pouští… takže to je potom další problém. A někdy neřešitelnej problém. Takže my
třeba… já nevím aktuální výstavy, aktuální prezentace aktuální návštěvy nebo všechno možný jo, oni
třeba poprvé v životě měli a asi já třeba taky někdy, když tady byl na návštěvě sir Nicholas Winton tak
tam jsme byli osobně pozvaný. Takže to jsou věci, který se na celej život nezapomínaj. Pak třeba co
používám ještě, jako mně jde jenom o ty myšlenky, asociace. Další potom když občas natočí nějaký
slušnější historický film, což letos se dostaly asi peníze, takže česká kinemato…kinematografie natáčí
o sto šest, takže i tam chodíme, jo? Nemáme to daleko, takže třeba teď jsme byli na Palachovi, předtím
jsme byli na Nejtemnější hodině, byli jsme na Miladě Horákový, takže i to se promítá do toho… Tak co
dělám dál…co dělám dál. Takže řízený rozhovor, prezentace, takže všechno zkrátka vidím. Jo a ještě –
tak jak mě to baví, tak do toho výkladu a do toho vyvozování a do toho všeho já se snažím, nebo…zasadit
to co sem já viděla, kde sem já byla, protože to s tím, čím člověk toho víc vidí. Těžko budu vyprávět o
Mayích, když tam nebyli a když tam si vybavím tak sem seděla na pyramidě a plakala sem, takže i to
dá tomu, tomu, tý hodině něco, něco nadstandardního.
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A právě – pardon že Vás přerušuju, v těch prezentacích se asi objevují klasické fotografie dobové,
je to tak – a mapy – atd.
Tak…ano, ano, ano, ano…. Takže teď jsme třeba, teď jsme měli 30letou válku, měli jsme Valdštejna.
Takže, aby je to bavilo tak tam třeba máme Valdštejn fajn vojevůdce, nechal si postavit senát, teď to
rovnou můžeme převést do mezipředmětových vztahů. Tam je senát, tam sídlí že jo, v jízdárně. Spojíme
to s Rudolfem, s jízdárnou, anebo potom aby to bylo zajímavější tak třeba nevím. Valdštejn a srovnání
nevím, třeba podpisu teď naposled, kdy měl, kdy byl na vrcholu moci, kdy už měl závěrečnou fázi
syfilis, a to je baví, to si daj do souvislostí. Že Rudolf měl rozštěp pysku, jo, to jim v té hlavě zůstane.
Ale nějaký války jim v hlavě nezůstanou. Takže tak. Takže prezentace, zkrátka, historie je příběh. Na
tom to je v podstatě postavený, takže pokud se ptáte na to, jak využíváme, používáme dat, no tak na
něčem na něčem, z něčeho se musí i odrazit, ale to je jedno, většinou se odráží, že bych to měla položený
na datech a na výkladu, proto pro mne jsou ty 2 i 3 roky málo.
Jenom teď se dostaneme přímo k tomu filmu, můžu se teda zeptat, my jsme to už naznačili v té
první odpovědi, jak ten film využíváte, jestli to jsou například sekvence nebo si pustíte opravdu
celý dokumentární film, případně jak s ním pracujete?
Jo, tak tohle bylo dlouhý, to byl dlouhý dokumentární film a týkal se právě toho – my máme nacismus,
komunismus, třicátá léta, SSSR, počátky nacismu v Německu. Takže tam šlo celý. Pak třeba v těch
starších dějinách, mně se dobře osvědčil Stream. To, to říká každý, Slavné dny a Krvavá léta, jako s tím,
jako s tím. Potom na…občas Česká televize, ne občas…Česká televize, tehdá možná ještě
českoslov…ne česká to byla už…Dávala třeba 82 jmen na fasádě Národního divadla, jsem si vzpomněla.
To jsou další drobný, to se mi líbilo, jak to bylo udělaný, to byly krátký 12minutový, 12minutový
dokumentíky malý, který tak…takže využívám i programy ČT, na novodobou historii Stream, anebo
další dokumentární filmy, co jsou převzatý.
Ale to jsou většinou celé filmy, nevybíráte 5minutové ukázky…. Úsek z toho filmu, většinou
nějakou bitvy?
Většinou ne, ne, většinou ne. Ne ne, mně některé ty dokumentíky jsou tak malý že těch 10 minut je
dobrý.
A ty hrané filmy, na ty koukáte opravdu je v tom v kině nebo?
Nene, to je výjimka, to je problém právě ten, že v tom momentě mně to na hodinu nevyjde. Pětačtyřicet
minut nevyjde hranej film. Dvě hodiny za sebou nikde nemám a dát jednu část a druhou část je úplně
k ničemu, protože oni mezitím, to znáte sama, to se přetrhne, a to už není ono. Takže tak…nebo když
potom bych chtěla teoreticky pustit, tak třeba nevím, ke konci roku nebo když se s někým domluvím, a
to se týká i češtiny. Já mám i češtinu. Takže když se s někým domluvím tak on mi dá hodinu a já si to
s ním vyměním.
Můžu se zeptat, jak teda s tím filmem pak pracujete, vy jste říkala že třeba zadáváte ty eseje.
Jo ještě potom…ještě film…ještě mě napadlo. My třeba jedeme ve spoustě projektů jo, a to je teď třeba
bude Jeden svět na školách, teď jsou Příběhy bezpráví takže my třeba konkrétně Příběhy bezpráví
projdeme, já si to v tom céčku tzn. tý veřejný správě můžu dovolit, takže my jedeme, zatím co mě to
připadá tak dobrý, protože promítnout z ničeho nic film, pozvat si tam hosta a tím to skončit, nebo vůbec
spustit film, pozvat hosta, plác konec, nazdar, takže my děláme únor 48 a my to budeme dělat měsíc, na
základě toho, že tam bude část o vítězným únoru. Pak mám jeden dokument, který teda není od nich,
kterej přesně ukážu to, co sem říkala a pak jdeme pracovat, tzn. že já mám u vítěznýho února už
z dřívějška, mám osudy těch lidí, kteří byli popravený, trestaní, věznění – za co, oni s tím pracujou, tzn.
každej má příběh někoho z těch postižených a pracuje s ním a pak si vezmu ten dokument, který mě
pošlou, co mám letos, únor 48, nějak ještě jsem to neviděla a na základě s tím filmem pracujeme potom
dál. A teďka, úplně poslední je, že my, jak spolupracujeme s Ústavem pro vyšetřování zločinů
komunismu (poznámka, respondentka myslí asi ÚSTR), tak já se domluvím s nimi a řeknu paní
ředitelce, že bych potřebovala vyslat někoho, kdo se zajímá o věcech, co jsou teď v kurzu, on sem přijde.
My pracujeme s dokumentem s tím tématem vítězného února pomocí filmu, pomocí filmu, pomocí – co
dělá Mikuláš Kroupa, to znamená, no vlastně… paměť národa, a tak, a tak různě.
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Když není taková speciální situace, jako ten Jeden svět na školách, tak pustíte ten dokument, ale
následuje, předtím třeba vy řeknete – teď se tam bude dít tohle a tohle…anebo…
A jo, a jo. To je třeba Rudolf II. Teď máme třeba starou látku, jo, takže Rudolf II., já ukazuju, ukazuju,
kde co, hrad a bla bla bla. A vykládám u toho, s pomocí těch dokumentů a z toho, a pak teda na úplnej
závěr pustím tak jakoby shrnutí, to vlastně odpovídám, shrnutí toho Rudolfa II. Třeba až 2., 3. hodinu
této látky si vyberu a shrnu to. Vlastně ten dokumentík to shrne a oni na základě toho pomocí sešitu a
vlastní hlavy si dávaj dohromady, co vlastně slyšeli a opakují si to. Tolik k opakování, shrnutí.
A vy pak s těmi studenty nějak pracujete? Pustíte film a pak se ptáte na otázky, co jste viděli v tom
filmu? Nebo se snažíte, aby se rozjela nějaká diskuze?
Takže tohle je třeba shrnutí, tady dejme tomu Rudolf II. Shrnutí. A pak třeba jsou právě ty dokumenty
novější doby a tam pustím, třeba pustím, třeba ze Streamu, pustím, nevim, Slavné dny – nebo co dělá
Padevět, ty, ta Krvavá léta, a pak o tom teda debatujeme. Debatujeme… kdo co ví, kdo co ví. Jo? Anebo
tím můžeme a já se ptám a já se ptám i na to jestli, co jim to říká. Nebo na vzpomínky z rodin. A tam se
třeba občas, čím je to starší tím to je horší, ale čím je to mladší. My jsme třeba měli rok 1968 a právě
jsem pustila tenhle kratší dokument a tam jsme teda debatovali a oni pak dělali na základě toho „68“,
pár jich dělalo seminární práce, a to byly věci, osobní, kdy třeba tatínek jedný studentky byl v roce 68,
89 jedním z těch, který mlátili studenty na Národní třídě, kde jsem byla teda i já a teď teda máte tu
konfrontaci, ale on tam nebyl přímo mezi těma, a to jsou pak teda věci kdy zpětně je to strašně silný.
Jednak pro toho člověka o tom mluvit, jednak pro tu holku, která se poprvé dozví, čím ten táta byl na
základě interview třeba. Takže ták. To už jsme se dostali zase někam jinam.
Ne, takže…zkrátka – pardon že to takhle beru pragmaticky, ale prostě se pak ta diskuze následně
rozvíjí….
Ano. Shrnutí máme, máme diskuzi ano, co dál?
Pak jste říkala že máte ty eseje třeba… Takže potom následuje nějaká zpětná vazba… A chci se
zeptat, jestli na škole máte nějakou tu mediální výchovu, která by vlastně tomu filmu ve výuce
měla předcházet, případně jestli vy říkáte: „Film může být zkreslen, může být součástí
manipulace.
No…my tady máme, ještě teda teprve to začalo…ale mediální výchova začíná, začíná… Je to součástí
tuším ZSV, ale hlavně, protože já tohle jsem strašně prosazovala, protože opravdu jako ty, jako ty
fakeové zprávy mě štve, protože pak, když se dozvíte, co všechno, jak ty děti jsou ovlivnitelný. Jednak
se nezajímají a potom, když už tak zkrátka, takže můj styl vy nesmíte být s tím, to stádo ovcí. Vy
nesmíte…Takže… Což jde těžko, protože v těch 15 letech vás logicky víc zajímá někde, kde maj dobrý
boty než to, co se děje. Ale ne v každý rodině, a zase začínáme od rodiny, protože tam je úplně přesně
od těch studentů vidět, kam ty…čím ty děti jsou, studenti jsou vedeni, jak jsou vedeni, jestli vůbec maj
nějaký pojem. A teď k mediální výchově. Začalo to, už tady bylo první, jo bylo to i v angličtině vlastně,
jo. Takže oni vlastně měli 2x výchovu, jak nenaletět, jak nenaletět, jak s tím… Takže začínáme mít,
začínáme mít a je to strašně pěkný! Já si chci pozvat teď právě do historie, toho dotyčného, co je
z agentury, který to zatím dělaj zadarmo, a jednak ty přednášky, asi hodinu a půl, jsou velice dobrý.
Takže máme.
A právě třeba přímo co se týká té filmové výchovy, když máte ta svědectví pamětníků, říkáte že i
ty paměti mohou být zkresleny. Že na to není spolehnutí a teda…
Myslíte propagandu! Tam je to právě.
Ne jako vždycky, tam je to součást propagandy
Tam je to zkreslená, zkresleně, zkrátka podprahový zprávy myslíte. Podprahový zprávy. No, no, to jde.
To taky máme. Jiný pojetí je třeba válka, druhá světová válka v mnoha pojetích – jiný to maj Francouzi,
jiný to maj Angličani, jiný to maj Rusové a Němci. A Němci…a Němci nevím teda, ty se teda snažej a
ono to nejde teda taky. Takže tak…takže… taky, ale málo. Málo, málo, na to není čas, jako srovnat
pojetí dejme tomu, já už sem to viděla ale oni ne. Takže Bitva u Stalingradu a teď teda máme třeba:
Britové natočili ve spolupráci s Američanama, Francouzi natočili, Rusové natočili, tam je jako
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diametrální rozdíl mezi ruským pojetím a mezi, dejme tomu francouz…nebo britským pojetím.
Francouzi to asi nenatočili, takže britským pojetím, jo, takže tak.
Tohle se teda občas…
A tohle občas, občas udělám, ale srovnávat, pustit dvě, dvě stejná témata a porovnat to, na to nemám
čas. To se přiznám. To už musí doma. To je jako. To jako doma, já je upozorňuju, jo vlastně, to s tím
souvisí a já jim vždy říkám: řeknu jim podklady, řeknu jim třeba webové stránky, řeknu jim film a zkuste
si doma udělat – ale to není povinný. Skoro nikdo to neudělá, ale někdo jo.
Jenom právě že… pardon že se k tomu zas vracím – k té mediální výchově, takže když zrovna
používáte dokument a vy zrovna slyšíte že je tam špatná informace, opravujete to, zastavujete
dokumenty?
Jojo, jojo, jo.
Takže se vlastně ta mediální, nebo ta filmová výchova spíše, která je podkategorii té mediální tak
se to na té hodině i nějak projeví…
Projeví, no jasně. Protože já ten dokument, byť třeba by měl 20 minut třeba, tak já ho zastavuju a třeba
vysvětluju anebo upozorňuju.
A chci se zeptat, my jsme zmínili ty moderní dějiny, že studenty baví víc, jak vy je stíháte vlastně
v těch různých ročnících? Nebo těch různých oborech? Dostanete se k tomu? Stihnete opravdu ty
moderní dějiny?
To znamená do současnosti? Nebo aspoň někde do devadesátých let, takže upřímně. Všude se mluví o
tom jak, jak, jak špatně to je s těmi modern…jak ty moderní dějiny. To je hezký, ale v době, kdy budem
všude upřednostňovat matematiku, ono se to tam trochu, ty úředníci v tom nemaj trochu jasno, jo. To je
úřad jo, ale teď zpátky k tý otázce. Takže: ten 3letý obor stíháme. Stíháme a stíháme i dokumenty a
stíháme i projekty. Diplomati, diplomatický a právní služby by měli mít ponětí, když si ho nepřinesou,
tak by měli mít ponětí právě o novodobých dějinách. To znamená u těch právních a diplomatických
službách, služeb, se já snažím, což by nemělo bejt, ale jinak to nejde. Zkrátka, míň se věnovat těm
starším dějinám, což mě sice mrzí, ale nedá se nic dělat, takže já udělám skoky, takže tomu říkejme
kapitoly z dějin, aby mně zbylo aspoň, aspoň půl roku na novodobý dějiny. Tzn. od první světový války,
kterou tím pádem musím vzít hákem, ale dobře, to je pro ně pravěk, ale dostat se právě k tomu. Jenomže
– oni mezi tím jsou výročí, letos jsou osmičkový výročí, takže já i do tý starší látky na začátku hodiny
pustím, nebo se bavíme, protože to zkrátka nejde, nemůžu to nechat na pozdější dobu, protože to už
nebude aktuální, jo? Takže i tam, do těch starších dějinách se na začátku promítaj aktuální témata a
aktuální dění, aktuální výročí a tam z toho Streamu, tam jsou ty 10minutový, ne moc sice podařený a
namluvený, ale dejme tomu jakž takž to jde, takže i tak to jde. Nó, ale abychom se tomu věnovali hodně
v tom, tak u právních a diplomatických služeb nejde, není na to čas. Sebrali mi hodinu, není. U
sociálních a právních, no tak tam s tou jednou hodinou jsou to opravdu vybraný kapitoly. A tam to teda
opravdu beru tak hákem, abych se (velmi dlouhá pauza), tam hodně vynechám z toho staršího.
A začnete normálně pravěkem?
No jasně, no, ale to je taky takový, ale to je jedno. Chci tam taky aspoň půl roku, půl roku nechat si na
kapitoly z novodobých dějin.
A i tam stíháte využívat nějaké ty dokumentární filmy či jinak?
Málo! Málo! Tam hlavně prezentace. Tam to zkrátka nejde. Ale prezentace jo.
My už jsme teda zmínili, že používáte ty dokumentární nebo jiné obecně filmy, tak napříč celou
historií – spíše myslíte že je využíváte u těch moderních dějin?
Moderních. U moderních.
A mohu se zeptat, pro vás, nebo jaké jsou teda ty hlavní výhody filmu? A hlavní nevýhody?
No obecně řečeno to se týká, to není jenom u studentů, co vidíme a co slyšíme, se nám promítá a zůstává
nám to v tý hlavě daleko víc, než když mi bude někdo něco vykládat. Byť hezky, ale vykládat. To už by
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musela být velká síla a stejně to zapomenu. I z toho dokumentu to taky zapomenu. Znáte to, si řekneme,
to je úžasný, to si zapamatuju. A vy ještě ne, ale já jo, si už zapomínám hodně Ale, takže to je jedna věc,
že to vidím, slyším, něco si z toho vezmu…něco si z toho vezmu a nevýhoda…budu přemýšlet.
Nevýhody jsme tu už taky měli, nevýhodou je to, že tam je různý pojetí, to už jsme měli, nevýhodou u
těch filmů, nemůžu já, nemůžu vlastně probírat jenom něco, na základě něčeho že pustím film, tam to
nejde, to nejde. To už něco předtím musí vědět, musí mít nějaký záchytný body, takže jenom film, byť
by to byl dokument použít místo výkladu nejde. Nebo si myslím že nejde…nejde. Tak nevýhodou filmu.
Tak asi ta časovost, jak jste říkala.
Časovost, jasně, to mě nenapadlo časovost… Co ještě mě může napadnout? Z toho nevýhoda, já nevím.
Mě už nic nenapadne. Možná mě napadne něco v průběhu teďko.
Tak já se teda posunu zatím dál, jestli teda vidíte nějak výsledky využití filmu, například že se
studenti jako zdaleka víc zajímají o…
To už sem odpověděla, to už tam máte v podstatě v těch otázkách.
No já myslela jako jestli se to odrazí na konkrétních výsledcích testů, zkoušení a podobně…Jestli
třeba vidíte, jestli si studenti třeba jako lépe vybaví tu informaci….
Jo, jo. To už sem ukazovala na tom Soviet story, že tam jo, tam jo. Ale ono film, já nevím, do jaký míry
v nich zanechá ta prezentace, kterou vidí taky – vizuální, vizuální je to vidět, ale určitě jo. I s tím
dokumentem, ten dokument, v podstatě to shrne. Třeba, uvedu příklad, měli jsme Husa. Mistra Jana
Husa. Já ho nesnáším teda…Mistra Jana Husa, takže já jsem dala záchytný body, ano, záchytný body,
bylo že jo. Pak sem napsala otázky a my jsme vlastně ten dokumentík využili místo mýho, místo. Ne
vlastně já sem nedala body, já sem napsala otázky a ten dvanácti minutovej dokument, což je z těch
jmen na fasádě Národního divadla, jsem vlastně využila místo svého výkladu. To je vlastně pravda.
Napsala jsem otázky, a na základě toho 12minutovýho krátkýho, který jsem teda viděla. Ty otázky byly
postavený tak jak to šlo za sebou, takže z toho mohli, ale byly tam i otázky nejen jak jako rok, ale i
vyvozovací, aby začali myslet, a to sloužilo jako výklad, vlastně místo výkladu, to šlo. To jim šlo. Jo,
já už totiž, nevím, na co jste se ptala.
To bylo právě v rámci těch výsledků.
Jó výsledků. Výsledků, jojo, tak jsem na to odpověděla. Takže jo, takže i když se to takhle využije místo
výkladu se využije dokument, tak i to je možný s dobrým výsledkem. Někdy.
A vnímáte třeba, že jdete někdy do toho kina na nějaký hraný film, že třeba ti studenti se z toho
pamatují více než z toho dokumentu, jelikož je tam více ta emocionalita, narace, je to vlastně?
Asi jo, asi jo, asi jo. My jsme, já teda nejsem zastáncem „Hurá jdeme všichni do kina,“ protože to asi
v prvním ročníku Nejtemnější hodina o Churchilovi jim asi moc nedá. Ještě to bylo úžasný, vlastně mě
se to strašně líbilo. A jako když tam vezmete, vezmete jako člověka, kterýho to nezajímá – já nevím, co
se kde nosí a co kde v Blesku píšou, tak pro ně je to děsná ztráta času a řekne, to byla děsná blbost. Ale
já si vždycky vyberu, takže třeba tady jsem si vybrala třeťáky a čtvrťáky, a protože si myslím, že
převažuje u nás skupina studentu vnímavých, a který jo jsou znalí, a nejsou to ty hloupý ovce tak jako
těm se to strašně líbilo, oni to pochopili. Já sem říkala, ty bláho to bude síla, protože tam na malým
časovým úseku se v podstatě nic neděje, ani ta válka tam není, jim se to hrozně líbilo, aniž se jich
kdokoliv ptal, tak říkali – úžasný – sami přicházeli a říkali, to se nám strašně líbilo. Takže emoce určitě,
kromě toho ale nevýhodou těch filmů, hraných dokumentů je to, že tam si vždycky ten dotyčný autor
scénáře, nebo – zkrátka – hraný film není dokument. No, asi tak. A to bylo, totéž byli i na Miladě
Horákový, kde se teda jako snažili, ten film se mi taky líbil a Jan Palach, abych se přiznala teda žádná
bomba. Takže tak, takže různě, jo. Takže záleží na tom, co si z toho vezmou, ale každopádně ty emoce,
a protože to jsou historický filmy o nějakých postavách, a ještě to blbě skončí, a ještě o nějakejch
hrdinech, ještě tam je válka. Takže to v nich zůstane, ve většině to zůstane. Takže jo, hraný filmy v nich
myslím zůstanou víc než ten dokument, jak kdy, ale asi možná, to je zase diskuze nad jednotlivým
filmem dokumentem. Tak dál…

24

Anna-Marie Lichtenbergová

Můžu se zeptat – vy jste spolutvůrce těch školních vzdělávacích programů? RVP, pak je ŠVP, tak
jestli vy se…
Jo, já si tu historii tady sama učím už dvacet let, takže já si tvořím sama, to je moje, to je moje, já si tady
sama sobě vládnu a sama sobě poručím.
A v tom ŠVP máte zahrnutou nějakou tu metodologii?
No jo jako. Jo, já to učím sama no. Takže mám v plánu, budu jen, co se tam dostaneme, tak pozvu toho
pána opravdu, protože už mě to štve. Takže ano.
A chci se ještě zeptat, jestli si třeba myslíte, že by se film měl nějak promítnout i do RVP nebo
obecně ta metodologie ve vzdělávacích programech není, ale film nikde použit jako metodologie,
že by nějak byl doporučován.
Teď tomu nerozumím.
Protože tam j, když máte třeba sekci dějepis, nebo občan a demokracie atd. ta průřezová témata,
tak tam nikde nejsou metodologické prameny výuky. Prameny výuky, metodologické nástroje, to
tam vlastně nikde není napsáno, tak se ptám, zda si myslíte že by film měl být součástí a
doporučovaným nástrojem pro výuku dějepisu.
Já už totiž ten hlavní film, já si učím, už ani nevím kde ho mám teda. Jó měl, jasně, jasně, už jsme si to
vysvětlili.
Jo protože, já už se taky dneska setkávám s názory, že nikde by se neměl učit a kdo s ním neumí,
ten to naopak může přinést jako škodu než užitek.
Hm. Tak když ho pustím a nechám ho běžet a nebudu ho nijak komentovat, to je, to pak přinese možná
podle výběru, když ještě nevím, co pouštím, když třeba – víc škody než užitku. A stejně to záleží na
tom, kdo to pouští, tak kdo. Pokud je někdo zarytej, přesvědčenej komunista celej život, no tak vám tam
nebude pouštět objektivní dokumenty nebo nějaký no, to záleží zase, zas na přístupu.
Chci se ještě zeptat, vy jste říkala že hlavně používáte tedy internetové zdroje a videa, takže tam
se vlastně nedotýkáme autorských práv, přesto setkala jste se někdy, narazila jste na problém
s autorskými právy, že jste si řekla – chci se pustit tenhle film, ale vlastně na to nemám…
Neřekla sem si.
To nevadí, mně se to právě pár učitelů řeklo že kvůli tomu to nevyužívají.
Ne to mě ani nenapadlo, protože jak jsem ten vzdělavatel pořád, tak to jako já to nemám jako živnost,
takže jít dál, to mě ani nenapadlo.
Jasně a chci se zeptat, jak se vzděláváte vy, jestli se účastníte nějakých školení.
Ano.
A chodíte na nějaké kurzy a semináře?
Ano, stále.
Tak se vás teda zeptám, na jaké například.
Jaký třeba, vzpomenu jenom třeba. Takže, třeba poslední, třeba poslední jsme měli kurz, naposled jsem
včera byla… Já sem byla teda letos na židovským městě, tam mám úzkou spolupráci, ředitelka je moje
kamarádka, takže oni pořádají semináře na většinou sepětí novodobých izraelských dějin, výuky a tak.
Teď bylo výročí Izraele, takže to bylo poslední třeba, nebo pořádá právě, včera jsme byli na vernisáži
zase na právě toho ÚPVZK – únor – kam jsem vzala teda děti. To je pro mě vzdělávání, kde byl srpen
68, postavení těch příslušníku, co se nevzdávali, nebo třeba, nebo třeba, my máme spolupráci, a to
zahrnuje mě i děti, takže třeba to bylo Mladí demokrati dělali únor 48, takže tam byla možnost setkat se
s poslanci Evropského parlamentu, nebo…ach jo, kde jsem ještě byla? Různě, úřad vyšetřování…ty jo,
já už nevím. A potom a potom školení taky, školení různé. Na školeních i co se týká mediální výchovy,
já jsem byla, no to už je…mediální výchova, ty jo, já už jsem byla, to už je asi dva roky zpátky… ale to
už si nevzpomenu co to bylo.
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A třeba nějaké metodologické semináře, právě třeba jak se vyučovat s filmem nebo tak, to jste se
nikdy nezúčastnila?
Jo jo jo, to už sem taky byla, taky byla. To už je aspoň 4-5 let zpátky, byla jsem taky to jsem byla. A
teď byla moje kamarádka tadyhle.
V ÚSTR? Nebo?
Jooo, tak s těma spolupracujem… jo a na ty taky, na ty také chodím. Ano, ano.
A chci se zeptat – jak se právě o těch školeních dozvíte? Jestli to sama aktivně vyhledáváte?
My s nima dlouhodobě spolupracujeme, takže mě chodí emaily.
Jo. A nějaké jiné formy vzdělávání, si vyhledáváte na internetu? Sledujete ty dokumenty
pravděpodobně?
Tak vzhledem k tomu že mě to baví si vyhledávám, takže, takže pracuju doma hodně. Pracuju hodně.
Pro děti i pro sebe teda. Protože teď byl třeba 1918, výročí, všude lezlo, i z konzervy. Takže i tak.
A ještě se zeptám, jestli využíváte i moderní techniky, metody třeba například dějepis a videohry
a podobné věci?
Někdy jo. Jo ono je jich, na internetu jsou, na internetu jsou taky, takže občas jo. Jo taky, ale videohry,
videohru sem neměla teda. Co to je?
Jako počítačová hra, která se odehrává v nějaký historii a…
Jo, to je dobrý, tak to zatím nemůžu, protože my sice máme úžasnou počítačovou učebnu, nicméně
jazykovou a tam se nás vejde 17, takže já mám zatím, v každý třídě máme počítač se zpětným
projektorem, ale bohužel a tam já bych ráda, ale my se tam nevejdeme, takže, takže to mě čeká jednou
možná, že budeme mít všude počítače, což vám říkaj všichni, protože v málokterý škole, má dítě každý
počítač na svým stolku.
Popřípadě třeba, že používají při hodinách tablety, telefony, řeknete vyhledejte na tom teď
rychle…
To jo, to taky.
Takže se snažíte, aby ta hodina byla co nejvíc interaktivní?
A nejpestřejší. No, no, tohle občas, protože ona třeba wifina školní je na přestávku vypnutá, teda na
hodinu vypnutá, žákovská. My ji máme, ale tam je vypnutá, automaticky se zapíná potom na přestávku,
protože v některých hodinách měli, používaj, mně ne, teda tam to nestíhají. Takže tak.
Jo, takže taky. Občas taky.
Tak jo, to je za mě asi všechno, moc děkuji.
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Rozhovor č. 5 – Josef
Jak byste popsal formu výuky dějepisu, jak vypadá klasická forma hodina dějepisu u Vás
na škole?
No…tak přijdu do třídy, pokusím se zopakovat co jsme dělali minule, zpravidla, zpravidla
dohromady a potom tedy pokračuju tam, kde se skončilo, metoda frontální výuka, s tou dotací
já se nepouštím do nějakých samostatných činností. Používám při výkladu prezentace, které si
sám vytvářím, dílem podle učebnice, dílem, teda když mi to přijde – hlavně dvacáté století.
Když mám pocit, že je tam toho málo, tak přidám, když mám pocit, že zbytečně moc tak to
osekám a vlastně takhle jedu, jo.
Takže vlastně primárním zdrojem – pořád ta učebnice.
Učebnice a pro tu prezentaci internet. Pro ni (prezentaci) internet. Proto, aby něco viděli,
některý učebnice zas nemaj, protože ji nemaj, takže… aby něco viděli, je tam ta prezentace a
někdy jim tu prezentaci jako poskytnu. Ne vždycky, ne všem a někdy jim to poskytnu, jo…
Můžu se zeptat – vy se podílíte na tvorbě školních vzdělávacích programů pro dějepis
nebo ne?
Ne…já nevím, jak moc tu teorii znáte, teorie je taková že MŠMT vydalo RVP, škola si z toho
udělá ŠVP, což má být nějaký strašně živý dokument, který se neustále aktualizuje dle potřeby,
praxe je samozřejmě taková, že to někde leží v šupleti a nikdo prostě s tím nepracuje, protože
to je plný prostě nic neříkajících frází.
Když jsem mluvila s někým tak vím, že se právě ty dějepisáři podílí na té tvorbě,
protlačují tam víc moderních dějin, tak se chci právě zeptat u Vás na ty osnovy, jestli
třeba přeskakujete pravěk, protože vím že ta dotace je menší, takže jestli se soustředíte
víc na moderní dějiny?
Já to mám tak, že začínám pravěkem, přičemž projedeme s 2hodinovou dotací až do konce
19.století. Samozřejmě jako, že jedeme primárně český dějiny, přičemž, když je něco
zásadnějšího já nevím, Americká nezávislost, francouzská revoluce…, tak to řeším, ale neřeším
britský panovníky nebo vývoj Španělska, samozřejmě kromě kolonizace, jo. A to řeším
zpravidla tak, že maj referáty, na 5-7minut, vždy je tam nějaká osobnost, žáci si to sami připraví,
sami odprezentují a ty osobnosti se pak objeví v testu typu A-B-C – otázka je typu někdo X-Y
byl významný a za A) politik, B) něco, C) obeplul svět…. a oni maj zaškrtnout. Je to trošku
jako chabý, ale říkám s tou dotací to člověk nevymyslí.
Vy jste zmínil že používáte především ty prezentace, učebnice…používáte i jiné prameny?
Mapy? Fotografie? Které jsou v těch prezentacích?
Samozřejmě! Samozřejmě, prezentace – to dám fotky, už jsem se i párkrát dokopal k tomu, že
sem si přitáhl nějakou tlustou knihu, nebo si ji ofotil, většinou to fotíte foťákem digitálním, tak
to není úplně ono zpravidla, ale jako dost tahám z internetu, takže snažím se, aby to aspoň
typově bylo stejný, jo. Pokud ta věc neexistuje, ukážu fotku, jak to přibližně mohlo vypadat.
Pardon já trochu zapomněl tu druhou otázku?
Jestli používáte ještě ty další nástroje?
Jo, jo…pak samo mapu, ta se neztratí, takže občas ji tam sebou vezmu. Mám i nějaké pracovní
listy, ale ty jsou takové že jich je šest exemplářů na celou třídu, takže to je k ničemu, člověk
musí udělat hloučky, které pak řeší všechno – jen ne to co je na těch arších…na těch arších jsou
nějaký obrázky, takže já to řeším takhle….a samozřejmě tedy u 20. století, když narazím na
něco dobrýho, to vás bude zajímat nejvíc, zpravidla na YouTube, tak si to pustíme, ale pustíme
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si třeba jen 10minutový kousek, kterej já uvedu do děje, a pak je tam třeba popis, například
Bitva na řece Sommě, tak jim pustím tu Sommu a potom řeknu – podobné to bylo u Verdunu.
Já jsem Vás předtím přerušila, protože my jsme skončili v prváku, vy jste říkal že jste
skončili v devatenáctým století a pak jsme si vlastně neřekli, jak v tom druháku s těmi
moderními dějinami, jestli stíháte…
Kupodivu stíhám! Kupodivu stíhám jako dobře, ale za cenu toho, že se spousta věcí vynechá.
Takže jedu primárně československý dějiny, rozdělení světový na východ – západ, co je třeba
typický pro USA 50., 60., 70., 80. léta. Co pro SSSR, zmiňuji se o studený válce hodně, jak si
dělali navzájem naschvály, jaderný závody a takhle, to já jim jako říkám. Kubánská krize atd.
a zase – Jižní Ameriku, to vůbec, maximálně si řekneme – Jižní Amerika – jestli vás to zajímá
tam byly v podstatě takový banánový republiky, každých 5 let puč, chopila se moci armáda
jo… A takhle se tam jako blblo a blbne se do dneška, to jim řeknu – jdeme od toho.
A když jste zmínil třeba ty videa na YouTube, tak jak často tento formát využíváte,
případně jak často tedy zapojujete film, potažmo ukázky audiovizuální do výuky, nebo
jestli čerpáte z něčeho jiného než Youtube? Kde to vyhledáváte apod.
Jak sem Vám říkal, v podstatě minimálně, protože na to není čas a tady opravdu není čas, takže
já mám vyzkoušený totiž, to i z vlastní zkušenosti, co si pamatuju třeba ze školy a co jsem i
zkoušel, jako mladej, zapálenej učitel že jo, a tak sem to zkoušel a u nich je problém v tom, že
oni na film koukaj, ale nevnímaj ho. Natož – nedejbože – aby si psali poznámky. Také já mám
dvě možnosti – 1. možnost je, že, a třeba na gymplech to bude určitě jiný, nechci jako shazovat
zase. Jsou dvě možnosti, já tam tedy pustím nějakej film, nebo kus toho dokumentu ať už to je
odkudkoliv, tak hned se k tomu dostanu, a co deset vteřin to pauznu a říkám, co se tam
děje…ofenziva tedy u Kurska, píšete si jo, pustím to teda – na plátně se střílí, povídám teda, že
to dopadlo nooo – prostě jako prohráli…kdo prohrál No ty no, Němci. Říkám výborně jo,
zapíšeme si…a tak to dělám takhle jo. Anebo jim to prostě řeknu sám. Jo, a co se týká těch
zdrojů, jak jste se ptala, tak samozřejmě YT je nejvíc po ruce, přičemž teda na tom účtuju
strašný body, že existuje YT, oni jsou strašně překvapený, že znám youtubery, že se dívám na
lets playery… Že nejsem mimo, samozřejmě něco jsem našel na stránkách ČT, tam byl docela
pěknej pořad o komunismu, něco z komunistických reklam, to jsem jim pustil asi patnáct minut,
a to se hodně divili, jak byly 80. léta a nebyly lžičky, nebylo nic, to se hodně divili… Pak jsem
si stáhl z ulož.to nějaký dokumenty, mám to, co dělají Rusové, je to asi pět šest let starý
dokument, jmenovalo se to Velká vlastenecká válka a přišlo mi to docela přesný, to mám tedy
jako v záloze, že to někdy použiju, až by se to sestříhalo, nebo prostě až na to přijde řada a
takhle sem si stáhl ještě Apokalypsa: První světová válka, francouzskej dokument, taky nebyl
špatnej, ale zase narážíme na to – oni zíraj na ten film a jakmile tam není nějaká akce, a ještě
to ani není barevný, nebo dobarvovaný, prostě, nenese to ovoce.
Třeba pořad na Streamu – Slavné dny? Znáte? Využíváte?
Znám, znám… tuhle mě s tím jeden kluk překvapil, tak sem mu řekl jo, taky sem to viděl…ale
jako – nevyužívám to.
A když jste říkal, že do toho vstupujete, třeba řeknete – tohle si napište – kdo vyhrál – jak
to teda probíhá, když to už pouštíte, jestli třeba řeknete výklad, teď se budeme bavit o
tom co jsme probírali minulou hodinu, nebo naopak potom chcete, aby studenti
diskutovali, nebo naopak na tu reflexi není čas a dáte jim to za domácí úkol, ať něco
napíšou?
No samozřejmě, uvedu to nějakejma slovama, vždycky si řekneme – bavili jsme se o poziční
válce, tak si ukážem, jak poziční válka vypadá. Pustíme si pět, deset minut na YT, z toho
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padesátiminutového dokumentu, co jsem našel, takže toto jim pustím a říkám: „Takto to
vypadalo celou tu dobu, celou tu první světovou válku – v podstatě žádnej průlom a nic!“ Teď
oni jako koukaj, jo, teď přijde třeba i dotaz, jo tak se ho pokusím zodpovědět, když ten dotaz
vím a odpověď znám. Někdy je to vyprovokuje. Teď se mi třeba stalo, že zas to nebyl film,
byla to prezentace, že jsme se začali bavit o Bolševické revoluci v Rusku, já jsem jim líčil, jak
v Jekatěrinburgu vystříleli carskou rodinu, ukázal jsem fotku carské rodiny, pak fotku
rozstřílené zdi, pak propagandu, jak Lenin vymetá z Ruska nešvary. A to je hodně vzalo, hodně
je to vzalo, skončila hodina a oni se začali mezi sebou hádat jako co to bylo za lidi – tak já jsem
odcházel s vavřínama vítězství ze třídy, ale jako nebyl to zase filmovej materiál.
Myslíte si třeba, vy říkáte, že vidíte třeba to negativum, že to děti nevnímaj. Vidíte na tom
tedy nějaké výsledky? Třeba když píšete test, že si studenti spíš vzpomenou, když viděli
ukázku – „Jéé my jsme to vlastně tohle viděli!“ - tak že to vědí lip?
No takhle, mám-li bejt upřímnej, já, jak to používám poměrně zřídka, tak já si netroufnu tvrdit,
že to na to má vliv. Jooo, to bych jako, jako neříkal, co si opravdu myslím. Hodně pomáhá
obrazový materiál. To bezesporu. Co se týká filmové projekce mohu to trošku zobecnit. Určitě
mají smysl, ale, a rozhodně na gymnáziích si myslím, že to jednoznačně patří, ale střední
odborná škola je prostě škola, kde oni jako primárně nechtěj. Oni chtěj maturitu, ale nechtěj
nic dělat. Takže musíte být takovej karabáčník, uzavřít jim únikové cesty a pak to vyšlete tím
koridorem k nějakému cíli. Tam jsou ty překážky, které jim pomáháte zdolávat na tý cestě, kdy
jim to nastavíte tak aby to přelezli, ale aby to nepodlezli, a pak se teda někam na tý škole
dostáváme, jo. Nějaká osobní inciativa, jako třeba je tam kluk a ten prostě je vojcl, takovej
strašnej, ten by chtěl do armády, furt tam na FB sdílí takový ty moudra o těch vojácích a ten
jako jo, třeba 2. světovou má v malíčku. Ten jako určitě. Pak tam máme Bělorusa, ten zase je
paf ze Stalina, ten, když tam měl referát a řekl, že by připojil zpátky ztracená území, tak jsem
ho jako vokřikl, že takto to nelze brát, z pohledu Finů to byla okupace, jo to jsou ty ostrůvky.
Když je něco zajímavýho, tak to oni jako vědí, a to si načerpaj úplně kdekoliv. Z internetu,
z filmu, dokumentu, to jako jo, to jako jede. Ale celkově, jestli by se to dalo při té výuce využít
nějak plošně to si bojím, že spíš ne.
Takže si myslíte, že to studenty nemotivuje ke studiu, samovzdělávání, prohloubení témat,
znalostí?
Nejsem si tímto jistej.
My jsme se bavili primárně o těch dokumentech. Co říkáte na hraný film? Klasický nebo
hollywoodský film, protože v USA jsou využívané hrané filmy více než dokumentární. Co
si myslíte na toto?
Zase – záleží co to je za film, jo. Jako vím že jsem, že jsme brali 2. SV, tak jsem říkal: „Hele
podívejte se, koho to zajímá tak se určitě podívejte na to Nepřítel před branami. Koho zajímá,
jak dopadalo dobývání Stalingradu, tak se na to podívejte.“ Ale nebudu to pouštět ve škole, to
má dvě hodiny. A tak sem jim říkal: „Fakt se na to podívejte prosím vás, je to barevný,
neoslepnete, je to dobrý film, výbuchy, erotika, bude vás to bavit.“ Po tejdnu sem se ptal a
koukám asi 4 nebo 5 lidí, 4 nebo 5 ze třídy. A říkaj: „To tak bylo jo?“ A já na to „Bylo to ještě
trošičku horší. Aháá“, děcka na to. Nebo křížový výpravy, to ani už moc neberu, protože
myslím, že to je pro to český prostředí příliš vzdálený problém. Tak jsem se zmínil že to
existovalo. Byl nějakej film americkej, teď mi vypadlo jméno, vlastně dobejval Jeruzalém. Je
to osum, deset let starej film, a tam je docela pěkně to dobejvání, pomocí těch věží, že jo. To
jsem jim taky říkal, viděli jste? Viděli. No tak to je přesně vono! Takhle nějak přibližně to
vypadalo, ale abych to doma stříhal a potom pouštěl, to ne, pět, sedm minut záznamu z filmu,
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asi by to šlo, možná jste mě teďka dala na mysl, že takovýhle věci začnu dělat, ale zatím to
nedělám.
Jasný, a když už teda užíváte filmové ukázky, je to teda z období moderních dějin, 2.SV
apod., nebo jste říkal i o křížových výpravách?
Jako takhle, jelikož mám vystudovanej dějepis, a to nás jako strašně učili o té historické
přesnosti, správnosti, což v praxi zase nefunguje, takže všichni četli Tajné dějiny Čech, ale
pořádné knížky nečtou, tak já dávám přednost těm dokumentům, u toho 20.století kór. Opravdu
to pustím, ale je fakt že pro ty starší dějiny obrázky třeba nejsou. Tak to jsem se i načapal že
jsem do nějaký prezentace taky propašoval něco ze ČSFD a prošlo mi to – tak sem jim řekl –
tady máte třeba ukázku, jak vypadaly řecké lodě. Takhle ty filmy asi využívám, ale jak říkám,
musel bych to potahat, sestříhat, tvářit se, že nevím nic o autorských právech a pak to můžu
pustit.
Narazil jste na autorská práva, řešíte je nějak? Říkáte, že stahujete filmy na ulož.to….
Ale jo, stahování je legální, né? S tím není problém, ale to šíření…
Takže se nad tím asi nepozastavujete? Nebo to nějak v rámci neřešíte?
Mezi námi – účel světí prostředky, pro mě v tom konkrétním případě, já potřebuju obrázek
potřebuju to ukázat, něco jim vizualizovat, protože oni jsou strašně vizuální tak prostě, jak
říkám, to se stane 2x za rok, ale jo někde to stáhnu a pak to odprezentuju.
Jasně. Jenom abychom to shrnuli – hlavní výhody filmu pro Vás? Když se nebavíme o
tom času a nevýhody? Tak jak byste je viděl/charakterizoval?
No, myslíte filmy jako takový, nebo filmy jako dokumenty?
Oboje….
Oboje…. No tak v podstatě, pro tu školu já vidím problém v tý dýlce. Jo, že by mohlo existovat
nebo si to ten učitel může udělat sám, mimochodem nechci si stěžovat, ale co si učitel neudělá
sám, tak nemá ty materiály. Ty, co se prodávaj nejsou úplně využitelný. To je jedno, to k tý
práci patří. Takže, jasně dá se vzít nějakej film, z něj se vystřihne pět, to je až moc 3-5 minut,
nějaká scéna, která se pak teoreticky může v té škole pustit. To rozhodně ano a říkám – to mě
nikdy nenapadlo. To bych mohl začít dělat. A je to ta dýlka jo, a samozřejmě, další velkej
problém, to je škola od školy, zažil jsem školu, kde toto fungovalo, naše škola je spíše z druhý
skupiny, ty počítače tam jsou nějaký vraky, člověk se 4x loguje, aby to náhodou ty studenti
neprolomili, tak se 4x za sebou loguje, čtyřma heslama na svůj účet, kde může třeba něco
vytvářet, to taky strašně zdržuje. Nebo než to naběhne, nebo tam je aktualizace, protože proč
by se měly tahat v noci. Jo a takhle. Takže to jsou takový detaily, který od toho člověka trošku
zrazujou, od používání obecně těch počítačů a přes ty počítače…
Hm hm….
Takže to jsou ty negativa, hlavně pro mě ta dýlka. Potřebujou z toho jako pár záběrů, pár scén
a ono to má 2 hodiny a pozitiva – je to vizuální, když je to dobře vybraná ukázka/film, tak je to
může trošku i trefit, jo. Třeba – to sem někde viděl a takhle. Nebo hele – to je jak ve Hře o trůny
trošku. To se pak dá takhle použít…jo…to jsou určitě ta pozitiva.
Já jenom když narazím na ty negativa, k tomu se váže filmová a mediální výchova, která
by tomu měla trošku předcházet, tak jestli u vás probíhá. Já vím že mediální výchova je
v průřezových tématech RVP tak jestli se na vaší škole učí, popřípadě jestli vy k tomu
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vždycky nějak řeknete, že film může být zkreslený, že je tam jedno svědectví, nebo být
nemusí, jestli se zaobíráte tímhle, nebo se tím zaobírá škola v konkrétním předmětu?
V konkrétním předmětu myslím, že ne. Ale víte co, já v tomhle tom jsem prostě takovej, že já
prostě si hledím svého předmětu a nesnažím se do toho někomu kafrat a totéž chci od ostatních.
Je pravda že asi tu, určitě vím že říkala kolegyně, co má psychologii, že probírali manipulaci,
nedávno se nějak k tomu dostali, ona se toho nebojí, je ji 27, říkala že probírali v biologii porno
a ptala se, co je na pornografii špatně, co zkresluje, to sem ji obrovsky chválil. Já třeba zmiňuju
média, my bereme publicistickej funkční styl, tak to hodně probíráme, co říkal ten titulek, je
tam nějakej článek, teď zjistíme, že je obsah o něčem jiným, že to byl clickbait, aby to člověka
nalákalo. Určitě se k tomu dostávám během výkladu, ale říkám – média obecně, nezmiňuju
konkrétně film. To se týká tisku i internetu, prostě kdokoliv cokoliv. Nemusí to bejt objektivní,
ale že bych na to extra měl hodinu to fakt ne, spíš se k tomu dostaneme někudy.
Ale třeba ke smyslu filmu, nebo uměleckému záměru, k tomu se nedostáváte apod.?
Minimálně. Teda takhle, asi se mi to už někdy stalo, ale nepamatuju si to.
Jasně. Jsem se ztratila, moc se omlouvám. Jo, už vím, jestli Vy se dovzděláváte v dalším
vzdělávání učitelů? Hledáte kurzy, navštěvujete kurzy? Popřípadě jak se vzděláváte a
updatujete vy?
Kurzů jsem absolvoval X včetně přípravy ke státní maturitě, což byla neuvěřitelná bojovka, ve
výsledku se zkouší to samý, akorát je víc papírů a a mně ty kurzy osobně nikdy nic nedaly.
Možná jsem byl na blbejch, to je klidně možný, ale nic mi nedaly, takže. Já teda hodně čtu,
pořád vlastně, jednak krásnou literaturu, v češtině, jednak historický, Kosatík, což je taky
populárně naučnej a říct to před nějakým svým bývalým učitelem z vejšky tak by se rozčílil, že
čtu Kosatíka, ale ten je dobrej. Takže to jako… furt čtu. Když narazím na dobrej dokument,
nebo když mám náladu tak si vezmu nějakej dokument, podívám se na to, ale zase….
Dokumenty jsou na určité úrovni a nic moc dalšího vám jako neřeknou. Člověk dosáhne nějaké
úrovně toho, co je pro ty běžné spotřebitele a tam už to člověku nic nedává. Takže tam trochu
méně. Tam u těch filmů se dívám na nějakej film s družkou, finskej, který se odehrává
v šedesátých letech, točili ho dneska, že jo, teď se odehrává někde v Helsinkách nebo co já vím,
a tam prostě projel Trabant, a já říkám jako: „Co to je? Trabant nemohl být ve Finsku v téhleté
době…Ten model se dělá od roku 1963 a ten film se odehrává v roce 1961.“ Prostě chlap.
Filmová výchova….
Si všimnu takových věcí a potom hudruju, ale to se stane tak 2x za rok. Nehudruju, spíš si toho
všimnu. Ale asi takhle.
A nějaké metodologické kurzy, jestli jste se zúčastnil.
Jo několika, jako dřív, ale víte co, všichni metodici vycházej z takovýho jako zaklínadla, že žák
chce, žák touží, žák se zajímá. A ve chvíli, kdy člověk narazí na tu normální, standardní třídu
šestnáctiletých lidí, který tam jsou, protože jim rodiče řekli, že potřebujou ten papír, tak jako
trošku todlecto tam hapruje. To vás asi úplně nezajímá, ale pochlubím se, že mně se třeba
podařilo jako že jsem asi šest let piloval formu a teď jsem ve fázi, kdy jako já víceméně jsem
přinutil skoro všechny lidi, co mám, tak čtou – a fakt maj těch 20 nebo 18 přečtenejch knížek
k maturitě. Jo, což je pro mě úžasný úspěch, protože tam byli třeba lidi, co nikdy nevzali
v životě do ruky knihu. Jo a zase, jak já je motivuju. No dostanete kuli. Takže, to je pět za
pololetí, super, jak chcete. Tak si to přečte, jo. Nebo podstrčí mi něco, já si to ověřím, nečetl,
takže za 5 a napomenutí třídního. Já je motivuju takhle. Což, kdyby slyšel nějakej metodik, tak
zase bude skákat.
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Tak já sem psala kapitolu o motivaci a tohle je jeden z druhů motivace který ve školách
normálně funguje.
A je nepopulární, dneska….
Je to ta vnější motivace. Není to ta vnitřní a ta vnitřní by měla být primární.
Máte pravdu, ale jak sem říkal, to je to, co třeba konkrétně na těch SOŠ je děsný problém.
A ještě se zeptám, když jsme byli u těch seminářů odborných, jestli se to k vám jako
dostává. Neříkám, jestli na ně chodíte, říkáte že už nechodíte, ale kdy se k vám dostanou
ty informace – ÚSTR posílá do škol, jestli se to k vám dostane…
Jojó, to se dostává, to chodí, to chodí. My teďkonc vlastně musíme v rámci těch šablon, co
vypustila EU, musíme najít nějakej kurz na čtenářskou gramotnost. To musím zase něco
absolvovat. Ale jak sem říkal, mě ty kurzy, absolvoval jsem jich asi 10, možná 12, nikdy to
nebylo nic, co bych jako třeba nevěděl, netušil, jo, nechci se jako chlubit. Nebylo to, že bych
tam jako seděl, aha to je hodně zajímavý, já si o tom přečtu knížku. To se mi nikdy nestalo.
A účastnil jste se třeba semináře film ve výuce?
Vím, že mi něco takovýho párkrát jako zaregistroval, ale zase, já tam nepůjdu, já mám třeba
kolegy, co říkaj, zaplať pánbůh, že je konec, no sláva že je pátek. Ještě že jsou v pondělí ty
prázdniny. Já tohleto nemám, jo? Ty zdrhaj na kurzy, aby nemuseli učit. Mě to učení strašně
baví, a tak zase nemám potřebu tam utíkat, kor když mám pocit, že mi to nic moc nedá. Můžu
se plíst, samozřejmě.
Je to trošku tím pádem mimo otázka – ale myslíte že by se ten film měl zavést jako povinný
nebo didaktický nástroj? Že by měl být tou součástí těch RVP?
Víte co, to je těžký. Co učitel, to originál. Zase jsem poznal různý učitele. Takhle, zažil jsem
učitele, který se vracel z hodin, na hlavě nalepený kolečko salámu, protože studenti po něm
házeli to, co jim nechutnalo na bagetě, tak to po něm házeli. On chodil po škole, a ještě se tím
jako chlubil „Ti byli dneska rozjívení, hahaha.“ Takovýto člověk může mít sebelepší metodiku,
sebelepší film a je to k ničemu. Pak máte prostě učitele, který je jako Igor Hnízdo, všechny
seřve na jednu hromadu, frontální výklad, pak ty lidi mají prostě úžasný znalosti, jo. Takže aby
to bylo povinný, to spíš jako si myslím, že by se mělo přehodnotit, jestli je nutný dneska na
škole mít IKT, jako počítače. Ti studenti vědí víc než ten učitel, jestli třeba ty ušetřené hodiny
neinvestovat obecně do nějaké mediální výchovy. Aby třeba i ty filmy takto mohl prezentovat.
To jako je myslím námět na diskuzi, ale ta se bohužel nevede.
Tím pádem úplně poslední otázka: jak vnímáte rozdíl mezi SOŠ a učilišti a gymnázii?
V tom dějepise.
Joo…Já jsem teda naštěstí, já sem teda učil rok na víceletým gymnáziu, asi před 4 rokama, to
byl záskok. Předtím jsem odešel z jedné práce, kde jsem byl neoblíbenej u vrchnosti, takže mě
pak ze SOŠ poslali na SOU. Že tam ty rozdíly jsou propastný, ty jsou naprosto propastný a jako
myslím že na SOU se snad ani neučí, dějepis teda.
Ten je jako jen v průřezových tématech ZSV. Oni tam mají povinné 19. a 20.století, ale
není tam samostatný dějepis.
Nonono, jako nejsem si úplně jistej, zase jakej dějepis, jako tu devatenáctku, dvacítku tam
s nima probrat to by jako smysl mělo, ale zabývat se Jagelloncema, jako to je ztráta času. U tý
SOŠ, já si prostě myslím že by člověk měl mít nějaký základní vědomí, teď jsem zaregistroval
že byl nějaký výzkum, ptali se lidí, co se stalo 28.října a prostě – věděli to asi čtyři a jeden
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z nich byl Ukrajinec. To člověka zamrazí. Si jako právě myslím, že lidi, co mají maturitu, by
tyhle věci měli znát.
A myslíte si, že tam by ten film mohl ty lidi naopak motivovat? Kteří mají asi úplně jiný
zájmy, když je to gastronomická škola tak dějepis není jako primární věc. Tak…
Ale já myslím že na tuhle otázku sem vlastně odpovídal. Jo protože (chechtá se).
V rámci, pardon, ať to mám ucelený…
Né, já vás chápu, jak jsem říkal, tam strašně záleží na tom učiteli, jak dokáže nadchnout, záleží
jak i ta třída se sejde samozřejmě. Máte dvě třídy paralelní a první jsou pasivní a druhý se i
zeptaj a jsou takový jako akční. Je to strašně rozdílný. Jak jsem říkal, ten film by tam roli mít
mohl, ale záleží prostě jakej film, z jaký doby, v jakým rozsahu, ten film sám o sobě to rozhodně
nespasí. Zas je k tomu zapotřebí dobrej učitel a ten dobrej učitel, buď film používá, nebo začne
používat, ale to jako rozhodně bych neříkal v žádném případě, že tam nepatří, křída houba a
jedem, to ne. Ale říkám, je to strašně jako rozdílný. Jak kdy, jak u čeho.
Tak vám mockrát děkuji.
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Rozhovor č. 6 – Renata
Začala bych tedy první otázkou Jak vypadá výuka hodina dějepisu, kolik je na ní času?
Jedna hodina týdně, ale měla by navazovat na dějiny výtvarné kultury, které jsou dvě hodiny
týdně. Tady je to dělaný tak, aby to co nejvíc korespondovalo s těma dějinama, výtvarnýma
dějinama.
Vím, že RVP, které vytváří národní ústav pro vzdělávání pod záštitou mš, tak se liší pro
odborné školy, gymnázia a učiliště, chci se zeptat, jak vypadají programy na škole
Školní program si děláme sami, ten se u historického základu předělával se, zjistilo se, že děti
mají hodně otázek z 19. a 20. století, v pravěku toho umění moc nebylo, toho marginálního,
takže se navyšovala část, aby měli až víc 20., 19. století a možno to dotáhnout do roku 2003.
Takže se tu klade důraz na moderní dějiny
A pro ty děti, co bylo do roku 2000 je prostě pravěk, protože to jsou děti…no narozený po roce
2000. Takže tady je ta dotace jedna hodina týdně, což je strašně málo. Je to tedy samostatný
předmět, mělo by to pasovat na ty dějiny výtvarné kultury
Jak vypadá formát hodiny samotné? Máte klasické podklady, jestli vyučujete z učebnice,
z předpřipravených materiálů, čistě s výkladem, využíváte fotografií…?
No, já mam jako nic mně nikdo nepřipravil, to, co mám tak tohleto jsou třeba moje přípravy,
tohle jsou třeba Čechy (ukazuje desky s poznámkami)
Děláte si přípravu sama?
To je moje, protože když to přednáším, tak musím vědět co, jakmile mi to připraví někdo jinej,
teda aspoň já, tak to nepoberu.
Kromě přípravy klasické, používáte nějaké…?
Používám, používám data projektor a mám tam udělané prezentace v power pointu, ale spíše
třeba jednotlivý fotky, mapy, protože dějepis bez zeměpisu se učit prostě nedá, jo, musíte vědět,
kde se to odehrálo. V těch moderních dějinách je tě věcí hodně. Máte tam ty fotky těch státníků
a podobně, a to je docela dobrý.
A používáte např. i domácí úkoly z hodiny na hodinu...?
Ne, ne, testy. Já jim pak dám test. Klasickej písemnej test. Protože když mám hodinu tejdně,
tak to je třicet tři hodin ročně a dětí je třicet tři ve třídě.
Takže si nemusejí něco připravit na další hodinu, přečíst si článek či odbornou
literaturu…?
Ne, ne, ne, tohleto není to stěžejní předmět tady, oni toho maj dost v jiných předmětech.
Teď se tedy zeptám přímo na film, jestli ho v nějakém případě využíváte, při hodinách či
jako doplněk.
Teďka nevím o žádném, který by se mi nějak hodil a za druhý, než bych zprovoznila techniku,
tak je půl hodiny pryč. Jako jednou jsem měla výbornej film na současný dějiny (odmlka), jo
chtěla jsem dětem pustit Projev Miloše Jakeše z Červeného hrádku, to si myslím, že by se dost
zasmáli. Hlavně ve srovnání s projevy našeho, naším současným ministrem, ministerského
předsedy. Jsem ho poslouchala, a to je úplně to samý. Ale prostě jsem nezprovoznila zvuk. Jo
a jako nemáte čas někam běžet, jo to si člověk myslí, že má všechno čas vyřešit, ale než seženu
našeho ajťáka, tak už je konec hodiny. Jo?
34

Anna-Marie Lichtenbergová

Takže film se vůbec nepoužívá, ani krátké ukázky.
Bylo by to fajn, ale ono strašně záleží na tom, jakou dostanete učebnu.
Tedy zásadním problémem, proč se tedy ve výuce nevyužívají filmy, je i technika.
Ano, technické problémy.
Vím, že existují i školení a edukační programy pro učitele. Např. od ÚSTR, které posílají
do škol i výukové materiály, které se soustředí i na výuku pomocí filmů. Dostala jste se
s tím do kontaktu?
Ne, vůbec jsem nedostala žádnou nabídku. A jestli mě chtěj poslat na školení, ať pošlou někoho
jinýho. A co nám pošlou, tam jsou kurzy, co mě vůbec neberou. Já nepotřebuju učivo pro
základní školu.
Různé instituce pořádají i kurzy specializující se i na střední školy, konkrétně i na práci
s filmem ve výuce.
To je od nich hezký, nemáme kapacitu časovou. Já v momentě, kdy půjdu na školení zameškám
i další výuku. Mě facinujou ty úředníci, že prostě tohle jim nedojde, když mně pošlou na
školení, ale já neodučím ten dějepis třeba ten den a neodučím další hodiny a na tom budou biti
jen ty studenti. Jo a zase abych chodila ve svym volnym čase třeba v sobotu a v neděli, tak to
mi nikdo nezaplatí.
Přesto, že film ve výuce především z časových a technických důvodů nevyužíváte, jaký
názor na jeho použití ve výuce máte.
Byl by fajn, ale krátkej, že jo. Potřebuju film na pět minut, protože ty děti dýl nevydržej. Oni
potom vypnou. Budem si promítat film, jo, záklon. Chvilku vnímaj, ale ten film nemůže běžet
celou hodinu. Film funguje maximálně pět minut. Mně se docela líbí, ale to je pro základky, ty
Český dějiny, jak jsou zpracovaný, na tom Streamu. Je to príma, ale zase, těch témat musíme
propracovat mnohem víc, že jo. Jo jako, takže (odmlka). Bylo by to fajn no. Kdybych byla
schopná, ale já je nemám ani ty cédéčka. Já je prostě nemám. Pro nás je jednodušší promítnout
ty fotky. Tady ve škole máme to vybavení supr, v každý místnosti je ten daťák, je to propojený
s počítačem, všude je počítač. Je to fajn, ale s tim zvukem už jsou problémy. Jo v některý třídě
mi to bude fungovat, v některý ne. Hrozně záleží, v jaký učebně zrovna jste. Mně se teď stalo
na začátku roku, že jsem učila asi čtyřikrát v učebně, kde ten daťák nebyl, protože byl v opravě
a nemůžete říct začneme za měsíc. Musíte začít beze všeho.
Ještě se zeptám, kromě těchto problémů narážíme i na mediální a filmovou výchovu.
Probíhá u vás na škole nějakým způsobem v rámci výuky?
Co to znamená?
Že studenti by měli vědět, že média mohou být ovlivněná, filtrovaná, film se natáčí
určitým způsobem, může z něj být manipulativní nástroj a podobně. Je to již obsaženo
v RVP.
Ano, já jim říkám, ať přemejšlej nad těma informacema.
Takže samostatný předmět u vás na škole není?
To nemůže být samostatný předmět. To už by ty děti byly v tý škole furt. Když se podíváte na
naše stránky, podíváte se na hodinovou dotaci našich studentů, maj osm a třicet až čtyřicet
hodin týdně. To je jako pracovní úvazek, že jo. Oni to nemají 8 a půl hodiny a nazdar, ale oni
mezitím mají pauzu nebo dvě pauzy. Jo nebo dvě pauzy a dvouhodinovku. Protože to prostě
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jinak nejde. A to by tady. No to nejde. My tady máme maximum těch odbornejch předmětů. I
tak různými zásahy z ministerstva jsme museli jednu hodinovou dotaci ubrat, protože všude
povinně zavedli informační technologie v šílený hodinový dotaci, která je úplně k ničemu. Jako
oni mají počítačovou grafiku a k tomu maj ještě informatiku. A oni to jsou lidi, kteří budou pak
v praxi. A oni potřebují ten základ, nepotřebují mít informatiku čtyři hodiny. To je zbytečný,
oni nebudou programovat.
Takže se zde klade důraz na ty odborné předměty?
Ano
Takže tyto druhotné předměty, jako je dějepis…
Bacha, dějepis není druhotnej, on, jak má pasovat na ty dějiny výtvarný kultury, tak je potom
součástí maturity. Sice v poměru dva ku jedný jo, že dvě třetiny bude tvořit ta otázka umělecká,
ale začne se tou historickou, aby jim to sedělo. Protože když se řekne třeba baroko, tak aby si
nevybavili jenom, že jo jenom barokní umění, ale aby si uvědomili, že to bylo v Čechách po
roce 1620, jaká byla situace, s čím souvisí baroko, nástup jezuitů a prostě ta rekatolizace, a
návrat k mysticismu. Aby jim to prostě sedělo k těm historickejm událostem.
Jak jsme se bavili už na začátku o těch osnovách, že…
Chcete se podívat, já vám je vytisknu.
Když tak se pak podívám.
Já to mám po hodinách
…jestli se tedy stíhá do závěrečného ročníku projít všechny osnovy.
Já to stihnu. Já jo, nevím jak někdo jiný. Akorát třeba teď jsem měla začínat padesátýma létama,
ale loni kolega to nestihl a skončil první světovou válkou. Takže já jim musím odvykládat, ten
Mnichov a druhou světovou válku. Já to teda pak stihnu, na úkor opakování k maturitě. To pak
nějak dopadne. Ono to je hrozně hezký, ale když si pak ještě uděláte. Totiž, abyste to věděla.
Uděláte si nějakej plán, víte, kolik budete učit hodin, ale ještě nemáte rozvrh. Pak dostanete
rozvrh, kterej se ještě trošku… A pak zjistíte, že minulej čtvrtek se neučilo, protože bylo
divadlo, v pátek byl státní svátek, jo, další podzimní prázdniny, pondělí, úterý odpadne, pak
třeba já jsem byla se studentama na adaptačním kurzu, to je další tři hodiny, který mi vypadly
zase u jinejh dětí. No, pak budou Vánoce.
Chci se zeptat, když zmiňujete divadlo, nechodí se se školou třeba i do kin?
Ne, ne. Na začátku jako teďka už podruhé promítali dokument. Nebo vlastně ne, loni to nebyl
dokument. To byla Zkáza krásou, životopisnej film a letos to byla Červená a byla super (pauza),
dokument. To si myslím, že jim dá víc, než nějakej film.
Občas se tedy jde takto na nějaký dokument, tudíž se film občas ve výuce objeví?
Ne to se neobjeví, jako že bych šla s dětma do kina. Tohle je pro celou školu. Jo to není jako
součást dějepisu.
A ještě mě tedy zajímá Váš názor na hraný film versus dokument…?
Jednoznačně dokument
…a důvod?
Je objektivnější, a ty hraný filmy já (pauza). Já nevim no, dobře (expresivně). Já z toho lezu
po zdi. Třeba jsem teďka četla, já odebírám časopis Historie. A co to natočili? Dubčeka. A tam
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to teda servali od shora dolů. A bohužel jako odborníci. Tam byly faktické chyby. Jo. Takže
radši ten dokument. Kde jsou jako ty živý, faktický obličeje, ukážou vám, je tam nějaký
komentář. Nevím no.
To ale vylučují autoři Činátl s Pinkasem, kteří se filmem ve výuce zabývají a říkají, že
dokument může být stejně neobjektivní, jako film hraný, a to z důvodu jednoho pohledu
či autorským záměrem.
No, takže je to v podstatě to samý. Pro mě je to tam, ale protože tam vám ještě neřeknou ty
fakta. Jako přece jenom v tom dokumentu je dost věcí, které jsou objektivní – datum, tehdy a
tehdy. Přijeli, odjeli, že jo. Ale v tom filmu vlastně to musí napasovat nějak do děje. (pauza).
Nejstrašnější film, kterej jsem teďko viděla, historickej, byl Marie Terezie. To bylo děsný
prostě. Od kostýmů, po zápletku, prostě úplně neskutečný, takže jo, radši bych viděla
dokument, kde bude řečeno: Marie nastoupila za týhle situace, jo, že tam třeba byl Evžen
Savojský, který něco, ale tady z něj udělali úplnýho nepřítele státu, jo, člověka, kterej z Marie
udělal…no absolutně…jako děs. Jo, takže jako radši dokument, kterej může samozřejmě nést
nějaký prvky toho autora, ale furt tam budou věci, který budou faktický. A ty lidi, teda aspoň
já, to dostanu líp do kontextu. Ten nastoupil tehdy a tehdy a byl to ten a ten. Ve filmu vám to
musí vyplynout z toho děje a nikdy to nebude úplně ono, že jo. To byste ten film neměla hodinu
a půl.
A jinak se ještě zeptám, jestli se vy sama nějak dovzděláváte. Popřípadě jak. Jestli
například čtete odborné publikace nebo sledujete ty dokumenty, o kterých jste mluvila.
Samozřejmě, dokumenty teďka jo, o tý současnosti. Občas jsou i zajímavý dokumenty třeba na
Zoomu, i když, ty jsou občas tak primitivní. Hrozně zajímavý jsou třeba ty tankový bitvy, to je
dobře udělaný. A teď tam třeba byla šestidenní válka v Izraeli, proti Egyptu. To bylo skvěle
udělaný. No a pak bylo pokračování.
Takže vy čerpáte z dokumentů informace.
Jo, doplním, něco si najdu, nějaký fotky nebo časopis, ten je dobrej – Živá historie, ta je dobrá.
A když používáte např. fotografie, vidíte u studentů rozdíl, když je podmíněna i vizuální
paměť, vidíte výsledky?
No je to lepší.
Je to tedy účinnější?
Já to používám od začátku, takže nemám srovnání. Aspoň promítnu tu mapu, aby aspoň viděli,
kde třeba byl ten Egypt, kde jsou ty pyramidy, první období, kde je údolí králů, aby si to
dokázali zařadit, a když pak člověk mluví, jakože táhli třeba, já nevim, třeba bitva u Kadeše, že
to bylo tady někde na tom pobřeží, aby aby prostě to měli zařazený, aspoň tu mapu by tam měli
mít promítnutou.
Takže myslíte, že vizuální paměť v dějepise…?
No je to lepší, nějaký schéma jim člověk promítne třeba, nebo já jim ho vytisknu a řeknu, ať si
ho nalepí do sešitu.
To je za mě vše, mockrát vám děkuji za rozhovor.
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Rozhovor č. 7 – Hana
Já se tedy zeptám, vy učíte obory jak s výučním listem, tak s maturitou
Ano, tady je to 4leté s maturitou a nástavbové.
A můžu se teda zeptat, jak probíhá výuka dějepisu s maturitou a rozdíl s těmi učilišti?
Dokud byly osnovy, tak ty tříleté výuční obory měli v rámci toho společenskovědního
vzdělávání, tehdy to byla občanská nauka předmět a měli tam vývoj českého státu. Měli to ve
třetím ročníku a vlastně od těch počátků do současnosti, a no bylo to v rámci jednoho pololetí
se tohleto probíralo, no a nově RVP tam tohle vymizelo jako, tam jsou prostě jenom opravdu
ty věci, co se týkají jako ten Občan a stát… demokracie a takový ty věci, maj tam vzdělávání
ke zdraví a současný svět je omezený na globalizaci, na třetí svět a tyhlety věci, tam není
klasického dějepisu, tam není nic.
Ale nějak se tam ty historická témata objevují?
Tam je to spíš na tom, že jim připomínáme, když jsou nějaká výročí, že jim je připomínáme,
ale není tam v rámci RVP stanoveno nic z těch dějin.
Vím, že je v RVP součást průřezových témat i 19. a 20. století.
A oni to nemaj jako ani žádný díl, já jsem to ještě jednou procházela, co se klasických dějin
týká.
Já se vás budu tedy dál ptát na ten čtyřletý obor. Jak probíhá klasická výuka dějepisu?
Hodina klasická, záleží prostě na tématu, které probíráme, většinou, když se začíná ta hodina,
tak je buď nějaké zkoušení, tak se hromadně opakuje. Když se začíná nová látka…když chcete
to vyžití filmu, já jim někdy pustím krátké video z toho Streamu třeba naposledy jsme měli
nevim, k vývoji Českoslovenksa, třeba z toho a teďka se jich ptám, co si z toho zapamatovali,
a je to taková motivace, takovej úvod do té hodiny, a…a potom výkladu já mám většinou
prezentace a pak spíš někdy zas je to je na zpestření buď na konci hodiny, nebo v půlce, (…)
kdy se to nudí, tak pustím krátký moment. Já jsem dřív využívala i jak BBC mělo ten cyklus
Významný světoví vojevůdci, to se zas muselo rozplánovat, to je zas delší než ta vyučovací
hodina, tak se to musí rozdělit v rámci dvou hodin, a to bylo spíš jen doplnění toho učiva, co si
spíš zapamatují, navíc, než jsme si povídali v hodinách. Ale ty naše děti nejsou schopní, když
to bude klasický dokument, aby trval víc než 30 minut, aby udrželi tu pozornost. Pro ně je o
něco víc hraný film než prostě dokument no.
Já se ještě vrátím, vy jste zmínila prameny výuky prezentace a jaké jsou další?
Když jsme to měli klasicky loni jako předmět, tak já využívala učebnici, dostávali úkoly do
hodiny, v půlce jsem přerušila, dala jsem nějaký datum nebo prostě nějaký pojem a oni to měli
vyhledat v té učebnici, zjistit co a pak jsem vybírala sešity určitých dětí a kdo to zvládnul,
dostával jedničky za práci v hodině. Takže učebnice, filmy a prezentace, který buď si tvořím
sama nebo případně jsem měla stažený vlastně co jsou vlastně na si to nemůžu vzpomenout
světové dějiny, nebo historický, úplně mi to vypadlo, některý dělám sama a některý mám
stažení a už mám takovou zásobu.
A v prezentacích využíváte…?
Mapy, fotografie, když to bude jenom text, tak ty děti už jsou zvyklí, že jen kouknou, začnou
si opisovat, zapisovat a ty mapy, aby si uvědomili ty místa, teď nedávno, když jsme měli první
světovou válku, teď druhou, aby ty místa, kde postupovali, jak vypadá česká republika po válce,
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co přibylo, který území, ty mapy, pak to jsou obrázky osobností, nebo třeba právě z války, jsou
tam ty dobový záznamy, když tam jsou v nějakém okamžiku.
Film ve výuce používáte tedy Stream, dokumenty…jak s filmem pracujete?
Já to střídám, jak kdy, buď je to takové namotivování, úvod do hodiny, nebo ke konci, co už
jsme měli, tak pustíme a řeknu, co tam bylo a co jsme si říkali, co tam bylo navíc, co jsme si
říkali.
Jak tedy probíhá následná analýza, reflexe?
Když to máme na konci, tak si to vypočítám, buď nám to vychází, stává se nám, že poté skončí
hodina, takže navazujeme v další hodině na to, co jsme probírali, co jsme viděli v tom filmu
většinou a pak ani to v tu další hodinu nepoužiju, žádný promítnutí filmu, navážeme něčím.
Někdy jako teda spíš jako tu motivaci, jako o čem budeme mluvit, nebo když teď měla nástavba
druhou světovou válku, tak jsme měli Pearl Harbor a měli jsme začátek války a na tom Streamu
byl film, že ten Truman to musel vědět dopředu, tak jsme se ptala, jestli tomu věřej, že když
předkládaj tyhle fakta, jestli to tak bylo a oni to ty děti, některý se zapojujou, některý jsou
takový, že jim je to jedno. Tohle nejsou takové ty děti, které jsou příliš studijní, závisí na tom,
některý ty věci spíše zaujmou ty kluky.
Říkáte, že někdy se zapojí do diskuze, ale jaké tedy vidíte výsledky použití filmu?
Já si myslim, že třeba oni jsou takový unavení, že teď si to promítnem, nechce se jim nic dělat,
oni to sledujou, pak začnou jako sami, nebo se zeptám a někdo se přihlásí, položím otázku,
někdo se snaží odpovědět, je to takový spíš, že je to trošku oživí. já bych řekla, že je to takový
oživení hodiny, není to suché vypravování, nic neviděj, že si to nedokážou představit, myslím,
že si spoustu věcí představí. V testech mi to nějak nepřijde, nevim, to dávám za další časové
období, to je ovlivněno i jinými faktory, že jsme si to opakovali, řekli, tak nevím, zda je to kvůli
tomu filmu.
Takže motivace, oživení, představivost.
A něco, já bych řekla, že si spíš zapamatují to, co vidí než to, co slyší, mnozí z nich vypínaj.
Vidím, když se zeptám, tak říkám, vždyť jsem to před chvilkou říkala. Ale většinou, když to
vidí, já vim, že i když třeba zkouším, tak vám řeknu, měli jsme to, když jsme se koukali na ten
film, tak řeknu zapátrej v paměti, ta vizuální paměť vede k zapamatování většímu.
Jak jste zmínila ty krátké dokumenty, užíváte i jiné filmy, hrané, hollywoodské?
Kvůli té délce, a jako že látky je v celku hodně, tak je to výjimečně další film, ale tím, že já
ještě vždycky využívám film Člověk v tísni, jsem v té databázi přihlášená, tak někdo z toho tak
třeba když tam byl Palach, tak to je ale všecko na dlouho. A děti „jo budeme se dívat“ a mně
utíká to, že neproberem to, co bychom probrat měli a vadí mi ta délka a vloni jsme se dívali na
Osmy, o tý době normalizace u nás, když jsme potom probírali ty novější dějiny a na některý
ty filmy jo, ale málo. Vadí nám ta délka, že nám to zabere víc hodin.
A třeba z delších filmů vybíráte i ukázky?
Já, když bych tu ukázku vybrala, tak pak je problém, že řeknou, že to chtějí vidět celé, málo ty
ukázky, většinou se rozhodnu pro celej ten film. Mám výhodu, jak učím češtinu, tak u tý
nástavby mám dvě hodiny po sobě, takže lze jako nakombinovat to, že dvě hodiny si dáme, že
na něco bysme se podívali, co přesahuje tu hodinu a můžem si jako ty hodiny vyměnit.
Vím, že máte jen to 19. a 20. století, jaké téma se nejvíce objevuje?
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Moderní dějiny nejvíc, ale oni maj i ty starší dějiny na tom čtyřletém oboru, takže tam jsme
měli i vlastně, nacházím něco k Přemyslovcům, ty děti, když přijdou ze základní školy, tak jsou
zvyklý, že se koukaly na Českého lva, takže oni i jako „Pustíme si toho Českého lva?“, takže
občas i tohle, ale říkám, že to je pro děti, ale oni jako „jó, chceme,“ tak tohle ke starším dějinám,
tam jsem třeba používala ty vojevůdce, my tak proberem Přemyslovce rychle, ale tam není
žádný kratší dokument, ale když jsou třeba ty umělecký slohy, spíš mám v prezentacích
obrázky, těch prvků, typický budovy, spíš ty prezentace pro ty starší no.
Navrhujete nějaké filmy například na zhlédnutí doma?
To jim nenabízím, vím, že všichni by se nepodívali. Že spíš, to mě teď navedlo, že to můžu
zadat někomu, já jim zadávám třeba, že si představí referát s prezentací, že bych možná mohla,
že někdo přiblíží a pustí ukázky, to mě teď napadlo.
Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody filmu?
Nevýhoda je, že existuje spousta těch filmů, ta dýlka pro mě teda. Mně by vyhovovalo, kdyby
byly omezený tou půl hodinou, to stihnete tu diskuzi, zadat úkoly, mně by spíš vyhovovalo, no
spousta těch dokumentů je delších, na 50 minut, hodina je 45 minut a tohle to je pro mě taková
nevýhoda, že nemůžu využít všechno co by se mi líblo.
A třeba technologické nevýhody?
Teď třeba jsem si chtěla přehrát od České televize České století, a to mi nešlo spustit. Říká se,
že se to dá použít jako interaktivní učebnice, tak to chci ještě zkusit ve třídě, ale když jsem si
to chtěla vyzkoušet, abych si něco připravila, tak to nešlo na mym počítači spustit ta ukázka.
Takže s tim jsem měla problém no.
V rámci využívání filmů ve výuce, by měla předcházet filmová a mediální výchova?
To se vlastně zmiňuje, může se věřit nemůže, v rámci hodin ZSV máme i mediální výchovu
taky jako z části, tam se věnujeme reklamě, jak ovlivňuje lidi a co, ale je tam právě i, že záleží
na tom, kdo zpracuje i ten určitý dokument, jaký má pohled. Teďka je spousta, jak se všichni
vrací ke sto letům republiky, každý má jiný pohled na osobnosti. Že někdy je tam ta mediální
výchova v rámci toho ZSV, teda ale samostatný předmět nemáme a ani se to tam nechystá.
Narazila jste někdy na problém s autorskými právy?
Nenarazila.
Stíháte ty osnovy, které máte?
Máme málo času, ale já vlastně procházím jakoby míň ty starší dějiny, tady co máme ten
čtyřletý obor a pak víc, jak se dostáváme v druhém pololetí, druhá světová válka.
A moderní dějiny?
No většinou projdem rok 89 a pak už dál to většinou nestíháme, že projdeme ty změny
v Evropě, ale dál už úplně jako současnost ne.
Jak se vzděláváte vy? (Semináře, školení…)
To já spíš takhle přes internet, k tomu filmu vlastně jsem nebyla na žádným školení, k tomu
používání filmu, ale spíš prostě vyhledávám přes ten internet, že si sednou k počítači, vyhledám
co je za možnosti, vím že dostáváme ty nabídky od Člověka v tísní, teď jak je ten měsíc filmu
na školách, to už vlastně každý rok a chodíme na ty filmy, co jsou vlastně na jaře, když mají
ten festival Jeden svět a vím, že tam nabízeli nějaký vzdělávání a propojení s Českou televizí,
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ale vím, že když jsme se zapojili do šablon, tak vím, že jsme měli inkluzi, na češtinu potřebuju
mít vzdělávání, které je z toho, pak nás poslali v rámci počítačů, protože si tam vybrali strašně
moc těch školení a mně tam nezbývá ten čas a já si zrovna vyberu něco, co bych zrovna chtěla
já.
Jak zjišťujete informace o těchto kurzech?
Já vim, že vloni poprvé přišly nějaké nabídky, třeba z ÚSTRu, ale že to je nějaký přeposlání
nějakýho emailu, ale já mám pocit, že když něco se nám nehodilo a ono většinou když jsou
prázdniny, tak nikdo se nechce moc zapojovat do těch věcí, když nastane to volno, ale jiný ty,
mně spíš posílaj z Člověka v tísni, jak jsem v jejich databázi, ale tohle bylo přeposlaný, ale
jinak další školení nám nechoděj ty nabídky.
Myslíte si, že by měl film být doporučovaným nástrojem RVP?
Tak já si myslím, že určitě ano, protože ta hodina je prostě úplně jiná, že je potřeba střídat
činnosti, aby děti zůstávali ve střehu, asi by se to mělo zařadit, že…jo já nevím, jak bych to
jako správně řekla, ale myslím si, že já totiž nedokážu porovnat, jak to mají ty děti na jinym
typu školy, jsou jinak inteligenčně vybaveni než ty naše. Tady ty děti ještě tak jako tápou a pro
ně jsou, a řeknou, tohle mě nebaví, dávají přednost takovej těm fimům hraným a možná je to
pro ně jediná šance, že se s tím setkají ve škole, že třeba jim to bude do budoucího života, že i
v soukromí budou sledovat něco jiného.
Myslíte si, že u studentů může film podpořit zájem o dějepis, zda je zájem o dějepis?
Málo u nás málo, jsou tam výjimky. Je zajímavé, že je fascinuje fašismus třeba nebo osoba
Hitlera, nebo doba války. Ne třeba první světová, ale druhá, že vidím, že děti vědí hodně z druhé
světové války, ale bohužel potom už nevědí z těch dějin po válce vůbec nic. A přitom jsou to
děti, kteří přišli ze základní školy, jsou první rok mimo základní školu a v devítce by tim měli
projít, ale mají malé povědomí.
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Rozhovor č. 8 – Jana
Dobrý den, já se teda vrátím k formátu a obsahu výuky dějepisu na SŠ zdravotnické,
dějepis se učí nejvíce lyceisti a bezpečnostně-právní činnost, to je dotace 2-1-1-0, ostatní
1-0-0-0. Jak tedy vypadá hodina?
Hodina vypadá…normálně….nevím, nevím co přesně chcete slyšet, když mám hodinu týdně,
tak do té hodiny musím nacpat co nejvíce učení, zároveň je stihnout vyzkoušet, abych těch třicet
žáků ve třídě ohodnotila, což je u té hodinové dotace je někdy náročné a výhoda je, že některé
mám i na češtinu, takže je znám a můžu některá témata prolínat v češtině, to je výhoda a jinak,
na začátku hodiny si řekneme, co jsme brali, taková ta klasická, co jsme brali minule, co budeme
probírat v hodině, pak se třeba zkouší pár žáků, mezitím si ostatní čtou v učebnici nebo dám
stručnou prezentaci kde si prostě pracují s těmi body a potom zkoušení, které nebývá dlouhé,
tak probíráme novou látku, snažím se mít v bodech nejdůležitější události, údaje a oni si to
opisují do sešitu, pak si tam k tomu připíší víc věcí a pak si většinou v dějepise pustíme nějaký
dokument. Anebo krátký, krátkou ukázku z hraného filmu, zrovna dneska jsme si pouštěli
Nebeské jezdce, černobílý film, beru druhou světovou válku, tak jsme si pouštěli kousek
Nebeských jezdců. Bohužel není možnost film pustit celý, protože u té hodinové dotace pustit
celý. Také to nelze protože by možná nevydržela ta pozornost žáků hodinu a půl u toho
černobílého filmu. Já učím 18 let a když to srovnám, dřív když se pustilo žákům nějaké video,
tak všichni na to koukali, dneska je to pro ně běžná věc, takže dost často to berou, jako že maj
volno, když se pustí film. A to bych viděla jako problém, proto s tim šetřím a nepouštím toho
tolik, protože jsou oni pak zahlceni, nevědí, co se mají učit, nevědí prostě co je důležité, takže
s tím šetřím.
Odpověděla jste na více otázek najednou, vrátím se ještě na začátek. Přistupujete jinak
k dějepisu mezi menší a větší dotací? Např. v rámci osnov, či využití pomůcek.
My máme osnovy téměř stejné, protože se snažíme je udělat co nejvíc jakoby široké, to téma a
někde se hold válka bere dva měsíce a u těch tříd, kde je toho dějepisu méně, se bere méně
hodin a snažíme se nic nevynechávat. Pravěk fakt beru během, nevim, během 14 dnů v prváku
a už ho beru strašně rychle, ale nevynechávám ho úplně, protože mi přijde důležité, aby věděli,
co byla třeba věstonická Venuše, nebo nějaké pravěké nástroje, že tu máme nějaké nálezy na
Moravě, to bych jako ne…neopomíjela, navíc i třeba v Praze je plno různých nalezišť z doby
železné, což si zas myslím, že je škoda vynechat.
A jaké další kromě zmíněných pramenů výuky, co ještě používáte. Zmínila jste prezentace
a dokumentární filmy, učebnici…
Jsem také přihlášená na té, moderních dějinách, na tom portálu, a…odtamtud taky čerpám,
ale…protože říkám, těch hodin je málo a já spíš potřebuju kratší záležitost, tak docela často
používám Stream Slavné dny, den kdy…já nevim, začala první světová válka, a to má i docela,
je to docela i dobře udělané, je to na pár minut. Já nemůžu si dovolit pouštět v každé hodině
třeba 20, 30minutové dokumenty což jsou třeba na České televizi docela dobré, tam je plno
dokumentů, přiznám se, že už to ani nestíhám sledovat, všechno si samozřejmě musim nejdřív
podívat sama než to žákům pustim a v ideálním případe připravit k tomu úkoly, jak říkám, jim
už jenom koukat na filmy nestačí, oni potřebují zaměstnat, zapřáhnout.
Další otázka, jak tedy s filmem pracujete?
Například u Nebeských jezdců je konkrétně téma bitva o Anglii, kde vlastně bereme fáze druhé
světové války, takže tam se bavíme o tom, kdy začla bitva o Anglii, kdy skončila, kdo v ní
bojoval, to jim řeknu, to si napíšou v těch bodech a pak se na to podíváme. Když je něco
zajímavého, tak film nebo ukázku zastavím a řeknu podívejte se tady zrovna vidíte, že ty vojáci
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třeba se i uměli bavit, šli na zábavu, i když jim šlo o život. Občas jim do toho skočím, protože,
když jsou dlouhé pasáže třeba tak je na něco upozorním no.
A následně po promítání? Snažíte se o zavedení diskuze…?
Ano, určitě, určitě, ptám se taková ta klasika, co jste viděli, o čem to bylo, co si o tom myslíte,
určitě. Jsou dokumenty, kde nediskutujeme vůbec, protože k tomu není co dodat, to je ale pro
třeťáky většinou například úryvek z dokumentu Šoa, je kadeřník v Treblince, to je dokument,
ke kterému už není potřeba nic dodávat, kdy je vyzpovídaný vlastně ten holič a vypráví na
několika minutovém záznamu s českými titulkami, co se prostě dělo, a to je dokument, který
pak už třeba konkrétně vůbec nerozebíráme, k tomu už pak není co dodat.
Používáte i jiné způsoby reflexe?
To nedělám, protože např. domácí úkoly já nedávám, já spíš do písemky, když vědí, že se bude
psát písemka, tak jim připomenu, že jsme na to koukali a oni už vědí, že koukáme na Stream
na Slavné dny, a když chci hodinu trochu osvěžit, tak si pustíme i Dějiny udatného národa, tzv.
Český lev, kde se třeba na pár věcí upevnění, i když je to spíš pro základní školy, tak to taky
pouštím občas, protože je to na tři minuty asi.
Vy jste zmínila ten test, vidíte tedy výsledky využití?
Určitě, určitě, ale říkám, musím na to upozornit, říct třeba teď se dívejte, protože ty děti tu
pozornost špatně udrží, já je ale nechci nutit, aby byly stoprocentně ve střehu, ale ty výsledky
tam jsou. Třeba i ten, třeba když se podívají sami a z vlastní vůle na něco, tak je to ještě lepší,
třeba mi pak vyprávějí, co viděli, třeba Pianistu, nebo co viděli sami nebo s rodiči je asi pak
ještě lepší než v té výuce.
Zmínila jste, že používáte především dokumenty…
Ale i hrané filmy.
Preferujete nějaké více?
Je to tak půl na půl, protože tím, že jsem češtinář a máme tam plno seznamu četby k maturitě,
plno knih, které jsou zfilmovány s tématem historickým, ať to je Modlitba pro Kateřinu
Horowitzovou, Romeo Julie a tma, nevim, co tam ještě je, no je tam toho plno. Hlava 22 třeba
zfilmovaná, ale to už se podívaj spíš doma nebo jim ukážu úryvek a vlastně ty znalosti využijí
pak i v dějepise. Třeba Oněgin byl Rusák, to je divadelní, ale… Hrdý Budžes je filmové
zpracování, to si taky pouštíme, tam je taky dobře vidět na tom ta realita 70. let na osudu
obyčejné dívky. Takže i hrané filmy, já bych to dala tak půl na půl. Takže doporučuju i filmy,
nebo se o tom bavíme a oni sami o tom povídají, co se jim líbilo. Nebo i o knihách.
Nakously jsme již moderní dějiny, stíháte je?
No…tak mám pocit, že ve škole vždycky se něco nestíhá a moderní dějiny pokud jsou zařazeny
na konci, tak se nestíhají také, ale já dávám i aktuality do hodin, nebo když je nějaké výročí,
tak se o tom bavíme, nebo když jde v televizi film, tak je na to upozorním a snažím se, aby ty
základní věci znali a zařadím i zmínku do literatury, to si myslím, že je taky dobré, já bych si
na to nestěžovala, ani bych si nestěžovala, že není čas na moderní dějiny, protože si myslím, že
je to teď takový, že si na to stěžuje každý a nejsou ty dějiny taky pořádně pro… prozkoumány,
prozkoumány prameny, pořád mi přijde, že na to ještě přijde čas učit se no o roce 89 nějak
dopodrobna myslím si, že k tomu ještě nejsou prameny všechny.
A jaké téma filmem nejvíce zobrazujete?
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No, pokud je film ke středověku, tak pustím ke středověku a samozřejmě teď je nejvíce filmů
na moderní dějiny, ke druhé světové válce a k poválečnému vývoji je plno filmů, to si pouštíme,
nevím kousek Občanského průkazu nebo Žert od Kundery, tohle všechno já, jako češtinář tohle
do toho dějepisu zahrnu, takže já asi nejsem pro vás typický respondent v tomhle. Naopak ty
knihy jsem prosadila do našeho seznamu, my máme v našem seznamu četby k maturitě asi 15
knih o holocaustu a o druhé světové válce. Zvuk slunečních hodin, Modlitba pro Kateřinu
Horovitzovou, máme Jozovu Hanuli, máme tam Ostře sledované vlaky, Život s hvězdou od
Weila, pokud k tomu existují filmy, tak aspoň kousek jim pustím a oni už pak se na to podívají
doma.
Takže starší dějiny…
Ukazuju jim bitvy třeba husitské v té trilogii, ale samozřejmě jim k tomu musím dát výklad, jo,
a to se jim líbí, nebo kázání Husa v kapli Betlémské, to je moc pěkné, to je nejlepší opravdu
z těch starých filmů pustit.
Za jakým účelem film nejvíce používáte? Má suplovat výklad nebo?
Myslím, že film nebo dokument ve výuce nemůže zcela suplovat výklad, ať už výklad učitele
nebo text v učebnici. Nemáte totiž záruku, že se jedná o film, který postihne všechny aspekty
tématu. Může také dějiny zkreslit, zjednodušit... Špatně zvolený film, nebo jen opakování
určitých vzorců, nevim, třeba u tématu holocaust ukazovat jen děsivý záběry z koncentračních
táborů mohou u žáků vzbudit i odpor k tématu. Velmi zajímavý jsou i rozhovory účastníků, ale
i u těch je třeba přidat výklad, souvislosti. Já osobně někdy používám film ve výuce někdy i
jako rozptýlení, zábavu. Většinou ale pro poučení.
Největší výhody a nevýhody filmu?
Noo nevýhoda je často nefunguje technika nebo nám svítí hodně slunce do oken, máme tam
teplo, takže ty technické, je to někdy těžké, to technicky zařídit, případně když třeba v létě
máme otevřené dveře, tak ten film je slyšet po celé škole, takže mi kolegové už zavírali dveře,
to jsou takový praktický věci a může to i vypadat, že koukáme na filmy, a že ostatní maj pocit,
že se nic neučí to je docela nevýhoda tohoto pohledu, když někdo půjde okolo a vidí, že
koukáme na film, to prostě ten nepoučený kolega si může myslet. Nevýhoda je i to, že děti jsou
dneska zvyklé na videa, pořád koukat do mobilu na nějaké věci a není to pro ně už výjimečné,
není to pro ně kolikrát i záživné, vedle těch sestříhaných videích, na která koukají, něco
historického, tak to pro ně není tak akční a atraktivní a nevýhoda může být i, když to
nestihneme, i já to můžu špatně interpretovat, ten žák si to může vlastně nějakým způsobem
zkreslit, jo, pokud je to hraný film, tak je to vždycky adaptace, nejsou to dějiny a kolikrát i
v tom dokumentu to může být často zkreslené nebo pohledem, no je potřeba různě mezitím
volit a nastudovat si to, protože je to někdy i ty dokumenty jsou někdy nahrané, že.
A časový problém?
Když je to vyloženě k tématu, tak to nevidím jako problém, to jsem naopak ráda, že tam ty
dokumenty mám, to jsem ráda, že je tam k tomu i ten vizuální materiál, vidí tam k tomu třeba i
to obléhání Leningradu, je třeba naprosto šílený vlastně díl a tohle si myslím, že je dobré určitě
a těch pár minut právě proto to používám často těch pár minut vás nezabije, to stejně v té hodině
někde ztratíte a osvěží to tu hodinu. Spíš mě mrzí, že dřív jsem pouštěla filmy více a pak jsem
zjistila, že nedávali pozor a pak řikali, nic jsme nedělali, koukali jsme na film. To se mi stalo a
takže je s tim potřeba s tim trochu šetřit, ale v dějepise, ale do dějepisu to patří a více takto
krátkých dokumentů by bylo potřeba. Já si neumim moc sestříhat sama, něco si udělat ani
technika v tý škole není takový, abych si sestříhala něco sama a nemám na to ani čas se přiznám.
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A výhody?
No výhod je samozřejmě mnoho, protože vidí to vlastně ve verzi, která je za a velmi
profesionální třeba na tom Streamu, je tam dobře…dobře ta obrazová zvolená ta obrazová část,
do toho i ten moderátor to říká docela dobře, samozřejmě tam se může stát, že tam může dojít
někdy k nějakým nepřesnostem, musíte být ve střehu, jestli neříkají něco špatně, ale výhoda je,
že mně se líbí třeba ty Slavné dny. Ty žáci si to přece jenom víc představí, když se na to
podíváme a tu látku si upevní, ale asi bych neřekla, že to stačí, že jen budou koukat na filmy a
budou to znát. Protože tam prostě nevidí, co třeba zatím je.
Prohlubuje to tedy zájem o historii?
Myslím si, že ano, určitě. Vim, že třeba film Pianista, o tom se baví, nebo Chlapec
v pruhovaném pyžamu, pak je ty dějiny víc zajímají a něco si k tomu přečtou a určitě to je velká
výhoda. Výhoda je i, že si mohou třeba ten film, jak je to dneska dostupné, pustit třeba i doma
ještě jednou dvakrát, najít si k tomu něco, nebo jsou různé verze. Určitě ty výhody převládají,
ale nesmí to být jako, že se z toho udělá, že všichni musej takhle učit, myslim si, že když by to
učiteli nebylo úplně blízké, tak by třeba pouštěl špatné ukázky, nebo moc dlouhé, nudné a žák
by pak nevěděl, co je důležité. A to je na tom asi velké riziko.
Myslíte si, že by měl být film povinnou součástí výuky?
Já nerada někomu něco přikazuju, já nejsem úplně didaktik odborník, já jsem z praxe, učím 19
let a když některé kolegy vidím, tak jim to jako nutit, tak by učili s odporem, já nevím no, já
nevim, asi ty výhody převládají, ale já bych to ale nedávala jako nějakým befelem, spíš ať si na
to ten učitel přijde sám, že je to výhodné, ať se třeba podívá na nějakou hodinu, ať si zjistí jo,
ale aby to povinně musel nevim no, taky autorská práva, aby musel řešit.
Jak se tedy potýkáte s autorskými právy?
Já mám hodně věcí na cdčku, fakt jsem si to nakoupila za vlastní peníze a vim, že samozřejmě
nesmí nic takhle provozovat, ale na druhou stranu, když je to pro potřeby školy nebo výuky
nebo žáků a je pravda, a že dneska už málokdy s nima stihnu dokoukat celý film, a část se smí,
tam je to podle zákona, že nějak část smíte. Ale samozřejmě se zamýšlím, protože jsem i
češtinář a ani nekopíruji učebnice a nic takového nedělám.
Říkala jste, že je kontraproduktivní studenty zahltit filmem, jak často ho asi používáte?
Já bych řekla, každou, samozřejmě, čim jsou ty dějiny bližší dnešku, tak tim a dokumentů je
víc, takže v těch vyšších ročnících, pokud mluvím, protože já hlavně učím ty lyceisty
bezpečáky, tam třeba každou druhou hodinu určitě jako jo, každou druhou, někdy i každou
hodinu jo.
A když máte ty ošetřovatele, kteří mají dotaci jen 66, jak vnímáte ten rozdíl?
Já..haha…je teďka pár let neučila, ale předtím jsem je učila na učilišti a rozdílně ty děti nejsou
hloupější nebo by o to měli být nějakým způsobem ochuzeni a když vidíte, že ty děti to pozorují
a baví je to, tak to třeba pustím víckrát, když vidím, že to nefunguje, tak jim prostě řeknu, že
nic nebude, takže tam to je prostě individuální a tam nejde tolik o to, aby těch znalostí měli
tolik, jako ty maturitní předměty, ale aby si prohloubili nějaké postoje a tam když se podaří
rozproudit diskuze, tak klidně jim budu pouštět jako častěji, když vidim, že to má nějakou, ale
přizpůsobí se to. Nedělám to tak, že bych dopředu věděla.
Takže se to nedá generalizovat?
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Já to negeneralizuju, protože kolikrát i s těmi učni se pobavíte docela do hloubky, nebo když
jsem dělala zájezdy do Osvětimi třeba nebo do Lidic, tak jezdili i ty učební obory a fakt bych
to negeneralizovala, jediná smůla je, že oni maj prostě těch hodin míň.
Jste spolutvůrce ŠVP?
U nás na škole ano, ten švp no…no jsem.
A soustředila jste se tam na témata, která jsou vhodná pro použití filmu?
To jo, máme tam třeba téma heydrichiáda. Nemám tam jenom druhá světová válka, ale mám
tam i podbody, aby se to k tomu dalo využít, určitě. Nebo třeba i téma umění, dějiny, jsou i
třeba různá umělecká díla. Socialistický realismus, když třeba najdem nějaké dokumenty, tak
je to taky zajímavé.
Filmu by měla předcházet mediální a filmová výchova, jak tohle na škole probíhá?
V hodině dějepisu, či celkově?
Já si to uvědomuju, že filmy můžou být zkreslené, to je typický ten film Vůdce daroval Židům
město, viďte, když byste se na to dívala bez jakéhokoliv komentáře, tak si budete myslet, jak
se v Terezíně měli všichni dobře a hráli tam fotbal. Takže to je vždycky potřeba, ale já chodím
na školení hrozně často a tohle jsem absolvovala různě na seminářích, ale je pravda, že mediální
výchovu jako předmět nemáme jako předmět ve výuce, nevím, jestli by to pak nesklouzlo
k tomu, aby stejně, nevím, jak by ti učitelé by se timhle proškolili, nebo jak by se to učilo. Mám
i učebnice, protože jeden rok jsme tu mediálku měli, něco k tomu mám, mám nastudováno.
Chodím hodně do Židovského muzea, tam maj pořady pro veřejnost, pouštějí třeba dokumenty,
Pan Šmok třeba z toho, z té asociace, jak oni se jmenují Šoa foundation, teď přesně vám
neřeknu ten název. Tam se hodně pracuje s pamětníky třeba, s vlastně svědectvím, s dokumenty
a on právě na tohle nás upozorňoval, a dokonce nám pouštěl dvoje různá svědectví na stejnou
věc, ti pánové vlastně prožili stejnou věc a oba ji vyprávěli úplně jinak, tohle je hrozně důležité
si uvědomit. Nehledala bych v tom velkou vědu, to je selský rozum.
Takže upozorňujete na chyby, popř. zkreslení informací?
Určitě, určitě
Tudíž to stojí na vás, není speciální předmět?
Ne, ne, ne, ne, já spíš se hodně vzdělávám, já opravdu jezdím každá prázdniny někam a víkendy
a trávím hodně času na seminářích nebo se scházíme s učiteli, kamarády, bavíme se, chodím do
divadla, vedu Klub mladého diváka, tam se taky objevují historická témata. Já se o to zajímám
bych skoro řekla i jako hodně no.
Jak se tedy vzděláváte, resp. příklady seminářů?
Prošla jsem…vzdělávacím cyklem od památníku Terezín, to byl vlastně cyklus na několik let,
který končil v Izraeli, v památníku v Izraeli, a to se jmenovalo, jak vyučovat o holocaustu tuším
ten celý soubor. Vzdělání, a to bylo velmi, velmi zajímavý seminář, opravdu perfektní,
Židovské muzeum, tam chodím často a hodně s nima spolupracuju i, také k nám chodí na různé
programy jo pro žáky, takže s nimi spolupracujem s Židovským muzeem a s Naši nebo cizí se
jmenují a ty dělají taky dobré, dobré jako programy a seminář. Teď jsem byla o víkendu na
semináři…o vlastně…no…jak se to jmenuje přesně…to byl Terezín, Institut terezínské
iniciativy pořádá semináře pro učitele, které jsou třeba víkendové, tenhle ten bude trvat pět
víkendů během celého školního roku. Já se vzdělávám hlavně ve volném čase, protože
uvolňovat se z výuky je velmi problematické, takže nemohu se proto účastnit seminářů
v DOXU, v ÚSTRU, protože ty jsou většinou ve všední den od 9 do 3, takže to nelze, i když
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jsme jim to říkali, že prostě pro učitele je to problém a takže tyto semináře mají nejčastěji v tuto
dobu no. No a my v ASUDu děláme semináře o víkendu plus děláme exkurze, a i na tom našem
vydává se vlastně časopis o výuce a sborník, takže tam se pracuje vlastně celoročně, takže já se
pořád vzdělávám.
A seminář o využívání filmu ve výuce?
Ne, protože byly ve všední den.
Mockrát Vám děkuji.
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Rozhovor č. 9 – Petr
Jaký je formát výuky dějepisu u vás na škole a jak často výuka probíhá?
Tak výuka je teda dvě hodiny týdně, to znamená 66 hodin za školní rok, první ročník. A formát
výuky, jak si ho představujete?
Jak zhruba vypadá ta klasická hodina dějepisu?
Klasická hodina, tak záleží na období, co zrovna probíráme, většinou maj žáci na začátku
referát, kdy pomocí nějaký prezentace PowerPoint či Prezi a tak, tak prezentují nějakej dějinnej
okamžik, s tím, že já k tomu něco doplním, co tam třeba chybí nebo co není úplně správně
uvedený, doplnim a pak probíhá můj výklad a pak doplněný podle toho, co je to za období, tak
doplněný něčím.
Můžu se zeptat tedy jaké prameny a pomůcky využíváte?
Samozřejmě fotografie, buďto ty, co se daj stáhnout na internetu, fotografie třeba historických
památek, který jsem já pořídil třeba na cestách. Fotografie, který mám třeba od pamětníků, co
se týká 20. století, potom samozřejmě film, to znamená nějaký dokumenty, to, co je na DVD,
to, co máme třeba od Obce legionářský, to, co mám materiály z památníku v Terezíně, je
toho…dá se použít Stream, že jo, Slavné dny. Dá se použít toho spousta.
Vy jste zmínil film, jakým způsobem ho používáte? Jak probíhá využití filmu.
Většinou je to tak, že uvedu do problematiky a pak si pustíme nějaký krátký film na Streamu,
na YouTube nějakou krátkou ukázku něčeho, nebo DVD co mám k dispozici, takže jako
doplněk to zahájí nějaký uvedení do problematiky, pak teda k tomu ten film. Pak ještě prostě
nějaký diskuze o tom.
A hlavní důvody využívání filmu? Co se tím snažíte docílit?
Tak samozřejmě částečně to supluje výklad, ale že jo, potřebujou mít audiovizuální nějaký to,
jako fotky jsou výborný, ale ve chvíli, kdy se tam skutečně pustí nějaký dokument, kdy tam
vidí, nějakou dějinnou událost, tak je to samozřejmě lepší než nějaký slova.
Vy jste zmínil, že používáte např. Slavné dny, využíváte tedy většinou tyto krátká celá
videa nebo využíváte i ukázky?
Jsme limitovaný 45 minutami času v hodině, no, většinou takhle, mívám tam v jedný třídě
tenhle školní rok dvouhodinovku, samozřejmě je to lepší, člověk to, sice to jsou zase dvě
45minutové, ale jak to navazuje plynně je to lepší. Takže se dá použít něco delšího, ale
maximálně ty videa do těch deseti minut, jo. Ten Stream je ani ne deset minut, v případě nějaký
dokument samozřejmě dá se použít. Samozřejmě dají se použít delší dokumenty, které zabírají
delší historický úsek, třeba půl hodina, kde jsou nějaký důležitý věci. Ale většinou jsou to ty
krátký videa, ve stručnosti seznámit, vlastně ukázat něco a pokračovat dál.
Používáte i hrané filmy? Fiktivní, české, hollywoodské?
No mám se vyjadřovat ke kvalitě hollywoodských filmů? No, tak jako rozhodně než třeba Pearl
Harbor, tak radši Tora, tora, tora, jo třeba. Sice tam tam emocionalita je, ale z Pearl Harboru si
budou pamatovat nahou ženu mezi padákama, a ne ten útok. Když už jsme u tohodle, tak kousek
za náma máme, že jo, Resslovu ulici, takže Sequensově filmu Atentát se nevyrovná nic, ano
jsou tam chyby v tom, ale to, co tady předvádí hollywoodská produkce, tak do toho už můžeme
zapojit i mimozemšťany, to je šílený. Když třeba ve filmu o Heydrichovi tam daj herce z 50
odstínů, nebo ten Smrtihlav, to je hrůza. Hangman also died, taky atentát na Heydricha, operace
Daybreak, točeno u nás, velmi špatný. Točili to na křižovatce Radlická a Křížová a oni pak běží
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přes smíchovskou lávku. To nechápu, když se dala použít pravá lokace. Jsou tam prostě
nesmyslný údaje. Skvělej je ale například Schrindlerův seznam.
A třeba ty české filmy?
To se dá použít. Spíše než ve výuce, tak využíváme někdy možnosti, když jsou nějaký dny celý
volna, to znamená třeba před Vánocema nebo něco takovýho, tak využijeme nabídku kin a
jdeme navštívit představení nebo někdy, když je nějakej takovej film, tak se sebereme celý třídy
a jdem na to. Třeba minulej, vlastně posledních 14 dní jsem byl čtyřikrát se žáky na Legiovlaku,
takže se 4 třídama, zas maj něco jinýho do toho. Tam jim taky pouští dokument, co udělala
Československá obec legionářská o ruských legiích, tam taky maj asi 15minutovej dokument.
Já se vrátím ještě k začátku k osnovám dějepisu – od pravěku až po současné moderní
dějiny, jak stíháte osnovy?
No tak stíhám, nezačínám pravěkem, že jo, máme tam…já začínám prakticky příchodem
Slovanů na naše území, to skutečně letem světem, jedeme velice stručně, nedá se to nějak moc
rozebírat, takže se to dá stihnout, dá se to nějakým způsobem stihnout, loni jsem skončil
prakticky na začátku 21.století.
Když jsme se bavili o filmu, k jakému tématu či období film nejvíce využíváte?
Co se dá najít a co je vhodný. Takže ono je hezký pustit nějakou ukázku nevím na středověk,
tak pustit třeba, máme úžasné filmy z 50. let na husitství, ale jako ta ukázka, je to dobře udělaný.
Na ty moderní dějiny samozřejmě taky, to se točí poslední dobou, říkám, když je to kvalitní. A
tu druhou světovou válku se dá použít třeba ten Sequensův Atentát, Lidice, co tam máme dál,
je toho jako strašná spousta. A tak spíš žákům to doporučuju, ať to zkouknou a pak to
diskutujem, to není možné trávit hodinu a půl koukat na film. Doporučit ano, zkoukněte si
tamhleten film, protože je to důležitý. Podívejte se třeba Na Miladu Horákovou protože…
Film tedy používáte k demonstraci nějaké události?
Přesně tak.
A třeba ke kritické analýze doby, popř. k zobrazení atmosféry. Např. jak jste zmínil
Vávrovy filmy, které jsou vlastně ovlivněné ideologií?
Ale těch zkreslených filmů máte i dneska. Třeba režisér si něco vymyslí, ale je to v každé době.
Takže je to prostě zkreslený každá doba, každej režisér si něco představuje svého, vnese do
toho svojí invenci, nikdo neudělá přesně, co se odehrálo v tý době.
Tímto se dostáváme k mediální a filmové výchově. Probíhá u vás na škole? Popř. jakým
způsobem?
Tak samozřejmě, že pokud koukáme na nějaký celý film, snažím se vybrat z filmů nějakej úsek,
kterej je důležitej, samozřejmě to musím dovysvětlit, takhle se to skutečně neudálo, ta situace
byla jiná. Když vezmeme tady ten Sequnsův Atentát bitva v kostele naprosto úžasná, Němci
tam padají, výsadkáři hrdinně bojují a samozřejmě takhle ten boj neprobíhal, protože to bylo
úplně jinak, Němci tam nepadali, byli tam dva lehce zranění u toho kostela. Oni tam zvládli
teda bojovat a zdržet to. Samozřejmě jim člověk musí vysvětlit, čím se to liší od reality, čím ta
situace je vlastně režisérská licence, ale najít nějaký prostě to, najít prostě tu situaci, která
vypovídá nějak realisticky o tý dějinný události. Proto radši než ty hraný filmy, který jako máme
jich spoustu kvalitních a tohle teda dějinná témata je radši lepší použít nějaký dokument.
Samostatný předmět tedy není?
Kde by se to vzalo?
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A v ZSV?
V ZSV tohle téma…samozřejmě máme tam…jako různě, jako dejme tomu řeknu třeba
v psychologii a podobně, když probíráme různou manipulaci, tak to se tam dá zmínit. Nebo
zmiňuju osobně, co se týká tohodle tématu s tím, že aby nevěřili všemu, aby ověřovali,
podívejte se na jednu událost, kterou každý popíše jinak, každý zpravodajisti podle toho, komu
se jaká ta informace bude hodit. Takže samozřejmě tady ta manipulace tady je. Snažím se
žákům vysvětlovat, aby nevěřili všemu, co jim kdy, kdo napovídá.
Chci se zeptat ještě na dějiny v nematuritních třídách, kdy se probírají dějiny 19. a 20.
století. Jaké je tam využití filmu?
Tam už se film prakticky vůbec nestíhá. Tam je to skutečně jen několik málo hodin v ZSV.
ZSV my to rozlišujeme na Občanská nauka, výchova, podle toho, jestli to je maturitní nebo
nematuritní zase ještě. U těch nematuritních máme 33 hodin na rok, je to hodina týdně. Tam
jde skutečně o to, co se týká dějin 19., 20. století, ukázat jim nějaký záběry z první světový
války, atentát na Františka Ferdinanda, ukázat druhou světovou válku, nevím nějaký, a další
dějinný okamžiky, aby oni to viděli a k tomu to doplnili. To jsou skutečně spíš ty dokumenty
do těch deseti minut maximálně.
Jaké vidíte hlavní důvody a výhody pro využívání?
Audiovizuální podpora, lépe si samozřejmě zapamatují. Studenti jsou líní číst, to znamená, než
by si přečetli knížku, tak radši zkouknou film a samozřejmě taky ten film…bere to z nějakého
širšího kontextu. Oni tam viděj i dobový reálie, nějakou tu dobu, je tam i něco navíc k tomu,
nejenom čistě ta dějinná událost. To znamená…když bych vzal Musíme si pomáhat, že jo film
třeba. Tak prostě jde tam i o tu dobu, o to jak prostě se, o tom, jak skončila válka, jak se spousta
lidí zachovala, takže, ano soused, kterej odmítne pomoc, tak potom najednou je u revolučních
gard. Tak když se podíváme na naše dějiny a zjistíme těch případů kdy těch lidí, který
kolaborovali s Němcema, nebo prostě sami byli zbabělci, tak ve chvíli, kdy přišel květen,
najednou z nich byli hrdinní partizáni.
Vidíte i výsledky využívání filmu? V testech, zapamatování si…
Je pravda, že ve chvíli, kdy to vidí, ten dokument nebo nějakej ten film, tak je pro ně snazší
opravdu udělat ten kontext nějakej, jsou schopni to líp zařadit, nějaký dějinný souvislosti
chápat, pamatujou si to líp, než když prostě mají nějaký strohý data.
Prohlubuje to zájem o historii?
Samozřejmě to může prohloubit, ale samozřejmě jak u koho. U někoho to může prohloubit,
když to vidí a začne prostě hledat nějakou další literaturu třeba k tomu, nebo nějaké dokumenty.
Někdo to veme jako film a život jde dál no tak jako viděl jsem, no…něco vím, to stačí.
A co říkáte na ty hlavní nevýhody?
Nevýhody, tak pokud to člověk bude brát jako to, já jim tady pustim film, dám si nohy na stůl
a budu mít od nich tedy hodinu a půl klid, tak jako výhoda to samozřejmě je a nevýhoda je ve
chvíli, kdy učitel prostě ten film nerozebere, nevysvětlí, co je režisérská licence, jak to bylo ve
skutečnosti, v čem se to liší a neudělá prostě rámce, kde to má zařadit, tak, prostě je to zas něco
vytrženýho z kontextu a nechápou souvislosti potom.
A jiné problémy, se kterými se potýkáte?
Časové problémy. Je málo hodin, to je specifikum tím, že jsme odborná škola, samozřejmě na
gymplu, kdy dějepis je každý rok a studenti se tomu mohou dopodrobna věnovat, řešit do
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detailu všechno, tady to možný není. Technický problémy nejsou, prakticky všechny učebny
jsou vybaveny interaktivní tabulí, takže tam problém není.
Odskočila jsem od té následné diskuze, jak probíhá, či jaká je následná reflexe?
Ta diskuze tam musí být, protože je potřeba zjistit, jestli teda žáci pochopili to, co pochopili.
Jestli chápou nějaký vztahy, co se týká předchozích dějinných období, nebo něco. Takže jaký
jsou tam postavy, jak co odpovídá realitě a takže tam musí být ten rozbor.
A probíhá to vždy diskuzí či i jinými formami?
Vždycky je to diskuze, co oni, jaký maj k tomu dotazy nějaký, případně se zeptám na nějaké
otázky, co z toho zaznamenali.
Zeptám se na vás, jak se vzděláváte vy? Jak po metodologické, tak obsahové stránce?
Já…si to, že bych, byl na nějakym semináři, jak využívat nějaký film, to jsem nikdy
nebyl…spousta materiálů se ke mně dostává z jiných školení, to znamená absolvoval jsem
školení o tom, jak učit o holocaustu, několik. Takže jsme navštěvovali třeba se žáky jsme byli
navštívit i Židovské muzeum tady v Praze, s kolegou plánujeme výlet do Terezína do
Auschwitz, spolupracuju s legionářskou obcí, takže měli jsme ve škole několik putovních
výstav o legiích, navštěvujeme pravidelně ten Legiovlak se žáky, takže samozřejmě tam od nich
získáváme materiály, co připravěj různá dvd, filmy.
A filmy si připravujete sám, včetně výkladu?
Tak člověk si to musí někdy nějak najít, co nemám sám ve své videotéce nějaký dokumenty,
tak samozřejmě najdu to, co je k tomu, případně tím, že mám ještě angličtinu, tak samozřejmě
dá se zabrousit najít nějaký dokument nebo nějaký výklad k něčemu v angličtině, že zase nějaké
různé státní svátky a podobně se dá použít při výuce angličtiny, kde to mají ještě
mezipředmětový vztahy.
K těm nevýhodám patří problematika autorských práv, setkal jste se a řešil jste ji?
Tak přiznám se, že dostali jsme nějaký dokument, jaký filmy, co a jak, jak je to s chráněnými
autorskými právy a podobně. S tím, že pokud si pamatuju dobře, tak ve výuce je možné použít
část nějakých ukázek, ne celé filmy. Jak říkám, celý film nestihneme, tím pádem je to vyřešeno.
Že jím pustím nějakou ukázku, která je zrovna důležitá.
Myslíte si, že by se film měl stát doporučovaným nástrojem v RVP?
Tak určitě…je to myšlenka zajímavá, ale jde o to, jak proveditelná, protože jako dát nějaký
seznam filmů začít úplně učitelům diktovat co, a jak maj dělat, zbavit je volnosti, mně to přijde,
že by se zase šlo k tomu, k manipulaci, to znamená ano, tyto filmy jsou vhodné, teď je budeme
pouštět žákům a tyhlety vhodné nejsou, takže to budeme cenzurovat. Já bych jim nechal jaksi
volnost těm vyučujícím, ať se rozhodnou, co je vhodné a co ne. Já to beru jako vhodnej doplněk,
nejenom pro dějepis. Běžně se to používá v literatuře, využíváme to jazykáři, tam je to hodně
důležitý. Tam je spíš na těch žácích, aby oni sami pochopili, co jim ten film může dát a využívali
to sami doma. A pochopili, když jim člověk řekne, že určitý filmy by měli zkouknout, tak že
jim to pomůže a že sice ano, je to nějaká nuda…tam není žádná střílečka jo, takže to ale, je to
ale potřeba s nima to skutečně, aby vyučující ty filmy znal a byl schopný jim poté dát nějakou
zpětnou vazbu, co tam byla realita a co ne, aby věděli ty širší souvislosti, co se týká doby.
Mockrát Vám děkuji.
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Přepisy expertních rozhovorů
Expertní rozhovor č. 1 – Josef Herink
Tak dobrý den, jsme v Národním ústavu pro vzdělávání a respondent výzkumu je Josef
Herink. Národní ústav má na starosti RVP a pomáhá školám s jejich programy a s jejich
následnou implementací
Děláme i posudky pro MŠ, návrhy do učebnic, veškerou tu didaktiku.
Přímo jsem koukala, že RVP nemají předepsané žádné edukační nástroje, ale školní
programy je už mají. Řadíte film tedy mezi edukační nástroje? Jak to vnímáte?
Filmy jsou velmi významný nástroj, didaktický, pro vlastně výuku dějepisu, protože poskytuje
vlastně ten vhled do minulosti a nepochybně je to jeden z těch důležitých mediálních
prostředků.
A vy tedy vnímáte film pozitivně nebo negativně?
No vyjádřím svůj osobní nástroj – obojí. Na těch hraných filmech historických, mi vadí určitý
posun některých těch události, ale i vlastně i v současné době se propagují ty dějiny
každodennosti a ty historické filmy by měly přiblížit tu dobu. Jít poté nejen jedné události a
vzhledu těch osob a po té stránce jako všeho co je kolem, to znamená, pokud jde o filmy, které
se věnují nějakému vojenství, tak zbraně a prostě ty materiální záležitosti té doby.
Když jste narazil na hrané filmy, jsou tu i filmy dokumentární.
Ano, samozřejmě.
Z výzkumu jsem se dozvěděla, že dokumenty jsou více využívány, jelikož se učitelé
domnívají, že realita je zprostředkována pravdivěji, co si o nich myslíte, i když pan Činátl
říká, že i ty dokumenty jsou zkresleny
Naprosto s ním souhlasím, ta zkušenost je stejná, já jsem většinu života prožil v socialistické
epoše a tam ty dokumentární filmy byly sestříhány a postaveny tak, že propagovaly tehdejší
ideologii a v dnešní době asi totéž. Vždycky záleží na tom autorovi, režisérovi a na tom záměru,
jak ten dokumentární film použít.
Co si myslíte, jak by mělo využití filmu v hodinách dějepisu vypadat?
Film by se měl využívat v rámci všech těch nástrojů, které v dějepisu má. Měly by to být nějaké
sekvence, které doprovázejí jeho záměr, nějak ten výklad. Já jsem to dělal třeba tak, že v té
době ta technika byla omezená, existovaly takové smyčky 8 mm filmu, které se daly používat
a pak nastoupilo video. Sám jsem si vyráběl takové sekvence, netrvaly dlouho, bylo to třeba
půl minuty, minutu i déle. To jsem teda používal jako učitel, dokumentace nebo dokonce i
sekvence z těch raných filmů a podobně. Je to velmi účinné a samozřejmě vzbuzuje to i zájem
žáků, protože řadu těch filmů, třeba těch hraných, znají. Připomenu, ke kterým jsem teda já
směřoval.
Když jste takto používal, vy jste k tomu dával výklad před tím nebo jak probíhalo uvedení
do kontextu?
Různě, určitě nějaká motivace předtím a víceméně jsem to pak teda komentoval.
A probíhala třeba nějaká následná diskuze nebo jiné zapojení žáků?
Určitě, ty žáci sami, pokud byli orientováni, tak se ptali na nějaké ty detaily a vlastně ty
souvislosti především.
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Často se stává, že učitel pustí film a nedá k němu žádný výklad, takže se film shledává
s opačným efektem.
No to by se nikdy stávat nemělo, já vím, že tehdy se používaly taky 16 mm filmy, s tím byl
vůbec problém, protože bylo těžké techniku ovládat, většinou bylo nutné mít stereopromítačský zkoušky a některý učitelé pustili film, to trvalo půl hodiny, hodinu, pak se k tomu
nevyjadřovali, žactvo to se zájmem zhlédlo, ale pak se třeba nudili, protože tomu nerozuměli a
samozřejmě to nemělo žádný jako ten vyučovací efekt.
Když se ještě vrátím zpět k populárním filmům, tak si myslíte, že i ty je dobré pouštět?
Ale tak bezesporu, to jsou ty známé velkofilmy Romulus Remus, Kleopatra, Křižáci, ve své
době si pamatuju jsme na to chodili do kin, nebo ty Vávrovy trilogie, Husitství. Ale je důležité
to uvést na míru. Mně se líbí ten televizní seriál Historie cs, odborníci debatují o záležitostech.
Občas se tam objevují prostřihy do těch dokumentárních, tak i do hraných filmů. Teď náhodu
jsem při práci sledoval, ono se to opakuje, ono je to věnováno bitvě na moravském poli,
Přemysla Otakara druhého, tam se objevila sekvence, jak v předvečer bitvy hovoří král se
Závišem z Falkštejna - pomoc za beztrestnost…Přemyslovci co byli na kudly no a dneska
vlastně je předpoklad, že vůbec k tomu nedošlo že ten Záviš tam vůbec ani nebyl, to samé s tim
… údajně ho zradil…se snažil vlastně tu zálohu vyvést dozadu a do té bitvy zasáhnout jinak,
v podstatě ve své době ho nikdo neobvinil, až v 19. století vznikl názor, že Ota byl zrádce, to
jsou všechno věci, které pronikly do těch scén a nejsou pravdivý. Pokud je ale ten učitel ten
v obraze, tak by měl tyhle věci uvádět na pravou míru. Totéž to Husitství, ty Vávrovy filmy
jsou obsazeny fantastickými filmy, scenérie, na svou dobu je nepřekonatelný, ale ten film byl
vyložené, nebo celá ta trilogie byla ideologického zaměření. Bouřím a defenestraci, to bylo
všechno téměř úplně jinak. To je nebezpečí ideologického zaměření…Jinak ty filmy
samozřejmě poskytují to, co po…o co usilujeme, to jsou příběhy, příběhy lidí, příběhy
prostředí, a tak dále čili to jsou momenty, které jsou v tom filmu to nejcennější. Z mého
pohledu.
Narazil jste na dvě témata, ideologické zabarvení, tomu předchází mediální a filmová
výchova, která není povinná, jak byste to řešil v hodinách dějepisu?
No tak to asi záleží na tom učiteli, já jsem to třeba dělal, pokud jsem použil sekvence z těch
historických velkofilmů, tak jsem k tomu měl nějakej komentář. Nastínil jsem, že některé ty
momenty jsou dány komerční povahou a taky řekněme tou ideologií a určitě patří to k tý
motivaci před tím použitím.
Myslíte si, že by měla být filmová výchova samostatný předmět a nechat čas na jiný
předmět…
Já bych se přimlouval, je to v rámci těch průřezových témat, na některých školách to mají
v rámci té mediální výchovy. Bylo by to dobré, pokud na to je prostor v tom plánu. No a taky
učitel tedy to, aby mohl učit, měl by na to mít určité vzdělání, kvalifikaci.
A jaké jsou možnosti vzdělávání učitele, popřípadě jaký je o ně zájem, jak probíhají?
Vím, že jsou určitá taková školení, já chodím do komise pracovníků, to je při ministerstvu.
Jednotlivý instituce nabízejí projekty, na které můžou učitelé chodit. Záleží, jestli je uvolní, je
to placený, většina. Některý jsou z grantovejch projektů čili je to zadarmo, ale problém je
s uvolňováním učitelů, za tu dobu, co tam chodím, to je deset let už a řada z nich byla věnována
i použití filmu a řada z těch projektů má právě ústav studia čili kolegové Činátl, Pinkas.
A návštěvnost? Kolik % učitelů?
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To by vám řekli oni. Protože jako navštěvujou. Nedokážu posoudit zpětnou vazbu, ale vim, že
je o to celkem zájem.
Chci se ještě zeptat, abychom se vrátili zpět ke studentům. Jak se měří efektivita? Měříte
to zpětnou vazbou?
No tak to se dá asi těžko měřit, zase se k tomu můžu vyjádřit jenom z osobního stanoviska.
Film je vizuální prostředek, je to jeden z nejúčinnějších. Řada, teda většina podle mého názoru
má tu paměť jako vizuální, někdo sluchovou, ten vizuální efekt, já řadu těch filmů, na který
jsme chodili si pamatuju a řadu si dokážu vybavit po těch. Nedávno třeba Tři mušketýři, to je
ta francouzská verze ze 60. let a okamžitě mi to nastartovalo v době, kdy jsem jako žák základní
škole jsme na tom dokonce taky byli.
Film by tedy měl být součástí výuky podle vás?
Pořád se objevuje výuka frontální, pokud hovořím o historických osobnostech, který významně
zasahovaly do dějin, tak by žáci měli znát, jak vypadaj, třeba generál de Gaulle, Winston
Churchill, a to jedině dokumentární film přiblíží, nemusí to být nějaký dlouhý záběr, ale měli
o těch osobnostech, měli by je znát en face, jak se říká.
Ještě narazím na téma gymnázií, odborných škol a učilišť. Tam jsou RVP jiné, kdy je
dějepis součástí ZSV. Jak to vnímáte na těchto školách? Efektivnější, nebo málo kvůli
škol
Hlavní důvod, proč se to tam využívá méně než na gymnáziu a základní škole. Vůbec problém
střední školy je, že se tam opakuje ta výuka cyklická. Se vlastně opakuje i na středních školách,
je dneska tlak, aby se to změnilo, aby to nastavení tematicky bylo lineární. Aby to na střední
škole to bylo jinak, jak se to dělá například v seminářích, aby tam byla ta výuka zaměřená ani
ne tak chronologicky, ale tematicky. My jsme měli v roce 2012 až 2015 takovej projekt,
kterej….alternativní osnovy výuky dějepisu na gymnáziích čtyřletých, ten byl postaven tak, že
první dva ročníky toho gymnázia, jakoby v nich se učila veškerá tématika daná RVP a ten třetí
a čtvrtý ročník byl víceméně postaven tematicky na ten alternativních osnovách, jako např.
migrace, probrala se stěhování národů od starověku, to jsou ty posuny na blízkym východě,
vpád Mongolů do Evropy, stěhování národů v Evropě, migrace v období středověku až po
dnešních dobu, sehrávají ty migrace dost velkou úlohu v celym světě. Pak tam byla třeba
genderová rovnost žen mužů, jak se to vyvíjelo, jak to dneska vypadá, jak je to třeba nastavený
v tom islámským světě, že mají projev v tom náboženství, všechny souvislosti… Bylo to dobré,
ale záleží na tom učiteli, jak teda.
Na středních školách učitel nestihne dojít do moderních dějin, většinou se končí druhou
světovou válku a ty moderní dějiny, které jsou důležité se nestihnout probrat. Což
v Americe se dle výzkumů filmy používají především k zobrazení moderních dějin.
To dá rozum, protože ty dokumentární filmy jsou právě pro tuhle dobu, nedávno tady byl
redaktor z Lidových novin, který na mě hnedka vyštěkl, proč se vlastně učitelé nevěnují
moderním dějinám. Já mu říkám, podle mého názoru se jim věnují, ale někteří z nich se toho
bojí, a to z toho důvodu že až do toho roku 1989 to byl problém i politický, takže oni radši ty
problémy, já nevím, února 1948, srpna 68 vůbec do toho neradi zasahovali, aby se nedostali do
nějakých problému a po nějakých 20 letech ten problém trvá. V těch rodinách dětí zůstávají
lidi, kteří by si mohli stěžovat, oni nemají žádné zábrany v tomto směru. Je to taky záležitost
jaksi ovládnutí té látky, do toho musíme řadu věcí říct jako subjektivní názor, můžu s těmi žáky
polemizovat, nabídnout jim nějakou debatu, jestli to tak je. A toho se ti učitelé bojí a proto tvrdí,
že nestíhají a nemaj čas a ve skutečnosti je ten důvod takový. A byli jsme obviňováni, že tohleto
RVP nezohledňují, ale oni to zohledňují, ale prostě ten rozhodující člověk je učitel, a to jistě
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obviňovat nějaký dokumenty, já, když jsem učil, tak jsme měli ty centrální osnovy a v žádným
případě neomezovaly, a v žádným případě mně nepomohly.
A myslíte si, že z tohoto důvodu, že by v tom ty filmy mohly pomoct.
Zcela nepochybně, ten učitel se o ně může opřít, a proto by je měl využívat.
Do teď jsme se bavili spíše o výhodách filmu, jaké jsou ty nevýhody?
No tak ty nevýhody jsou ta technická manipulace, pro mě byla obrovský množství času, s tím
stříháním na ty VHS, musel jsem vyhledat i řadu lidí, kteří mě v tom pomohli, pak ta technická
kvalita sama o sobě, a hlavně to o čem jsme mluvili, ten čas, který člověk ztrácí tím, že o tom
začne hovořit, vlastní motivace a ta samotná projekce zabere čas a takový neurčitý nepohodlí,
který je. Někteří mohou používat ty počítačové učebny, někteří nikoliv. Má to tam jenom
takovou kapličku techniky, kteří se každý klaní, ale nevyužívá ji. To jsou ty hlavní problémy,
které spatřuji. A ještě autorský práva dneska, ty, který se dneska točíme a u některých věcí to
může vyvolat i problém, například využívání fotografií, my na to teď narážíme, když tady
mámě ten metodický portál, na kterém publikujeme články a ty přílohy mají obrázkový
charakter, tak v řadě případů si nevíme rady, jestli to můžeme zveřejnit nebo ne a jak je to
ošetřeno a tak dále a ten moment do toho bude vstupovat čím dál víc.
Ještě se zeptám na poslední otázku, jaké jiné moderní výukové techniky doporučujete?
Dneska je to velmi mnoho, co ten učitel jako může používat, to jsou zejména v těch nižších
ročnících ve vlastivědě se snažíme o to, aby ten žák byl vtažen do vnímání dějin, takže tam by
se mělo začít takovou rodinnou historií, aby měli povědomí, jak předci, jak žili, co používali,
takže ten žák vlastně shromažďuje ty památky rodinné, deníky, pracovní knížky a pak
samozřejmě nás zajímá, co se děje v tom regionu, kdysi Josef Václav Šimák, vlastně jediný náš
profesor vlastivědy. Aby každý, každá obec, každý město mělo svou vlastivědu, historii regionu
no a prostě používat odbornou i literaturu, populární literaturu, dneska teda na internetu řadu
věcí ten učitel by měl ty žáky instruovat, že řada těch materiálů, kterých může dospět jsou
úmyslně zkreslující nebo s řadou chyb a tak dál. Aby si ten žák vytvořil nějaký nadhled a
nějakou invenci, aby dokázal ty podklady, prameny, kritickým způsobem hodnotit, to se
samozřejmě vyvíjí s tím věkem a zkušeností. Dneska je těch prostředků podpory je velmi
mnoho, až se v tom člověk těžko orientuje, dneska máte spoustu těch portálů pro výuku těch
moderních dějin, ale chybí něco, co by to nějakým způsobem sjednocovalo. Ten učitel, který
má obecně málo času, takže potřebuje podporu v tomto směru, a to u nás není, pokud sám
nevyvíjí iniciativu, takže prostě ztrácí spoustu času tím vyhledáváním a kritickým hodnocením
a tak dále.
Je snaha oprostit se od chronologického pojetí dějin a na druhý straně je velmi důležité taková
ta časová synchronizace. Typickej příklad učíme české dějiny, ale izolovány od rakouských
dějin…
A cíl toho nového RVP je tedy tyto spojitosti do výuky zahrnout.
Určitě, ale rámcovej program tohle nemůže vyjádřit, tady je problém toho ministerstva,
neuspořádanost těch dokumentů, jejich posloupnost a jako návaznost, já jsem to zažil, když se
rušily ty centrální osnovy, tak tady byli experti na různých ministerstvech ze západních zemí a
ty doporučovali reformy, změny a měli nás jako nějaký exoty. No a ty nám doporučili tu
kurikulární reformu, všechny ty vyspělý země mají národní kurikulum, to je prostě dokument,
kterej dává tomu školství nějakej směr, jsou tam, je to právní dokument, kterej ošetřuje nejen
vlastní výuku, ale i ty právní věci, finanční… a to je tak zvaný zamýšlený kurikulum a další ty
kroky jsou toto. Pak je tzv. realizovaný kurikulum čili to, co se má ve škole učit, to jsou teda
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v našem povědomí ty rámcový programy a pak je dosažený kurikulum, tak zvaný standarty,
tam se zjišťuje, jestli skutečně ten žák si to z tý školy odnesl, že toho výkonu dosáhl a tady to
se rozplizlo, my žádný národní kurikulum nemáme v ČR, kdysi existovala bílá kniha, ale ten
neměl žádný právní charakter. Navíc vznikl, když byli u moci sociální demokrati a pak ty další
garnitury to jako vnímaly, nějak jim to nevadilo a nijak jako nepodporovali. No a my jsme
vlastně začali veprostřed, že jo. Začali jsme s těmi rámcovými programy, které vytyčují
opravdu ten rámec výuky. A tak by to mělo jako být. A tím hlavním dokumentem, podle kterého
se učí, by měly být ty školní výukové programy.
Které by měli teoreticky obsahovat i ty edukativní nástroje materiály?
Školní program má za svůj předmět vlastní osnovy. Pedagogika by ty termíny měla sjednotit,
není nic horšího pro ty učitele, než místo těch očekávaných výstupů jsou tam očekávané
výsledky učení a on znejistí, ale ve skutečnosti je to jedno a totéž. Já to nemám rád a divím se
tomu, že se v tom pořád pokračuje.
Já vám mockrát děkuji za rozhovor.
Není za co.
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Expertní rozhovor č. 2 – Pavel Martinovský
Dobrý den. Na začátku se Vás zeptám, jaký je cíl asociace, co si slibuje atd.?
Tak asociace vznikla vlastně. Základy asociace byly položeny už na konci 80. let a naplno
mohla vzniknout až po pádu režimu. Kdy jako součást sdružení učitelů se učitelé rozhodli, že
vytvoří asociaci, kde budou hájit zájmy školního dějepisu. Jsou tam čtyři základní pilíře:
spolupráce se zahraničím, jsme součástí Euroclio, např. teď na jaře jsme dělali malou
konferenci, jak se učí o Evropské unii; pak je tam snaha spolupracovat s různými institucemi
hlavně teda, zejména s ministerstvem, což se taky daří, ale na počátku roku 2000 tam bylo
takový těžší období, kdy ta komunikace trošku vázla, ale teď spolupracujeme s dalšími
institucemi, které spadají i nespadají pod ministerstvo, jako je ÚSTR, Moderní dějiny, Pant,
s tím, že se snažíme zjišťovat, co chystají pro učitele a pak to předáváme dál. A to je ten třetí
pilíř – sdružování a předávání informací učitelům, nějak je sdružovat a nějakým způsobem
vytvářet sami metodické materiály, ale jsme odkázání na dotační program ministerstva.
Posledním pilířem je jako teď trošku jde stranou vzdělávání učitelů, v těch 90. letech tu nebyl
nikdo, kdo by vzdělával, ale dnes se jednak učitelé nechtějí moc vzdělávat, takže máme jenom
dva semináře za rok a dvě exkurze
Učitelé se musejí aktivně hlásit, nebo je vyhledáváte?
No ono to trošku ustrnulo, skoro až do takový, kdysi to někdo nazval sektou, ale v dobrém.
Většinu tvoří lidé, kteří vstoupili do asociace před více než deseti let, tak vydrželi. Při různých
příležitostech informujeme, že naše asociace existuje. Mnoho lidí o nás ví, sledují stránky.
Napíší a my jim pošleme informace. My jsme odkázáni na členské poplatky, každý člen musí
zaplatit 150 Kč a ta agenda jede dál, kdy jsou nějaké ty semináře tak platíme přednášející. Když
ale vydáme nějaký materiál, tak ho poskytujeme zdarma, protože jsou to peníze z ministerstva.
Členy se získat snažíme, rádi bychom slyšeli nový názor, ale je tu nechuť učitelů se jakkoliv
organizovat, cokoliv dělat, takže přírůstek je 2 až 3 učitelé za rok a nyní je celkový počet těsně
nad 200.
Kolik je to procent všech učitelů?
Jestli 10, 15 %, ale lze to těžko určit. Ale na všech školách nejsou dějepisáři, na některých
školách to učí někdo, kdo má třeba výtvarku a podobně. Ale jako jakou máme odezvu, tak i
mezi lidmi co nejsou v asudu nás chápou jako zástupce. Nevznikla frakce, která by nás chtěla
shodit. A myslím si i názorově, že lidi říkají, nejsme v asud, ale děláte to dobře. Snažíme se
držet dějepis na dobré úrovni. Výhodou členů je, že dostávají různé informace a rozesíláme
materiály. Jsme také na Facebooku, tam taky choděj lidi, co nejsou v asud. Bohužel
nezastupujeme většinu učitelů, ale myslím si, že kdyby to bylo potřeba, tak by se k nám přidali.
O čem jsou zmíněné kurzy?
Dříve jsme mívali v Praze kurzy každý měsíc. Byly to napůl odborný, hlavně v 90. letech,
protože nebylo moc organizací, které se na to soustředili, ale postupně se od nás vyčlenily další
organizace zajišťující další vzdělávání. A na základě přesycenosti trhu jsme od aktivity upustili.
Semináře se pořádají vždy v sobotu a chápeme je spíše jako setkání lidí z oboru, kteří si sdělují
své trápení, zkušenosti a radosti. Program se snažíme zpestřit odborníky na dané téma – např.
na jaře mělo úspěch setkání s pražským profesorem, který mluvil o Cáchách. Také se konalo
setkání s vedoucím výzkumu, který objevil rotundu na Malostranském náměstí, zajistili jsme i
odborníka ze Zlína na Baťu. Dále se snažíme seznamovat s novými programy – např. ve
Werichově vile. Zkrátka didaktické semináře už nepořádáme, ale snažíme se vydávat materiály.
Doporučujete také film?
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Zhruba před deseti lety se u nás prezentovalo, jak se učí na západě s filmem. Jednalo se o DVD
z Polska a už v té době se nám zdál způsob výuky dobrý. Nastal ovšem problém na ministerstvu,
a tak jsme od toho upustili. Film tedy ve výuce podporujeme, ale spíše si materiály
přeposíláme, např. odkazy na Youtube a podporujeme výuku jinak. Přeposíláme i nabídku
Českého filmového archivu. Nastává ale dilema, jak film uchopit – zda bude „sluha dějepisu“,
nebo nabídneme žákům celý film, což je problém zejména s časem. Hlavně příprava, promítání
a následná reflexe. To jsme s kolegou zkoušeli, ale pro plné použití by bylo nezbytné navázat
film i na další předměty.
Měl by být film součástí RVP?
Souhlasím s názorem, že film je médiem již 20. století. Ale děti se v současné době dívají málo
na kvalitní filmy. Když se člověk zeptá, dokáží děti říct seriály, ale film třeba jen jeden.
Problémem je pak i vést diskuzi o filmu, protože ho nevnímají. Zajímají mě obě myšlenky –
jak pouštět jen ukázky z filmu a pouštět celý film. A z důvodu časové kapacity využívám jen
sestřihy, ale např. čtyřikrát za školní rok by se mohl věnovat celý den projekci, i v návaznosti
na zpracování literárního díla. Problémem je obecně čas.
Co si myslíte i mediální a filmové výchově?
My na škole vyučujeme mediální výchovu, což je odrazový můstek k filmové výchově.
Otázkou je, kdy začít. Kolega vyučuje už ve druhé a třetí třídě. Dostal se k tomu z důvodu
prezidentských voleb, kdy si děti hrály na volby – různě se napadaly. Vyřešil to tak, že si
přečetli kousek z Krtečka, pak se podívali na filmovou verzi, a následně hledali rozdíly a bavili
se o úpravě reality pro různé potřeby. Poté tento postup prezentoval v zahraničí. Žáci jsou nyní
v osmé třídě a jak je znám, že informace přijímají jiným způsobem a dokáží diskutovat mezi
sebou.
Mediální výchova je povinná?
Vytvořili jsme prostor, kde je tato hodina vyučována. Naopak jsme zúžili výuku hudební
výchovy a výtvarné výchovy. Vyučujeme estetiku, kde se dá pracovat různě s danými tématy
dle RVP. Zůstalo vše, co má a zároveň je tam něco navíc.
Jak by měla výuka s filmem probíhat od počátku do konce?
Záleží na schopnostech učitele a látce. Je dobré, aby žák mohl porovnat informace, které má.
Nelze říct, zda je lepší prvně pustit film, a pak vyučovat, nebo obráceně. Zároveň si nemyslím,
že by to mělo být nějak pevně dáno. Sám jsem začal několikrát hodinu ukázkou a ptal jsem se
žáků, jaký viděli problém. Pustil jsem např. ukázku z Občanského průkazu, což je film nade
všechny dokumenty a Pyšné princezny, z důvodu zpěvu o práci. Další možností je probrat téma
historicky a až následně se pustí film. Dá se to také otočit, uprostřed zastavit. Opravdu není
jednoznačný návod a záleží na schopnosti a znalosti učitele i třídy, také záleží na možnostech
– dnes už jsou interaktivní tabule téměř všude, ale pamatuji si doby, kdy jsem běhal po škole
s projektorem a notebookem.
Jaké jsou výsledky u žáků s použitím filmu a jak výsledky měříte?
Zeměpisáři si uvědomili, že má největší hodnotu to, co žák vidí nebo prožije. Metodika je
dostupná na internetu a kolega Josef Mertz přišel s názorem, že by bylo vhodné uvědomit si to
i v dějepise. Např. v jedné prezentaci, na evp.cz, jsou tři obrázky Columba. Otázkou je, zda si
bude žák pamatovat, jak vypadal Columbus, když navíc je každý obrázek jiný? Chceme tuto
informaci předat? Proč tam není vidět, jak Columbus přistál? Jsou tam vidět Indiáni, vynášení
kříže, dva lordi. Pokud vyberu ukázku, která má výpovědní hodnotu, u filmu maximálně 15
minut, a následně ji 10 minut rozebíráme, dá nám to daleko více než čtení z učebnice. Když si
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žáci zvyknou, že budou muset ve filmu něco najít a dopředu tuší, že učitel dá otázku nebo že
bude vyzván k položení otázky k filmu, tak to daleko více aktivuje. Myslím si, že dějepis a
zeměpis jsou pro použití filmu ideální.
Jaká negativa vidíte u použití filmu ve výuce?
Největším problémem je čas. Pokud by měly být filmy sledovány celé, je to časově nemožné.
Pro výběr vhodných filmů by bylo dobré, aby vznikla databáze, kam by učitel mohl sáhnout a
měl by jistotu, že nevybere špatně. Ideální by byla databáze již sestříhaných ukázek – ušetřilo
by to práci. Nevýhodou je, že můj výběr nemusí být uznán jako vhodný. Památník Terezín
pouští učitelům na seminářích 30 fotografií, a pak se ptá učitelů, které by zařadili do výuky a
které ne. Učitelé jsou kritičtí a nechtějí, aby bylo vidět násilí… Při diskuzi s kolegy jsme se
naopak shodli, že brutální věci se tam musejí dát, protože práh u dětí hrajících divoké hry a
sledujících YouTube je poměrně vysoký. Pokud tedy chci něco ukázat, musím tam dát
brutálnější obrázek a zároveň to musím vysvětlit. Účelem může být také šokovat – první scéna
u filmu Habermannův mlýn. Myslím si, že to žáci pochopili. Chápali, že je to umělecké
ztvárnění, ale zároveň věděli, že realita byla právě taková. Také jsme si četli o událostech při
odsunu Němců z Ústí nad Labem. Národní muzeum dělá také programy, kdy pustí film a pozve
odborníka, před prázdninami pouštěli polský film Volyně. Je tam hodně násilí, a právě díky
diskuzi s odborníkem to vstřebali a rodiče si nestěžovali. Dokonce jsme měli s sebou i žáka,
který pochází z Ukrajiny a o těchto událostech slyšel poprvé.
Vyskytují se problémy s rodiči?
Důležité je, aby rodiči učiteli věřili. Problém jsem zažil jen jednou, a to zhruba před čtyřmi lety,
kdy jeden z rodičů byl v KSČM a dcera se doma zmínila o tom, co jsme četli. Rodič pak za
mnou přišel s dotazem, zda to bylo nutné. Někteří kamarádi řeší problémy na menším městě.
Nemyslím si, že by vadily brutální scény, ale spíše naráží na reality, které se dotýkají vesnice.
Těžce byla nesena např. kolektivizace. Dokonce jeden z kolegů byl z vesnice „vyštípán“. Na
druhou stranu škola musí komunikovat na bázi učitel–žáci–rodiče. Kolegyně dokonce vodí
některé rodiče do hodin, aby vyprávěli své zážitky. Nedávno jsme takto zpracovávali život
jedné prababičky v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Vesměs jsou v mediální výchově
pozitiva.
Jak se staví učitelé k výkladu moderních dějin?
Do dvou let by se měl problém vyřešit. Jsem toho názoru, že na konci sedmé třídy by se mělo
dojít nejlépe k francouzské revoluci. Bude tedy nezbytné probrat, co z pravěku a starověku
probrat. Např. pan Kratochvíl na Slovensku učí antiku jen tematicky, a to olympiáda,
demokracie a drama. Tudy musí vést cesta. Také dělení středověku se ruší, lze dělit jen na
období do a po vzniku měst. Na západě se probírají hlavně dějiny 19. a 20. století. Terezín chce
vytvořit projekt, kde by se nevěnovali jen Terezínu jako pevnosti z 2. světové války, ale jako
pevnosti od 19. století s velkým přesahem. Nemyslím si, že by učitelé výuky moderních dějin
báli. Problémem je spíše výuka těchto dějin v druhém pololetí deváté třídy, kdy všichni
spěchají. Navíc kvůli přijímacímu řízení jsou některé předměty „důležitější“ a jakmile se žák
dozví, že se dostal na střední školu, začínají mu prázdniny. Právě proto může být film nebo
projekt nástrojem, jak si něco může žák ze školy odnést. Např. jsme prošli všechna místa
upomínající památku Milady Horákové a výsledkem bylo, že se žáci začali o 50. léta 20. století
zajímat. Problém není základní škola – gymnázium, problém je základní škola – učiliště,
protože na učilištích je dějepisu málo, a proto by měly být probírány jen moderní dějiny.
Myslíte si, že by film jako atraktivní medium mohlo pomoct?
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Ano. Řešením je i prostupnost témat: např. ukázka v čítance je použitá v dějepisu – jako v Nové
škole v Brně. Vše ale začíná vedením školy, jestli vytvoří podmínky pro tuto výuku.
Prioritu tedy mají spíše praktické předměty?
V preambuli RVP stojí, že máme vytvářet celkový obraz ve společensko-vědních předmětech.
I v letošním doporučením ministerstva stojí, abychom se věnovali moderním dějinám. Prioritou
by to tedy mělo být, ale záleží na vedení školy.
Jaké další moderní prvky výuky doporučujete?
Jsou pouze moderní média, nástroje a technika, ale metody jsou stále stejné. Byl jsem např.
pochválen paní inspektorkou za to, jak jsem vyučoval nezáživného tématu o revoluci v Belgii.
Dal jsem žákům iPady do dvojic a zadal jsem úkol, aby mi našli, jak vypadá náboženství
v Belgii a v Nizozemsku. Oni viděli rozdíly a nechal jsem je, aby si představili, že je to jeden
stát. Položil jsem otázku, jestli by byl důvod, aby vznikla revoluce. Postupovali jsme tedy od
současnosti do historie. Osobně ale nemám pocit, že učím moderně. Jde tedy spíše o využívání
moderních technologií, na což jsou současní žáci zvyklí. Učme tedy děti v jejich přirozeném
prostředí – ukažme internet jako zdroj, zároveň řekněme, že jsou i knížky.
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Expertní rozhovor č. 3 – Kamil Činátl

Dobrý den já bych se chtěla představit, já jsem Anna-Marie Lichtenbergová,
momentálně píši diplomovou práci na Film ve výuce dějepisu na středních školách. Vy
tedy působíte v ústavu pro studium totalitních režimů, který se zabývá mj. publikováním
různých příruček, časopisů a také spolupráci se školami kde nabízí veřejné semináře,
výukové materiály a vzdělávací semináře pro učitele. Vím, že se hodně soustředíte na
práci s filmem ve výuce tak se Vás chci zeptat proč zrovna film, jaké má výhody a
nevýhody oproti jiným médiím.
No tak já si myslím že ta hlavní srovnávací plocha není třeba fotografie nebo nějaké jiné
médium, karikatura, plakát nebo jiný archivní dokument, ale přesně ten výklad. To znamená,
když jsme s filmem ve vzdělávání na oddělení začínali což je tak 8-10 let zpět, motivovalo nás,
že to je ta schůdná cesta, jak vést české učitele a učitelky k tomu, aby krom výkladu začali ve
výuce používat i něco, co bychom mohli nazvat jako prameny.
Aha…
Takže tohle byla ta klíčová motivace a připojil bych k tomu ještě to, že se nám zdálo že ten film
je blízký cílové skupině. Má blízko k současné pop kultuře a může tedy motivovat ty
žáky/studenty, kteří dějepis vnímají jako naukový, nudný předmět, k tomu, aby se nějak
zapojili. Dalo by se o tom mluvit asi šířeji, ale tohle jsou ty základní důvody, které nás tehdy
k tomu vedly.

Když jste právě teď zmínil že to je blízko studentům tak já se nyní dostala k názoru, že
pro ně film začíná být čímsi nudným, máme internet, krátká videa, youtube tak jestli si
myslíte že to je stále aktuální?
Myslím si, že školní prostředí je extrémně konzervativní, tzn. když nějaký učitel používá
filmové ukázky je stále progresivní, i když u dnešních teenagerů začínají fungovat média, která
jsme před 8-10 lety ani neznali, jako jsou třeba memy apod. Souhlasím tedy s tím, že to médium
nějakým způsobem stárne, ale pořád si myslím, že ve školním prostředí je použitelné.
Samozřejmě, jak jste zmínila YouTube, je důležité jakoby pracovat s krátkými filmovými
ukázkami, což je jeden z těch našich pedagogických přístupů, tedy nepouštět celý film –
konečně filmy mají dnes i dvě hodiny, ale ani kratší dokument, ale sekvence maximálně,
maximálně do pěti minut, aby tam byla živá interakce a žáci/studenti si uvědomili že cílem není
dívat se a mít nějaký emociální zážitek, ale cílem je analytická práce, která přichází ex post.
Nyní, když jsem dělala rozhovory s učiteli, že oni to takto ani nevnímají, jejich hlavní
argument, proč nepoužívat film je to, že je moc dlouhý. To ale není prioritou, nebo pointou
toho využití. Takže jestli se mohu více zeptat na to využití filmu ve výuce, jak si myslíte,
že by to mělo probíhat. Že se vybere krátká ukázka, nebo by měl učitel uvést do tématu a
následně a prostě, jak by to zhruba mělo probíhat.
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Těch možností je celá řada, nicméně ohraničené množství. Asi nemá cenu je tu procházet nějak
extenzivně všechny, já bych zmínil jeden přístup, u kterého si myslím, že je hodně funkční.
Máme s ním dobrou zkušenost, i co se týče zpětných vazeb od učitelů. A to je využití nějaké
kompozice dvou krátkých filmových ukázek. Tzn. nepracovat s filmovou ukázkou osamoceně,
ale mít připravenou nějakou kompozici. Vezmeme napři husitství a srovnáme, jak jej popsal
Otakar Vávra ve filmu z padesátých let a jak je to nyní popsáno v nové Svobodově adaptaci.
Nebo nějakou ideologicky poznamenanou scénu, jako je např. kněz Toufar a jeho střet s StB
optikou dobového, kvazi dokumentárního filmu z roku 1950 a hrané fikce z roku 2004.
Nevzpomenu si nyní na název – pošlu vám to mailem. Stavíme tedy žáky/studenty do nějaké
sofistikovanější poznávací situace. Vidí obraz, ten je může zaujmout, podpořit jejich
historickou představivost, ale zároveň přijde druhá krátká ukázka, která z toho udělá větší
problém.
Aha…
Pak přijde čas na podotázku – identifikovat rozdíly, zamýšlet se nad tím proč se ty filmy liší,
použít selský rozum na to, který ten film je pravdivější a pak se dostat k sofistikovanějšímu
zjištění, že ani jeden film není pravdivý, tzn. dostáváme se ke kognitivním cílům, hodně
obecným, klást si univerzální otázky o tom, proč ten film vzniknul, kdo jej natočil, s jakým
cílem, jak na mne filmová řeč působí atd.…

Takže si myslíte že hlavním cílem toho filmu, by nemělo být ukázat nějakou historickou
událost ale podmínit nebo podpořit to přemýšlení o té historii…
Tak…
Včetně vlastně té filmové výuky, to si myslíte že by mělo být cílem…
Já myslím že to je komplexní cíl, který začíná na tom prvním bodě, že každý žák se na to dívá
jako na obraz minulosti. A učitel, případně kolektiv ve třídě, by s tím měl nějak dále pracovat.
Když ty děti budou rok dva chodit do třídy, kde se budou využívat filmy, tak jejich filmová
gramotnost bude po 3, 4 letech výrazně vyšší a už nebudou tuto rovinu vnímat tak důležitou.
Ta je tam stále nějak latentně obsažená, filmy o minulosti nám ukazují minulost a my nejdříve
máme pocit, že to je v uvozovkách „pravdivé“ a musíme s tím nějak zacházet.
Myslíte, že by měla probíhat následná reflexe, nebo ta předchozí diskuze. Myslíte si, že by
měla probíhat v hodinách, nebo učitelé by za domácí úkol měli dát – napište reflexi – nebo
je to vlastně jedno?
V první fázi by přinejmenším mělo probíhat v hodinách výuky, protože žáci si musí osvojit
instrumentárium otázek a analytických postupů, jak s filmem zacházet. Začínáme popisnou
analytickou rovinou, kdy je cílem naučit žáky, aby popsali, co ve filmu viděli, klíčové prvky,
aby byli schopni podotknout něco k nějakému prostředí, zase jim to usnadňuje ta komparace
s jinou filmovou ukázkou, to je vždy jednodušší, když se analýza rodí z identifikace rozdílu. Je
tu nějaký předpoklad že ta analytická práce generuje ty náročnější interpretační otázky.
V ideálním případě by je měli generovat sami žáci.
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Jenom jsme se párkát dotkli filmové výchovy, která by tomu měla tak nějak předcházet.
Měla by probíhat v hodinách dějepisu, nebo by se měla vyučovat jako samostatný
předmět? Třeba v rámci mediální výchovy, která se v současnosti spíše nevyučuje?

Já registruju, poznám i kolegy z filozofické fakulty, kteří se snaží zavádět filmovou výchovu
jako předmět. Myslím, že v současném vývoji kurikula to není dobrá cesta. Ale ten trend i na
západě směřuje k tomu, že se ta mediální výchova, oni používají výraz mediální gramotnost,
prosakuje do všech tzv. tradičních předmětů, ale školská veřejnost je poměrně citlivá na
podobné změny a já jako didaktik bych řekl, že je to jedno jestli se to učí v ČJ, dějepise apod.,
důležité je, aby učitelé dostali nějakou instrukci, že to je v popisu jejich práce a osvojili si
metody, jak s tím pracovat. Takže já bych byl zastáncem toho, rozpustit tuto oblast do těch
předmětů, kde to mohou využít, k dalším obsahovým cílům, to mi přijde efektivní, ne to dělat
film sám o sobě, ale ve vztahu k dalším předmětům k jazyku, ke společenskovědním tématům
v občance a ve vztahu k té historii, když to tam funguje.

Setkala jsem se s tím, že filmová výchova se v podstatě vynechává. Pustí se film a nikdo
nikde nikomu nevysvětlí, že je zaměřen, ovlivněn autorským záměrem, technologiemi
apod., takže si myslím že se to v těch školách příliš jako neděje.
Hm, jen podotknu – já jsem druhou aprobací češtinář, takže když se jdete podívat na hodinu
literatury nebo jazyka, zjistíte že je stále velká skupina učitelů, která sedí na výuce literatury
jako biografii významných spisovatelů a takové jakoby kvazidebatě o významu literárního
textu. Tohle neplatí jen o filmové výchově, ale platí to předávání analyticko-interpretačních
dovedností v českém školství.
Aha
Ono to u těch humanitních oborů není vůbec žádná sláva obecně…
Tím pádem narážíme na didaktické a metodické semináře, které pořádáte. Jaký je o ně
vlastně zájem a jak často je pořádáte? Vím že vy i pan Pinkas děláte seminář Film ve
výuce dějepisu. Jak často probíhají, jaký je o ně zájem?
Probíhají pravidelně, nejsou už tak speciálně zaměřeny, aby se jmenovaly film ve výuce
dějepisu, ale je to spíše o tom že kdykoliv máme nějaký svůj seminář, tak je tam vždy přítomna
nějaká filmová složka. Nedávno jsme měli seminář Zaniklé muzeum, věnované sbírkám Muzea
dělnického hnutí, jež nově spravuje Národní muzeum, jsou to bývalá muzea Klementa
Gottwalda, Julia Fučíka, ale i Lenina. Tahleta sbírka má i filmovou složku, a právě kolega
Pinkas tam připravil jakousi kompozici využití filmu pro poznání proměn toho, jak se za
socialismu vnímala práce jako taková klíčová ideologická hodnota. No, takže takhle to
rozpouštíme v těch tématech a zájem vcelku je, takže se ta návštěvnost pohybuje od 15 do 30
učitelů. Problém ale je, že je stále velká skupina rezistentních učitelů, řekl bych že jich je 80 %
v segmentu dějepisářů, kteří na tyto vzdělávací akce vlastně nechodí, takže my se pohybujeme
u 20 %, máte asi 5000 škol v ČR, takže z toho si můžete dovodit počty. Jsou to řádově stovky,
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maximálně tisíce, tak tisíc až dva tisíce. Řekněme tisíc učitelů, kteří prošli naším systémem za
deset let.

Máte od nich zpětnou vazbu, jak ten film využívají a jestli jej opravdu využívají následně?
Systematickou zpětnou vazbu nemáme, to děláme až teď v poslední době, ale na jiném
mediálním podkladě. Pracujeme nově s topografii a datovou analytikou apod., takže v tomhle
nemohu poskytnout nic jiného než lektorskou zkušenost a dílem domněnku-to znamená, že to
není žádná velká sláva. Chtěl jsem říci, že mnozí učitelé do toho jdou s tím, že budou film
používat, ale potom dospějí k názoru, že to je jakoby náročnější než běžná praxe a tady se
dostáváme na ty hranice toho systému které jsou triviální. Je to o statutu učitelů, o hodinové
dotaci, kterou maj odučit během týdne, mají-li plný úvazek a o těch penězích co za to dostanou.
Takže pracujete s nějakýma nadšencema, kteří to dělají, protože je to baví, přijde jim to důležité
a po čase se i oni dostanou do nějaké krize.

Takže si myslíte že z těch 20 % co navštěvují vaše kurzy asi dalších 20 odpadne?
Možná to bude i více. Mluvíme-li o 20 % jako 100 % návštěvníku našich kurzů tak je to i víc.
Myslím, že to bude výrazně víc než jen deset procent z týhletý jakoby části, pokud jste
nemyslela deset procent jako polovina?
Nenene…. Nicméně, chci se ještě zeptat, máte-li přehled z jakých škol k vám dochází
učitelé, jestli to jsou víc gymnaziální učitelé, nebo z učňáků, odborných škol apod.?
Je to relativně vyvážený mix. Specifickou zkušenost máme s odbornými školami, více na našich
stránkách. Vlivem výrazné redukce hodin dějepisu na středních odborných školách berou tamní
učitelé, více než jejich kolegové z gymnázii, v potaz to jestli něco učit. Každou látku vezmou
obrazně 2x do ruky, protože jsou donuceni tlakem z vnějšku výuku radikálně redukovat.
Vzhledem k tomu, že zde je i výrazně menší statut dějepisu jako předmětu tak děti mají víc
tendenci ho jako ignorovat, a tak je nutno zabývat se otázkou motivace – to je paradoxně vede
k tomu, že ten film používají jako pud sebezáchovy, něco, co má motivační dimenzi a je
schopno inkluzivně začlenit i studenty kteří mají dojem, že dějepis je úplná blbost. Chvilku se
to daří, to mohu soudit podle skupiny kterou jsme měli, dva roky jsme to pozorovali, tak ohlasy
byla dobré. A obráceně. Na gymnáziích se učitelé mohou spolehnout na velmi socializované
studenty a studentky, kteří jsou přinejmenším schopni být zticha, když si tam dělají nějakou
jinou práci, a tak i ten učitel často velmi konzervativně vykládá extenzivní látku, neuplatňuje
inovativní postupy, sám není přesvědčen, že to má smysl. Takže tam se často stane, že vám
někdo řekne u dějepisného semináře, to není do běžné výuky.
Aha jasně.
My, než bysme stihli všechnu tu látku, na tohle nemáme prostě čas.
Chci se jenom zeptat, když je nedostatek toho času na odborných školách, tak se stává že
se často učí jenom devatenácté a dvacáté století. Myslíte že i na gymnáziích by se měla
více posílit výuka moderních dějin? Protože se jede od toho pravěku a ty moderní dějiny
se opravdu doháněj posledních pár měsíců… Jak si myslíte že by to mělo bejt rozvržený?
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No určitě – to je jednoduchý argument. Už Komenský říkal že výuka má postupovat od blízkého
ke vzdálenému, a to platí v dějepise i literatuře. Tak kultura starověku, pravěku, středověku je
současným dětem velmi vzdálená. Ale ona je vzdálená i jakémusi náhledu. My tu ale žijeme na
podkladu strašně silný autority, chronologické osy a kauzality historického vývoje. Máme
obavy z toho, že dětem ukážeme národní obrození a oni nebudou znát prostě 2000 let vývoje
předtím tak to nepochopí… Což si myslím že je nesmysl, a že je potřeba teda moderní látku,
která je jim bližší a srozumitelnější jim nabídnout včas, aby si vůbec dokázali vytvořit k historii
ten vztah a zvládli vlastně i ty náročnější témata. Samozřejmě praktici mohou říct: děti milujou
Egypt, maj rádi pyramidy, mumie a faraony ale míra toho zkreslení té látky, přiblížení se těm
malejm dětem může být taky velká. Takže já bych to podpořil a nemusí to být o tom, že se
rozbije chronologie je to o tom, že se akcentují aktuální témata ve výuce, co se děje v médiích
nebo ve vztahu k výročím. I když už jsou i školy, kde to už pod tlakem přetočili. Pod tlakem
okolností a nezájmu těch studentů, takže mám pocit, že z elitních škol je to gymnázium PORG
v Praze, které v osmi letém studiu dějepisu začíná moderníma dějinama, pak znám i několik
odbornejch středních škol, které tohle udělaly dokonce i mohly.
Tak ono v rámci RVP je že by se to mělo učit chronologicky, takže pak už je to nějakej boj
se systémem mírně…
Nenene ne. Tam funguje naštěstí ta možnost, že RVP vás zavazuje jen k tomu, že musíte odučit
tu látku, která je v RVP, ale jako organizace té látky je v gesci školního vzdělávacího programu,
což učitelé často tuhletu možnost sami nechtějí využít. Jde o to splnit to penzum, ale jak si to
škola zorganizuje a kdy bude co plnit, to je na ni. Tzn. Postup od začátku do konce tam závazný
není.
Myslíte, že film se víc hodí pro zobrazení moderních dějin, protože těch materiálů je
mnohem víc, dokumentárních filmů, pamětníků nebo si myslíte že třeba je právě vhodné
ho použít i na starší dějiny, viz hrané filmy, nevim – Kleopatra – jak ukázat starověký
Egypt? Nebo si myslíte že…
Já v tom nevidím rozdíl, vzhledem k tomu že ÚSTR se zákonem zabývá druhou polovinou
20.stol. Tak my jsme exponovali tuto část. Já jako didaktik pracuji na Filosofické fakultě, kde
toto omezení nemáme a nepřijde mi, že by třeba středověk nebyl vhodné téma pro práci s
filmem. Trošku se mění způsob výběru složení filmových ukázek, odpadnou nám dobové
filmové závěry, ale pořád si myslím že se dá vybrat něco co bude fungovat, že bych řek, že to
funguje od pravěku. Když si vezmem dokumenty nebo rekonstrukce života lidí v
předneolitické společnosti, všechno se dá využít.
Já se ještě zeptám, vím že o tom máte celou kapitolu ve své knížce – hraný film vs.
dokumentární film. Jaké vidíte největší výhody – toho a toho, protože vím, že naproti USA
se čeští kantoři více, když už sahají po filmu, tak je to dokumentární film. Hraný film,
z toho, co jsem zkoumala na školách neexistuje, v USA je ale úspěšný hraný film, tak co
si o tom myslíte?
My jsme se v knize i metodikách snažili tuto žánrovou kategorizaci rozostřit a myslím že i tato
současná produkce ukazuje, že vznikají hybridní formáty které propojují rysy fikce a
dokumentu a my se snažíme vést učitele k tomu, aby trošku zapochybovali na tom předpokladu
který je zřejmý – oni předpokládají, že dokument je blíže historické pravdě, a že fikce je
problematická – protože je to fikce a tzn. já bych to neviděl jako základní kategorie, učitelé i
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žáci by měli vědět o žánrové specifikaci toho snímku, co sledují, ale nestavěl bych tam nějakou
ostrou linii mezi dokumentem a hranou fikcí a my jsme se snažili přesvědčit učitele, aby se
uvolnili a byli ochotni víc spolupracovat s hranými filmy. My jsme dokládali sekundární efekty
typu, že když si vezmete – já nevím – původně zábavné snímky ze 70.-80. let, tak jsou dnes
nechtěně, nezáměrně s ohledem na intence těch tvůrců dokumentární, že ukazují sociální
prostředí, spoustu věcí, které tam dostali aniž...
Nicméně, se tedy ještě zeptám, podle Vás, ty hlavní výhody jsme si asi řekli – že to
stimuluje kritické myšlení analýzu atd. Jaké jsou podle vás hlavní nevýhody využití filmu
ve výuce, pokud tedy podle vás nějaké jsou?
Určitě jsou – nevýhody jsou technické povahy hodně, často učitel udělá špatnou zkušenost, že
něco nefunguje. Jo, já to jako pedagog znám taky – mám připravenou filmovou ukázku, náhle
někdo rozhasil zesilovač připojenej na jak máte v těch třídách ty pevný sety a učitelé co tam
jdou před vámi do toho mohou nějakým způsobem vstoupit. Vy máte těch 45 minut, než se to
za těch pět minut uvede zpátky do provozu… jsou to banální okolnosti, ale když pracujete
s fotografii, tak člověk tento problém jakoby neřeší. Nebo nedostatečné připojení na internet,
ukázka se seká, takže technikálie. No a další problém je autorsko-právní – spousta učitelů
dostává rozporuplné instrukce v této věci. Komunikace v autorsko-právních kontextech je u nás
velmi slabá, takže řada z nich má strach s filmem ve vzdělávání pracovat z těchto důvodů. No
a ty rizika vidím hlavně z didaktického hlediska, že prostě učitel nebude z metodického hlediska
respektovat některá doporučení typu krátká ukázka, kompozice – a bude pracovat s filmy jako
celkem. Že to pak nefunguje, že nezvládne tu analýzu, nějakej film, co bude emociálně
náročnej, typově se hodně pouští filmy o holocaustu a nenechá si dostatek času na analytickou
práci. Těžko se k tomu pak vrací v odstupu třeba dvou dní.
Mohu se ještě zeptat – jak se dají měřit výsledky a jestli jsou vidět výsledky používání
filmu ve výuce? Například v rámci zpětné vazby od studentů, že studenti mají lepší
výsledky v testu, když se pustila ukázka nebo ne? Jestli na to máte nějaký plán, jak to
měřit nebo zkoumat?
Je to otázka empirického výzkumu, v oblasti vzdělávání je závažná. Bohužel se obávám, že ČR
je příliš malá na to, aby měla velké výzkumné projekty tohoto typu, protože ony jsou nesmírně
finančně náročné, jo? Já jsem se vlastně podílel na vývoji edukační počítačový hry
Československo 38–89, kde jsme finanční prostředky na to měli a ten design těch výzkumů pak
vypadá tak, že máte prostě dvě skupiny studentů, které prochází jakoby tím edukačním
procesem, máte to zajištěné z hlediska nějakých parametrů, aby to bylo komparovatelné, a pak
ty druhý, ta druhá skupina se prostě učila prostřednictvím tý počítačový hry a měřila se
udržitelnost znalostí. Bylo to těžkopádné, těžkopádný design a výsledek je, že předvídatelný,
ale aby se mohlo říci, že ta PC hra funguje tak se musí podniknout takovéto strašné martýrium.
Na západě, v USA, Kanadě tak se takovýto výzkumy dělají a mají prostě ty výsledky směrem
k udržitelnosti znalostí zřejmé. Prostě když učitel pracuje s jakoukoliv vizualitou (to nemusí
být jen film ale i fotka), nějaké obrázky a nějak mu to sofistikovaně funkčně jako by váže
předávání těch znalostí a spojí to s konstruktivistickým přístupem, tak při práci s filmem nebo
fotkou si žáci znalostí vytváří jako by sami, percepce, udržitelnost výrazu se zvyšuje. Ale
myslím že v českém prostředí nebudeme moci říci – zde máme výzkum, který to potvrzuje,
protože nevím, kdo by to dělal a nevím, kde by se na to sehnaly peníze.
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Jak jste narazil na to zahraničí, chci se zeptat na nějaké porovnání, vlastně toho využití
filmu s USA asi ne protože tam se předpokládám bude používat mnohonásobně více. Máte
nějaké porovnání např. s Rakouskem, Německem, tedy těmito zahraničními státy?
Já myslím, že se to dá porovnat už na úrovni těch kurikul a rozšířenosti nějakých metodik, tzn.
když si vezmete německou Bundeszentrale für Politischebilldung, což je státní organizace,
která se zabývá něčím, čemu se u nás říká občanské vzdělávání, tak oni sestavili nějaký kánon
filmů, teď nevím mají-li jich sto, asi jich je sto a k těm udělali takové sešity určené volně ke
stažení, určené pro učitele dějepisu, kde jim doporučují jak a proč s tím filmem pracovat. Nic
takového u nás nemáme a ani nemáme instituci která by byla ochotná a schopná takto silně
legitimizovat filmovou...práci s filmem ve výuce. V Německu i Rakousku je to daleko větší
samozřejmost, práce s filmem.
A myslíte si, že když jste to nějak naznačil že by se měl stát film povinným nástrojem ve
výuce? Nebo doporučený minimálně, protože v těch RVP se to doporučení ani neobjevuje.
Ve školních programech už to bývá ale to je na jednotlivých školách. V RVP o tom není
ani zmínka.
Nějaká míra, neřekl bych povinně, ale nějaká míra – ono to v dějepisu souvisí o práci s prameny,
ten problém dějepisu je obecnější, učitelé pořád směřují k tomu udělat si powerpointovou
prezentaci a tím doplnit výklad. Třeba tam mají i nějakou kraťoučkou filmovou ukázku, ale ta
funguje ne jako analytický objekt, ale jako ilustrace. Přesvědčit je, že by výklad měli vyvážit
tvořivou prací s čímkoliv, nemusí to být nutně prameny, mohou to být pop-kulturní věci, a to
se stále nedaří. Kurikurální reforma je deset let zpátky, ten důraz na kompetence, jak se tomu
říká v RVP, já bych tomu řek dovednosti, tam byl, a přesto ta praxe – ale to je přirozené,
kurikurální reforma je běh na desetiletí, ne na roky. Takže určitě máte pravdu, že by to tam mělo
být zdůrazněno a měla by se promyslet filmová gramotnost jako průřezové téma, tak by to
mohlo být líp i vyargumentováno, jo… Nevím, často funguje, že tam jsou modelové příklady
naplňování rámcových kurikul. Že by si měl přečíst, jak by se s tím filmem dalo prostě pracovat.
Chci se ještě zeptat na nějaké nové metody jiné, nebo nejen prameny ale i prameny
dějepisu. Zmínil jste PC hru, co by se místo filmu mělo vlastně stát nebo začíná být
„trendy“ ve světě?
Určitě svoji roli hraje to, že digitalizace archivu za posledních deset let masivně pokročila, a to
co by před 10-15 lety byla science fiction, že si otevřete faksimilii nějakého pramenu, což je
dnes možné, znamená využití nějakých databází, které shromažďují trojrozměrné objekty,
nějaká výtvarná díla, nebo je-li to schůdné, tak i archivní texty. Práce s těmito on-line
databázemi na západě na úrovni archivních institucí – jako je národní archiv ve Británii nebo
USA, vyvíjí řadu metodik, které využívají plně možnosti digitálního prostředí, aby se žáci
dostali do kontaktu přímo s prameny, tzn. nejen jakoby filmy, ale i další rejstřík. Já dělám na
projektu digitální dílna pro práci s prameny, když si to dáte do Google, tak vám to vyhodí odkaz
HISTORYLAB.CZ – kde hlavním pramenem zatím je fotka. Tzn. snažíme se vybírat dobové
foto se silným analytickým potenciálem a vymýšlet nástroje pro to, jak s nimi pracovat ve
výuce. V současné době se zabýváme využitím audia, protože audio má docela zajímavou
mediální specifičnost a hodnotu pro to vzdělávání. Takže nejen film, ale řekl bych co
nejpestřejší škála médií. Zde se rozvíjí ta mediální gramotnost na úrovni, že si žáci mají šanci
uvědomit, čím se liší film od rozhlasu, karikatury, politického plakátu, co se stane, když je
plakát zdigitalizovaný a lítá po sociálních sítích.
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Tak si myslíte že by ta výuka rozhodně měla být, prameny namíchané, nemělo by to být
pustí se film a používaj se různé formy výuky.
Ano, ne nějaká výrazná dominance toho filmu ale – jistě – má tu své pevné místo a jsou situace,
kdy prostě může i oborový didaktik říct pro toto téma je film optimální médium, ale rozhodně
bych z něj nedělal nějakého hegemona toho prostoru, protože i řada dalších médii má svůj
potenciál, zejména jste-li v časovém tlaku. S fotkou uděláte rychlý poznávací efekt během
několika minut, kdyžto u filmu chtě nechtě je potřeba ještě nějaká návazná práce po shlédnutí
ukázky, což je často náročnější.
Tak jo, to jsou asi všechny otázky ode mě, tak jestli vy nemáte něco, co byste k tomu chtěl
konkrétně doplnit. Já vaši knížku četla, pardon že sem se opakovala sem to chtěla mít
uceleně dohromady tak se omlouvám, že sem vás znovu zpovídala z toho, co už vím tak
trošku. Ale…
V pohodě, v pohodě rád sem pomohl a kdybyste měla dodatečné otázky neváhejte se ozvat, já
se omlouvám že to trvalo…
Děkuji moc za Váš čas.
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