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Úvodník předsedy Programového výboru

Vážené dámy a pánové, vážení kolegové, 
 
rád bych Vás tímto srdečně přivítal na konferenci “Škola vs. paměť”!

Název konference propojuje dva fenomény: „paměť“ – kterou většinou chápeme jako kulturní či 
kolektivní paměť, neoddělitelně spjatou s osobními vzpomínkami, a „školu“ – instituci šířící vědo-
mosti (a v tomto kontextu také národní kulturní paměť) a formující charakter jedince. To „versus“ 
v názvu pak předesílá citelné napětí mezi předchozími dvěma koncepty.

Koncept „paměti“, popisující širokou škálu vztahu k minulosti, získává v poslední době velkou 
pozornost humanitních a sociálních věd. „Paměť“ nahradila či doplnila tradiční historické narativy. 
Jak vyplývá z názvu, tato konference je věnována paměti z didaktické perspektivy a zaměřuje se na 
situaci ve středoevropských zemích. Rozpory zde mohou vznikat zejména mezi pohledy na minulost 
tvořenými v hodinách dějepisu a náhledy utvářenými v jiných sociálních kontextech (např. v rodině, 
sociální skupině či komunitě).

Zaměříme se především na následující otázky: Jaká úskalí s sebou nese zapojení paměťové vrst-
vy do tradičních školních výkladových rámců? Jakým způsobem vrstva paměti vzniká, jaké jsou 
její zdroje? Jakou roli ve vytváření historického vědomí hraje rodinná paměť? Kde vznikají a kde 
naopak zanikají třecí plochy rodinného vzpomínání a dějepisného vyprávění? A jak se tato paměť 
projevuje přinejmenším ve školní výuce?

Konferenci jsme připravovali velmi pečlivě. V Programovém výboru zasedlo velké množství mezi-
národně uznávaných expertů a jsem rád, že některé z nich mohu přivítat v Praze osobně.

Sešli jsme se v nádherných prostorách Lichtenštejnského paláce, pevně proto věřím, že i místo 
konání ve Vás zanechá příjemnou vzpomínku. V průběhu obou dnů využijte každé možné chvilky 
pro rozvíjení diskuse nad konferenčními tématy, doporučuji Vám také navštívit posterovou sekci 
v přízemí.

Přeji Vám zajímavou a obohacující konferenci a příjemně strávený čas v Praze!

Prof. Dr. Manfred Weinberg
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Hlavní řečníci

Aleida Assmann
Prof. Dr. Dr. h.c. Aleida Assmann vyučuje na Univerzitě v Kostnici (Katedra 
anglistiky a amerikanistiky). Ve svém výzkumu se zaměřuje na historii čtení 
a historii psaní, představy lidstva - historickou antropologii dějiny německé 
paměti po 2. světové válce, na generace v literatuře, sociologický a kulturní 
výzkum paměti a na teorii paměti.

Felicitas Macgilchrist
Dr. Felicitas Macgilchrist je výzkumnou pracovnicí Georg Eckert Institutu 
v oblasti mezinárodního výzkumu učebních materiálů a současně pracuje 
v oddělení „Učební materiály jako média“ v německém Branschweigu. Vede 
projekt „Praxe paměti“, který zkoumá, jak je přijímaná a využívaná kultur-
ní paměť v současné výuce dějin. Jejím dalším výzkumným zaměřením je 
tvorba učebních materiálů, správa vzdělávání, etnografie a poststrukturali-
stická teorie diskursu.

Sirkka Ahonen
Sirkka Ahonen je emeritní profesorkou historie a vzdělávání v sociálních 
vědách na Univerzitě v Helsinkách, vyučovala historii také ve Velké Britá-
nii a Bosně a Hercegovině. Publikovala knihy na téma postkomunistické 
historie ve východní a střední Evropě, formování historické identity mezi 
dospívajícími a na téma politických snah o rovnocenné možnosti vzdělá-
vání v severských zemích. Její nejnovější monografií nese název Coming to 
Terms with a Dark Past —How Post-Conflict Societies Deal with History.

Peter Seixas
Dr. Peter Seixas vyučuje na Univerzitě v Britské Kolumbii (Pedagogická fa-
kulta) a zároveň je zakládajícím členem a ředitelem Centra pro výzkum 
historického vědomí (Centre for the Study of Historical Consciousness). 
Výzkum Dr. Seixase je zaměřen na historické vědomí mladých lidí, vztah 
mezi jednotlivými interdisciplinárními přístupy k vnímání minulosti a na 
vzdělávání a profesní růst učitelů dějepisu.



ŠKOLA PAMĚŤ
KONFLIKT, IDENTITA, SOUŽITÍ (STŘEDNÍ EVROPA)

Program konference
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Pátek 10. 10. 2014

10:00 - 11:45 Teorie

Moderátor
Manfred Weinberg

Hlavní řečník 
Aleida Assmann

Transnacionální paměť a konstrukce minulosti skrze masová media

Přednášející
Jelka Piškurić (Study Centre for National Reconciliation, Slovinsko)  
Pluralita paměti: slovinský případ
Amy Mackinnon (University of Glasgow, Velká Británie)
Děti revoluce: Mezigenerační historické vědomí komunistické minulosti v České republice
Jakub Mlynář (Univerzita Karlova, Česká republika) 
Kde je „kolektivní paměť“?

Diskuse

11:45 - 12:00  Přestávka na kávu

12:00 - 14:00  ŠKOLA - Teorie a výzkum

Moderátor 
Peter Seixas

Hlavní řečník 
Felicitas Macgilchrist 

Paměťový provoz: Ustanovování kurikula a potýkání se s ním v současné výuce

Přednášející
Raffaele Mantegazza (Università Milano-Bicocca, Itálie)
Vůně paměti. Smyslovou výchovou vstříc ke vzpomínání (a zapomínání)
Gitanjali Pyndiah (Goldsmiths University of London, Velká Británie) 
Kulturní memoriografie: umění a paměť
Maria Georgiou (Institute of Education, University of London, Velká Británie) 
Paměť a dějiny: parazitický nebo symbiotický vztah?
Marcel Tomášek (Univerzita Karlova, Česká republika)
Výukové metody a strategie učitelů při vyrovnávání se s předepsanými dějepisnými osnovami 
v předlistopadovém režimu a polistopadový proces individuálního smíření se s osobní zodpo-
vědností za trvání totalitního režimu
Jocelyn Létourneau (Université Laval, Kanada) 
Začněte s pamětí, abyste to překonali. Pragmatický přístup k výuce dějepisu

Diskuse

14:00 - 15:00  Obědová pauza

8:30 - 9:30    Registrace
9:30 - 10:00  Úvodní slova organizátorů

Panel 2

Panel 1
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15:00 - 17:00  ŠKOLA II - Rozděleni ve třídách?

Moderátor 
Miroslav Michela

Hlavní řečník 
Sirkka Ahonen

Lákadlo Velkých narativů

Přednášející
Oksana Myshlovska (Graduate Institute of International and Development Studies, Švýcarsko) 
Výuka historie ve školách na Ukrajině mezi sovětským dědictvím a nacionalistickými narati-
vy. Výzvy ve výuce historie na příkladu Organizace ukrajinských nacionalistů
Uku Lember (Central European University, Maďarsko) 
Zakořeněná a rozptýlená sounáležitost Vzpomínky na ruské a estonské školy v sovětském 
Estonsku (šedesátá a sedmdesátá léta). Na základě záznamů orální historie s dětmi ze smí-
šených rodin.
Stephane Levesque (University of Ottawa), Jean-Philippe Croteau (Sichuan University),  
Kanada 
Francouzští Kanaďané, národní identita a historické vědomí: co se můžeme naučit od fran-
kofonních obyvatel Ontaria

Diskuse

17:00 - 17:30  Přestávka na kávu, otevření posterové sekce

17:30 - 19:00  ŠKOLA III - Zkušenosti

Moderátor 
Vojtěch Ripka

Přednášející
Linda Farr Darling (University of British Columbia, Kanada) 
Vzpomínání a hlasy dětí ve venkovské kanadské komunitě
Avi Mizrahi (Foundation for Holocaust Education Projects); Katherine Gorsuch (Foun-
dation for Holocaust Education Projects); Christian Brandjes (Daemen College); Andrew 
Kier Wise (Daemen College), USA
Vyprávění přeživších holocaustu ve školách: hra „Who Returned My Soul“ (Kdo mi vrátil 
moji duši) jako most mezi školou a pamětí
Nina Zupan Sorli (Study Centre for National Reconciliation / Kranj School Centre for 
Technical Sciences, Slovinsko) 
Jak učit dějepis jinak: „Dědečku, vyprávěj.“

Diskuse a zakončení prvního dne konference

Panel 3

Panel 4



10

Cz

PROGRAM KONFERENCE
Sobota 11. 10. 2014

9:30 - 11:45  KONFLIKT I - Vzdělávání

Moderátor
Jan Randák

Hlavní řečník
Peter Seixas

Historie se potkává se životem: historické vědomí ve školním dějepise

Přednášející
Katrin Kello (University of Tartu, Estonsko)
Sporná minulost v rozdělených společnostech: autonomie učitele a vnímání souvislostí
Oleksandr Svyetlov („Memorial“ / Public Institute of Historical Memory / 
Museum of Soviet Occupation, Ukrajina): Vzdělání a konfliktní diskurzy
Silvia Balgarinov (University of Portsmouth, Velká Británie)
Polští pachatelé? Polské učebnice dějepisu a paměť masakru v Jedwabne
Anida Sokol (Sapienza University of Rome, Itálie) 
Válečné památníky a vzdělávací praxe v Bosně a Hercegovině
Catherine Déry (Université de Montréal, Kanada) 
Souvislost mezi historickou pamětí a dějepisem ve školách vyplývající z debat o zavádění no-
vého dějepisného kurikula v Quebecu (2006-2014)

Diskuse

11:45 - 12:15  Posterová přestávka na kávu

12:15 - 14:00  KONFLIKT II - Aspekty konfliktních střetů paměti

Moderátor 
Felicitas Macgilchrist

Přednášející
Michael Shafir (Babes-Bolyai University, Rumunsko) 
Vysvětlení „konkurenčního mučednictví“. Střet pamětí v postkomunistické střední Evropě
Lisa Jenny Krieg (Utrecht University, Nizozemsko) 
„Když zmíníte holocaust, ozve se ééé!” – Moc a nebezpečí holocaustu v současném Německu
Katka Volná (Univerzita Karlova, Česká republika) 
„Paměť je zdrojem a směrníkem úsilí o nápravu.“ Ambice a limity tří pokusů o výklad pová-
lečných dějin v rámci jedné pražské fakulty
Martin Tharp (Univerzita Karlova, Česká republika) 
Opoziční paměť, opoziční kultura, opoziční historie: 
Paměť komunismu a zkušenost dělnické třídy
Cristina Petrescu (University of Bucharest, Rumunsko) 
Vzpomínání na rumunský komunismus na internetu: vzpomínky školních dnů jako narativy 
diktátorské minulosti

Diskuse

14:00 - 15:00  Obědová pauza

Panel 5

Panel 6
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15:00 - 17:00  MÉDIA

Moderátor
Irena Reifová

Přednášející
Barbora Spalová (Univerzita Karlova, Česká republika) 
Sudetoněmecká otázka na scéně – divadelní projekty jako alternativní paměť
Jaroslav Pinkas (Ústav pro studium totalitních režimů / Univerzita Karlova, 
Česká republika) Rodina jako konstanta české popkultury. Proměny reprezentace rodiny 
v období tzv. normalizace v českých filmech od sedmdesátých let 20. století do současnosti
Klára Soukupová (Univerzita Karlova, Česká republika) 
Autobiografie jako (re)konstrukce paměti
Mykola Makhortykh (University of Amsterdam, Nizozemsko) 
Vzpomínky na válku a online encyklopedie: Rámování 30. června 1941 na Wikipedii
Xiaoping Sun (Saint Mary‘s University, Kanada) 
„Běžte, prosím, do historického muzea!“: Vzpomínání na maoistické zúrodnění půdy v seve-
rovýchodní Číně
Agnieszka Kajczyk (The Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute, Polsko) 
Kde je pravda? Vzpomínka na holocaust ve filmu a literatuře vs. osobní vzpomínka v Polsku 
po válce a nyní

Diskuse

17:00 - 17:30  Závěr konference

Panel 7
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Panel 1 / Teorie

Aleida Assmann (Univerzita v Kostnici, Německo) 
Transnacionální paměť a konstrukce minulosti skrze masová media
„Transnacionální obrat“ byl vyhlášen historiky a teoretiky v různých podoborech kulturních studií. 
Tato všeobecná výzva znamená jít nad rámec národní identifikace, investic a zájmů a zkoumat nové 
formy sounáležitosti, účasti a kulturní identifikace ve světě, vyznačujícím se rozptýlenými populace-
mi s různými historickými zkušenostmi a trajektoriemi. 
Nahlížet za hranice národů je metodologicky slibné; nicméně termín často zakrývá významné pro-
blémy, které se mohou vyskytnout v této nové oblasti výzkumu, spíše než aby je odkrýval. Vzhledem 
k rostoucímu vlivu národních dějin vytvářených v hromadných sdělovacích prostředcích se tento 
příspěvek zaměří na minisérii německé televize Naše matky, naši otcové a jeho recepci. Budeme se 
tázat, zda stimuluje nacionalistický narcismus, nebo má potenciál nově zobrazit národní minulosti 
v komplexnější evropské perspektivě. 

Jelka Piškurić (Study Centre for National Reconciliation, Slovinsko) 
Pluralita paměti: slovinský případ
Pluralitu pamětí o komunismu, která je dnes přítomna ve Slovinsku, je možné chápat jako výsle-
dek spletité historie i přítomnosti. Je potenciálním zdrojem napětí mezi narativy vznikajícími na 
různých úrovních a může být též výzvou při výuce historie. Můj výzkum zabývající se každodenním 
životem v období let 1945 až 1991 poukázal na význam rodiny při přenosu paměti a při procesu 
formování vnímání sebe sama. V zachycených rozhovorech je možné sledovat, jak se skoro každý 
vypravěč odkazuje na svou rodinnou historii. Nejstarší příběhy se vrací až do období druhé světové 
války, do doby utrpení a strádání, která byla též důležitá pro definování postavení rodiny v pováleč-
né společnosti. Politický systém Jugoslávie plně kontroloval výklad minulosti a nebyl proto ochotný 
přijmout vzpomínky, které nebyly v souladu s rolí Národní osvobozenecké armády a komunistic-
ké strany během druhé světové války, anebo které mohly upozornit na politické a etnické tenze. 
Přechod od komunismu k demokracii znamenal další změnu perspektivy, díky které mohly dosud 
umlčované vzpomínky hlasitě zaznít a na druhé straně jiné vzpomínky být redefinovány. Rodinná 
paměť toto všech přetrvala.

Amy Mackinnon (University of Glasgow / Corvinus University, Velká Británie) 
Děti revoluce: Mezigenerační historické vědomí komunistické minulosti  
v České republice
Tato studie se zabývá způsoby formování historického vědomí u post-komunistické generace (18-28 
let). Tito mladí lidé nemají žádné osobní vzpomínky na komunistický režim, a proto je jejich historic-
ké vědomí o této době vytvářeno výhradně rodinnými vzpomínkami, vzděláním, kulturou, politikou 
a médii. Jejich pohled je zcela oproštěn od osobních vzpomínek a umožňuje tak jedinečný vhled do 
historického diskurzu o období komunismu v České republice.

Tento příspěvek představuje předběžná zjištění z výzkumu, který byl proveden ve městech po celé 
České republice v srpnu 2014. Individuální rozhovory a skupinové diskuze byly vedeny s občany 
České republiky všech generací, díky čemuž bylo možné provést srovnání mezi účastníky, kteří mají 
osobní vzpomínky na dané období, a těmi, kteří je nemají.

Jakub Mlynář (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociologie,  
Česká republika)  
Kde je „kolektivní paměť“?
Nejednoznačnost vymezení pojmu „kolektivní paměť“ a jeho nadužívanost v soudobém společensko-
vědním prostředí přirozeně vede nejen ke zpochybňování analytické hodnoty pojmu, ale i k vleklým 
sporům a diskusím, které leckdy vyplývají z odlišných porozumění tomu, co je vlastně jako kolek-
tivní paměť označováno. Ve svém příspěvku nastíním v základních obrysech dva odlišné  způsoby 
chápání kolektivní paměti, které lze spolu s J. K. Olickem označit jako přístup individualistický 
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a holistický. V prvním případě je subjektem a nositelem paměti jednotlivec, jehož paměť ovšem 
funguje v sociálním kontextu a je utvářena společenskými vlivy. Ve druhém případě je jako subjekt 
a nositel paměti chápáno samo společenství, čímž se pojem paměti stává metaforou – „něco jako in-
dividuální paměť“ si představujeme také u skupin a kolektivit. Obě tyto perspektivy lze podle mého 
názoru propojit a jejich protikladný redukcionismus do jisté míry překonat, když  kolektivní paměť 
uchopíme v její jazykové dimenzi jako výsledek společenských komunikačních procesů (mediálních, 
vzdělávacích a politických diskurzů, ale i každodenní jazykové interakce). Kolektivní paměť se – za 
podmínky jasné definice – v tomto světle neukazuje jako pojmem pomýlený, ale naopak jako uži-
tečný koncept pro analýzu mnemonických aspektů sociálního jednání – způsobů, jimiž lidé sdílejí, 
konstruují a vyjednávají představy o minulosti pro potřeby přítomnosti a budoucnosti.

Panel 2 / ŠKOLA - Teorie a výzkum

Felicitas Macgilchrist (Georg Eckert Institute for International Textbook Research, 
Braunschweig, Německo)  
Paměťový provoz: Ustanovování kurikula a potýkání se s ním v současné výuce
Učebnice dějepisu jsou již dlouhou dobu v centru zájmu odborníků na oblast paměti, kteří se zají-
mají o to, jak se formální vzdělávání, včetně osnov, snaží zformulovat, co je důležité k zapamato-
vání, a tím nejen formovat dětství, ale také budoucnost dané společnosti. Do dnešní doby proběhl 
ale jen omezený výzkum toho, jak jsou učebnice a další výukové materiály skutečně používány ve 
výuce. Tento příspěvek představí prvotní výsledky zkoumání výzkumné skupiny ‚ Paměťové praktiky‘ 
(Memory Practices), která se zabývá studiem paměti a osnov a snaží se zjistit, jak je užívání školních 
médií provázáno s kulturní pamětí v současném Německu. Tážeme se například: Jak je kulturní 
paměť uváděna do praxe, reprodukována a narušována učiteli a studenty v každodenní praxi ve 
výuce? Jakou roli hrají oficiálně schválené ‚učebnicové znalosti‘? Jak jsou nová/mobilní/populární 
média a soukromé/rodinné vzpomínky používány ve schválených osnovách ke zformování, rozšíře-
ní, či rozporování oficiálně zprostředkovaných forem kolektivního zapamatovávání a vědění?

V tomto příspěvku nastíníme teoretické pozadí projektu v mediálních studiích, teorii diskurzu 
a teoriích praxe. Představíme smíšený metodologický přístup použitý při výzkumu paměťových 
praktik (školní etnografie, kvantitativní výzkum a kvalitativní rozhovory s učiteli, autory učebnic, 
tvůrci osnov a tvůrci politik). Budeme také prezentovat prvotní výsledky výzkumu zaměřeného na 
způsoby, jakými je ‚dominantní‘ kulturní paměť o (i) rozvoji západní civilizace, (ii) jedinečné, spíše 
než pluralitní historii a o (iii) lineární a příčinné, spíše než zmatečné a podmíněné historii, uváděna 
do praxe v každodenních postupech ve třídě za pomoci například komunikační strategie iniciace 
– replika – zpětná vazba (IRF), orientace na hodnocení a důrazu na produkci ‚produktů‘ ze strany 
studentů, jako například referátů, plakátů či výtahů z textu. Identifikujeme momenty, ve kterých je 
tento soubor kulturních pamětí rozšiřován a upevňován například tím, že učitel použije ve výuce 
film, a tím, že studenti učiní z implicitního sdělení sdělění explicitní (např. když v reakci na otázku: 
„Co byste si podle vašeho názoru měli zapamatovat z minulé hodiny?“ jeden student odpovídá 
ironicky: „Že Německo bylo vždy tou nejlepší zemí.“). Na druhou stranu také identifikujeme momen-
ty, kdy je tento soubor kulturních pamětí narušen, když studenti kreativně interpretují materiál 
z učebnic nebo se odkazují na rodinné příběhy, zkušenosti migrace a jiná (neformální) média.  

Raffaele Mantegazza (Università Milano-Bicocca, Itálie) 
Vůně paměti. Smyslovou výchovou vstříc ke vzpomínání (a zapomínání)
Paměť ve škole může být jakousi povinností, něčím, co žáci musejí používat a rozvíjet, mechanickou 
pamětí, která slouží k zapamatování dat a vzorců: v tomto případě paměť holocaustu (a obecně pa-
měť jako jádro studia historie a historického vědomí) může být něco, co lze využít pro získání dob-
rých známek a po testu nebo zkoušce opět zapomenout. Je nemožné představit si nové občanství 
bez aktivního vztahu k paměti jako k etickému a politickému činiteli. Ve škole je samozřejmě nutné 
pamatovat si data, jména, zeměpisnou polohu a historická fakta, ale vzpomínkou může být také 
chuť, barva, vůně, něco fyzického, so je spojeno s tělem a zkušenostmi dětí a teenagerů. Jaké stra-
tegie a prostředky můžeme využít, abychom ukázali našim žákům paměť jako něco fascinujícího, 
zajímavého, aby cítili nadšení a chvění při vzpomínání? A navíc, je vždy nutné si věci zapamatovat? 
Do jaké míry je nutné znát věci nazpaměť? Kdy a jakým způsobem získává na významu zapomíná-
ní? Jaký je vztah mezi zapomínáním a odpuštěním?
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Gitanjali Pyndiah (Goldsmiths University of London, Velká Británie)  
Kulturní memoriografie: umění a paměť
Jedním z cílů předmětu Historie na školách, jak je uveden v Rámcovém dokumentu britského Ná-
rodního curricula, je výuka ‚změn živé paměti [a] událostí neobsažených v živé paměti, které mají 
národní nebo světový význam‘. Nicméně se jedná o velmi specifické události, které jsou vybírány 
a představovány dětem ve snaze vylepšit a interpretovat „abstraktní“ pojmy jako ‚kolonialismus‘, 
‚impérium‘, ‚holocaust‘, ‚otroctví‘ tak, aby odpovídaly meta-narativům britské historie.

Mnoho dětí z různých kulturních prostředí se učí o své osobní historii prostřednictvím ústního 
podání od svých rodičů a také skrze předměty, zvyky a společenské postupy, které reprezentují jejich 
historii. Důležitou roli při předávání paměti hraje také zapomínání anebo amnézie z důvodu přežití 
a zajištění budoucnosti.

Tento příspěvek se zabývá mým empirickým výzkumem a pozorováním nepružnosti a linearity vý-
kladu pravdy, muzeálních narativů a jazykovými přístupy založenými na systému státních památ-
níků a historiografií. Moje průběžná analýza literárních děl a vizuální kultury odhaluje dynamiku 
a proměnlivost studia paměti ve srovnání s institucionální historiografií a stává se tak relevantním 
ukazatelem nutné změny v předávání odlišných dějin na evropských školách.

Maria Georgiou (University of London, Institute of Education, Veká Británie)  
Paměť a dějiny: parazitický nebo symbiotický vztah?
Tento příspěvek se věnuje problematickému vztahu mezi pamětí a dějinami a rozebírá některé im-
plikace tohoto vztahu pro školy a výuku dějepisu.

Soustředila jsem se na paměť a dějiny jako na teoretické koncepty s cílem podat informaci o výuce 
historie jak na úrovni tvorby osnov, tak na úrovni praktické výuky. Tento příspěvek je obzvlášť ak-
tuální pro země střední Evropy, které často zažívají „zahlcení historií“ (Papadakis et al. 2006) a kde 
paměť nahrazuje, nebo doplňuje historii.

Pokusím se nalézt odpověď na otázku, zda mezi pamětí a dějinami existuje parazitický vztah, 
anebo zda spolu mohou koexistovat. Příspěvek bude rozčleněn na tři části. Za prvé se zaměřím na 
rozdíl mezi historií a pamětí a následně se budu věnovat hypotéze, že paměť a dějiny jsou nejen 
rozdílné, ale že jsou v konfliktu.

Za druhé se budu věnovat implikacím, které tento konflikt přináší pro porozumění studentů a pro 
výuku dějepisu jako takového (Wertsch 2000; Carretero 2011). Za třetí při rozboru všech těchto 
konfliktů mezi dějinami a pamětí dokážu, že dějiny a paměť mohou koexistovat v symbiotickém 
modelu, a to díky inkluzivní formě historického vědomí (Seixas 2004; Rüsen, 2004).

Marcel Tomášek (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Historická  
sociologie, Česká republika) 
Výukové metody a strategie učitelů při vyrovnávání se s předepsanými děje-
pisnými osnovami v předlistopadovém režimu a polistopadový proces indivi-
duálního smíření se s osobní zodpovědností za trvání totalitního režimu
Zřejmě nejzávažnější paradox a odhalení týkající se učitelů, kteří učili před rokem 1989, je skryt za 
vyvažováním popření a přijetí určité zodpovědnosti za trvání totalitního režimu a jistou změnou 
osobního náhledu spojenou s posunem reálií po roce 1989. Z pohledu předpokládané „indoktrinační 
funkce“ učitelů před rokem 1989 bylo fascinující zabývat se reflexí života a prací učitelů dějepisu 
v reálném socialismu a zkoumat jejich metody a strategie při výuce předepsaného historického 
obsahu. Při výzkumu byly identifikovány tři kategorie těchto metod a strategií: ‚té schizofrenii se 
člověk naučil, učil jsem a vím, že jsem vědomě lhal,‘ při záznamu in vivo; druhá by se dala shrnout 
jako ‚učit myslet‘ a poslední by mohla být charakterizována jako vyhýbání se/přeskakování citlivých 
období. Výzkum historického vědomí založený na skupinových diskuzích, kterých se účastnili uči-
telé základních a středních škol, byl uskutečněn ve čtyřech městech České republiky na jaře 2014.  
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Jocelyn Létourneau (Université Laval, Kanada)  
Začněte s pamětí, abyste to překonali. Pragmatický přístup k výuce dějepisu u dětí
Cílem této práce je navrhnout pragmatický přístup k výuce minulosti u dětí v kontextu existence 
silné komunitní paměti ve společnosti a za předpokladu, že děti se učí historii ve třídě i mimo ni. 
Navrhovaný přístup vychází ze studie uskutečněné v Quebeku (www.tonhistoireduquebec.ca), při 
které byla shromážděna krátká vyprávění (N = 5000) a věty (N = 3423), kterými studenti odpovídali 
na následující dvě otázky: 1) „Vyprávěj příběh Quebeku, jak ho znáš,“ a 2) „Kdybys měl/a v jedné 
větě shrnout historickou zkušenost Quebeku, co bys ty osobně napsal/a?“. Studium tohoto korpusu 
je fascinující, protože nám ukazuje, jaké mají studenti znalosti o minulosti. Nezabýváme se otázkou 
výuky historie z pohledu „abstraktního dítěte“, ale více se soutředíme na to, jak děti chápou svět, 
včetně světů minulosti, skrze shromažďování informací z různých zdrojů. Tato prezentace má být 
chápána jako příspěvek, který se zabývá praktičtějšími způsoby, jak se vypořádat s obtížemi, které 
přináší přístup historického myšlení, což je metoda, která se obtížně implementuje do výuky z dů-
vodu silné přítomnosti vzpomínek (rodiny a komunity) ve škole i mimo ni.

Panel 3 / ŠKOLA II - Rozděleni ve třídách?

Sirkka Ahonen (University of Helsinki, Finsko)  
Lákadlo Velkých narativů. Dilema učitelů dějepisu v zemích procházejících transformací
O tradičních velkých vyprávěních nacionalismu a marxismu se předpokládalo, že zahynula v dů-
sledku drastických politických změn ve 20. století. Nicméně Rusko Vladimira Putina a Maďarsko 
Viktora Orbána jsou příkladem zemí, jejichž političtí vůdci se při hledání jednoty a sdílené identity 
pro své národy uchýlili k velkým národně orientovaným příběhům minulosti. V obou případech 
reagovali učitelé historie na volání vůdců po jedné historii pro všechny a hájili právo lidí na jejich 
vzpomínky, jak se objevují v „historii zdola“. 

Přednášející se odkazuje na komparativní zkušenosti z Bosny a Hercegoviny a z Jižní Afriky s cí-
lem uvést různé strategie, jak se odporující si příběhy o složité minulosti přizpůsobují občanskému 
životu po konfliktu, jako je například veřejná paměť nebo školní vzdělávání. Argumentuje proti 
možnosti úspěšně ustavit jednu historii pro všechny a místo toho hájí multiperspektivní formu his-
torického diskursu a dialogický způsob výuky ve třídě. Analyzuje převládající teorie dějin jako zdroje 
identity na jedné straně a jako kritického umění na straně druhé. 

Uku Lember (Central European University, Maďarsko) 
Zakořeněná a rozptýlená sounáležitost: Vzpomínky na ruské a estonské školy 
v sovětském Estonsku (šedesátá a sedmdesátá léta). Na základě záznamů orální 
historie s dětmi ze smíšených rodin.

Podíl ruskojazyčného obyvatelstva v Estonsku vzrostl díky vnitrostátní migraci v rámci SSSR z 5% 
(v roce 1945) na 35% (v roce 1989). Ve své prezentaci srovnávám vzpomínky z estonských a rus-
kých škol v sovětském Estonsku (šedesátá a sedmdesátá léta). Na základě záznamů orální historie 
zkoumám vzpomínky dětí ze smíšených manželství uzavřených mezi „místními Estonci“ a „ruskými 
přistěhovalci“. Dokazuji, že zatímco estonské školy vytvářely silný pocit národní sounáležitosti, rus-
ké školy nabízely více nejednoznačné a rozmanitější identifikační vzorce. Bývalí žáci z estonských 
škol tvrdí, že se „učili“ (často od svých spolužáků) estonskou národní interpretaci minulosti a že 
mají jasný pocit „estonství“ bez ohledu na oficiální osnovy. Mluví dnes sebevědomě o svých vzpomín-
kách, a to i když se rozcházejí s převažujícím národním narativem. Děti, které chodily do ruských 
škol, mají rozmanitější a smíšenou sociální identifikaci. Ty se pohybují od pozice „být Estonec“ po 
„být Rus“ a často jsou i „mezi“ v závislosti na dané situaci. Dnes je pro ně obtížnější mluvit o svých 
zkušenostech ze školy, protože ty „nezapadají“ do požadavků estonského diskurzu.
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Stéphane Lévesque (University of Ottawa), Jean-Philippe Croteau (Sichuan  
University), Kanada 
Francouzští Kanaďané, národní identita a historické vědomí: co se můžeme 
naučit od frankofonních obyvatel Ontaria
V posledních padesáti letech došlo ve francouzské části Kanady k rychlým změnám, zahrnujícím 
fragmentaci identity podél hranic provincie, mobilitu obyvatelstva, technologie a globalizaci a na-
růstající imigraci. Tyto komplexní změny přiměly školské úřady redefinovat význam historie ve 
školách. Francouzští Kanaďané z provincie Ontario (frankofonní obyvatelstvo Ontaria) představují 
ilustrativní případovou studii. Jako historická menšina v anglofonní Kanadě si udrželi své školy, 
které podporují přenos unikátního „projektu identity“. Co si za současných okolností myslí učitelé 
a studenti o své komunitě? V tomto příspěvku prezentujeme výsledky studie provedené ve federál-
ním hlavním městě Ottawě. Účastníci (n=75) měli za úkol napsat vyprávění o historii komunity 
své provincie. Zjištění vycházejí jak z konkrétního obsahu jejich vyprávění, tak i z jeho narativní 
orientace. Vůbec poprvé také představujeme zjištění, která odhalují dopad (korelaci) identity na 
narativní vize studentů. Diskuse se zabývá paralelami/kontrasty mezi francouzskými Kanaďany 
v jiných komunitách a zkoumá kolektivní paměť francouzské Kanady. Na závěr se příspěvek zabývá 
širšími implikacemi studie pro práce v oblasti narativního myšlení, historického vědomí a zkoumání 
paměti v rozdělených společnostech. 

Oksana Myshlovska (Graduate Institute of International and Development Studies, 
Švýcarsko)  
Výuka historie ve školách na Ukrajině mezi sovětským dědictvím a nacionalistickými 
narativy. Výzvy ve výuce historie na příkladu Organizace ukrajinských nacionalistů
Výuka národních dějin na Ukrajině je vysoce centralizovaný proces kontrolovaný státem, který 
schvaluje jednotné osnovy a učebnice používané v celé zemi, rozdělené protikladnou historickou 
pamětí a dědictvím. Z důvodu snahy o vlasteneckou výuku občanů a legitimizaci ukrajinského 
státu podléhá výuka dějin silným normativním a ideologickým vlivům. Studie se věnuje příkladu 
Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN), nacionalistické organizace, která byla v meziváleč-
ném období založena na západní Ukrajině a která se stala součástí oficiálního narativu výuky dějin. 
Cílem studie je ilustrovat obtíže a dilemata učitelů v různých oblastech Ukrajiny spojená s přizpů-
sobováním osobních vzpomínek a názorů, které jsou v konfliktu s oficiálním narativem, a s výukou 
kontroverzních otázek.

Studie se nejprve věnuje procesu „nacionalizace“ dějin v post-sovětské éře. Dále rozebírá formální 
procesy ustavené Ministerstvem školství, které se týkají školních osnov výuky dějepisu a přípravy 
učebnic. Následně se věnuje tomu, jak je OUN zobrazen ve čtrnácti oficiálních učebnicích, které 
byly schváleny Ministerstvem školství od roku 1991. Poslední část vychází z výsledků skupinových 
diskuzí, které proběhly s učiteli dějepisu v několika regionech Ukrajiny v letech 2011-2012 v rámci 
dvou mezinárodních projektů. Věnuje se rozboru obtíží, na které učitelé dějepisu narážejí, pokud 
dojde ke konfliktu mezi narativy v učebnicích a vzpomínkami rodinných příslušníků žáků anebo 
obecným negativním postojem k OUN a Ukrajinské povstalecké armádě (UPA).

Výzkum k této studii proběhl v rámci mezinárodního (DACH) projektu „Nation, Region and 
Beyond. An Interdisciplinary and Transcultural Reconceptualization of Ukraine” (Národ, region 
a dále. Interdisciplinární a transkulturní rekonceptualizace Ukrajiny) vedeným profesorem Ulri-
chem Schmidtem z univerzity v St. Gallen.
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Panel 4 / ŠKOLA III - Zkušenosti

Linda Farr Darling (University of British Columbia, Kanada)  
Vzpomínání a hlasy dětství ve venkovské komunitě v Kanadě
Duchoborci jsou potomky ruských křesťanů, kteří museli okolo roku 1900 kvůli své neortodoxní víře 
emigrovat ze Sibiře do západní Kanady, mimo jiné také do několika venkovských údolí v Britské 
Kolumbii. Studenti, kteří navštěvují malou komunitní střední školu v jednom z těchto údolí, se svými 
učiteli studovali archivy, vedli na internetu konzultace s historiky a zkoumali historická místa ve 
snaze odhalit hodnoty a praktiky duchoborců, které zanechaly stopy v místní komunitě. Pod vede-
ním profesionálů studenti také natočili filmy, které se promítaly v místním sále. V centru projektu 
byly rozhovory se staršími duchoborci, kteří stále žijí v okolí. Hovořily o svých dětských vzpomínkách 
na tuto komunitu, z nichž mnohé jsou poměrně znepokojivé.

Projekt otevřel prostor pro úvahy o etickém rozměru vzpomínek, které se vynořují ve venkovském 
prostředí. Studenti se museli vyrovnat s komplexními morálními a psychickými nároky toho, co 
Deborah Britzman nazývá bolestné poznání, tedy poznání, které je často odmítáno. Vyprávění star-
ších bylo výzvou k tomu být svědkem minulého utrpení, které bylo způsobeno úmyslnými lidskými 
činy. Jak poznamenal Roger Simon, vyslechnout si takovéto příběhy znamená získat poznání, které 
přichází z hlediska možné intervence příliš pozdě. Můj příspěvek následuje klikatou cestu, kterou 
museli projít studenti a členové komunity, když se skrze znepokojivé vzpomínky setkali s minulostí 
a se sebou navzájem.

Avi Mizrahi (Foundation for Holocaust Education Projects); Katherine Gorsuch 
(Foundation for Holocaust Education Projects); Christian Brandjes (Daemen College, 
Theatre/Visual Arts); Andrew Kier Wise (Daemen College, History & Political Science 
Department), USA  
Vyprávění přeživších holocaustu ve školách: hra „Who Returned My Soul“  
(Kdo mi vrátil moji duši) jako most mezi školou a pamětí
Unikátní projekt financovaný Nadací pro vzdělávací projekty o holocaustu se soustředí na užití pa-
měti ve výuce formou divadelní hry (“Who Returned My Soul”). Dramatička Kelly D. Brock napsala 
na základě svých rozhovorů z roku 2008 s přeživšími holocaustu hru, která má usnadnit studen-
tům proniknout do historické paměti kombinované s tradičními historickými narativy. Je nutné 
poznamenat, že tato skupina přeživších holocaustu v minulosti odmítala zaznamenání svých pří-
běhů. Avi Mizrahi k tomu říká, že „tato hra je zárukou toho, že příběhy těchto přeživších přetrvají 
navždy“. Představíme hodnocení hry jako nástroje k aktivnímu zapojení studentů do procesu učení. 
Naše poznatky ukazují, že studenti zapojení do čtení hry se „ponořili“ do svých rolí. Následně mají 
větší zájem o to dozvědět se víc o holocaustu v rámci tradiční výuky a také vzali za svou povinnost 
uchovat vzpomínky přeživších. Výuka holocaustu ve Spojených státech a v Polsku může být výrazně 
obohacena čtením a inscenací tohoto dramatického díla a tento inovativní přístup může napomoci 
překročit hranice disciplín a přemostit propast mezi „školou a pamětí“.

Nina Zupan Sorli (Study Centre for National Reconciliation / Kranj School Centre for 
Technical Sciences, Slovinsko)  
Odlišný přístup k výuce dějin: „Dědečku, vyprávěj.“
Zneužití výuky dějepisu bylo v minulosti běžným jevem v autoritářských a totalitních režimech. 
Mýty a stereotypy často formovaly témata v učebnicích dějepisu. Kontroverzní otázky byly pone-
chány stranou, protože by mohly znehodnotit kýžený obraz minulosti. O lidech, kteří byli „jiní“, se 
většinou nemluvilo, nebo byli označeni za nepřátele. Jedním z nejdůležitějších úkolů výuky historie 
je pomoci mladým lidem pochopit současnost. Na druhou stranu jsou kontroverzní a citlivá témata 
vhodným nástrojem, který umožňuje žákům a studentům pochopit základní povahu historie jako 
vědy: v podstatě každá historická událost, proces, osobnost může být vykládána různými způsoby. 
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Pravda se sama nezjeví. Historie neexistuje, dokud není stvořena. Lidský život je neustálá změna 
a v tomto procesu se historie a znalost dějin také neustále mění. Ve spolupráci se Studijním centrem 
pro národní usmíření (SCNU) jsem se svými studenty prováděla sběr a rozbor orální historie 20. 
století. Sběrem rodinných příběhu se vytvářejí unikátní vazby mezi minulostí a současností. Také 
jsme se účastnili natáčení krátkého filmu o Slovincích násilně mobilizovaných do německé armády 
během druhé světové války. Studenti dělali rozhovory s některými žijícími bývalými vojáky a odhalili 
tak nová fakta pro následné diskuze, analýzy a interpretace.

Panel 5 / KONFLIKT I - Vzdělávání

Peter Seixas (University of British Columbia, Kanada)  
Historie se potkává se životem: historické vědomí ve školním dějepise  
V roce 2012 vyčlenila kanadská vláda nějakých 25 milionů dolarů na oslavy dvoustého výročí války 
roku 1812 jako roku vzniku Kanady. V roce 2017 proběhnou oslavy 150. výročí zákona o Britské 
Severní Americe (1867) jako…opět…roku vzniku Kanady. Mezi politiky jistého typu existuje silná 
tendence prosazovat národní nebo imperiální kolektivní paměť jako cestu k sociální solidaritě, bu-
dování národa a minimalizaci různorodosti a odlišnosti v rámci komunity. Oslavy a připomínání si 
mytických počátků hrají klíčovou roli v těchto narativech paměti. Minulost je formována a mobili-
zována pro potřeby současných národně politických cílů. 

Tento přístup k minulosti se velmi podobá způsobu, jakým se v anglo-amerických zemích přistu-
puje k historii ve školách. Nicméně tu existuje také silná opačná pozice, v prvé řadě ve Velké Británii, 
kde vznikl projekt Výuka historie ve školách (Schools History Project), který podporuje disciplinární 
historické chápání díky důrazu, který klade na „procedurální koncepty“ jako jsou svědectví z pri-
márních pramenů, vyprávění, příčinnost a změna. V nedávné době se analýza historických pra-
menů stala jakýmsi základem výuky historie v Americe. (Poslední vývoj je výsledkem důrazu, který 
kladou Jednotné základní osnovy na oborovou gramotnost, a práce Sama Wineburga a stanfordské 
Skupiny pro výuku historie (Stanford History Education Group). V posledních osmi letech projekt 
Historické myšlení (Historical Thinking Project) úspěšně prosazuje v Kanadě přístup „dělat disciplí-
nu“, který je základem výuky a studia historie. 

Ve svém vědeckém přístupu se podpora disciplinárního chápání historie zaměřuje na odstup – 
časový, emoční či ideologický – od minulosti. Ač to může být i předností, hrozí též, že nebude uspo-
kojen hlad po kulturní identitě a sociální solidaritě, které jsou živeny oslavami a připomínáním si.

Z čeho se tedy potom skládá výuka historie na školách, která uznává existenci a dokonce i potře-
bu mytické víry a vzpomínkových oslav, ale také mobilizuje výsledky kritické disciplinární historie, 
která je obzvlášť vhodná pro globalizující se, multinárodnostní, multikulturní společenský a poli-
tický svět, ve kterém žijeme? Tento příspěvek hledá odpovědi v nedávných iniciativách v Německu, 
Nizozemí a Švédsku.

Katrin Kello (University of Tartu, Institute of Social Studies, Estonsko) 
Konfliktní střety minulosti v rozdělených společnostech: autonomie učitelů 
 a kontextové vnímání
Tato prezentace se zabývá tím, jak učitelé přistupují ke konfliktním střetům minulosti v „mnemo-
nicky rozdělených“ společnostech. Na základě rozhovorů s estonskými a lotyšskými učiteli historie 
analyzuji, jak vnímají učitelé svou autonomii a širší kontext své práce v souvislosti s různými přístu-
py k výuce historie.

Studie zachycuje komplexnost výzev, které formují přístup učitelů k různým požadavkům, které 
jsou na ně kladeny. Učitelé manévrují mezi sociopolitickými, akademickými a vzdělávacími faktory 
a identitami. Otevřené přístupy, které zahrnují různé perspektivy a které jsou často navrhovány pro 
svou intelektuální poctivost a jako řešení konfliktu pamětí při výuce, čelí sociopolitickým a psycho-
logickým výzvám a jsou znevýhodněny v tradiční na učitele a fakta soustředěné výuce a při nedo-
statku času. Prezentace upozorňuje na potřebu většího důrazu na emoční a politické výzvy, které 
otázky moci a společenské paměti přinášejí do výuky. 
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Oleksandr Svyetlov („Memorial“ / Public Institute of Historical Memory / Museum 
of Soviet Occupation, Ukrajina)  
Vzdělání a konfliktní diskurzy
Poláci a Ukrajinci se v současné době snaží najít k sobě nový vztah ve společném evropském domě. 
Nikdy dříve k tomu nebyly podmínky příznivější. Rád bych se soustředil na interpretaci událostí 
okolo etnických konfliktů z let 1943-1947 v době komunistické vlády a po roce 1989/91 s důrazem 
na mediální, politický a historický diskurz týkající se polsko-ukrajinské historie. Mým cílem je zkou-
mání mediálního obsahu odrážejícího vnímání různých skupin v Polsku a na Ukrajině. To bude 
provedeno mimo jiné za pomoci komparativní analýzy různých způsobů, jakým média a vzdělávací 
systém uchopily tyto tragické události, které se odehrály v oblastech na polsko-ukrajinských hra-
nicích během a po druhé světové válce (1939-1947). Abychom mohli porovnat, jak jsou symbolické 
hodnoty a dějiny interpretovány po událostech druhé světové války a po roce 1989/91, zabýváme 
se různými aspekty, jako například obsahovou analýzou dostupných materiálů.

Sylvia Balgarinov (University of Portsmouth, Velká Británie) 
Polští pachatelé? Polské učebnice dějepisu a paměť masakru v Jedwabne
Vyvraždění židovského obyvatelstva v městečku Jedwabne v roce 1941 bylo v Polsku na dlouhou 
dobu zapomenuto. Vzpomínky na upálení židovských žen, dětí a mužů ve stodole byly znovu ožive-
ny, když Jan Tomasz Gross vydal v roce 2000 svou knihu „Sousedé: Zničení židovské komunity v Jed-
wabnem“. Kniha odstartovala domácí debatu o polsko-židovských vztazích během druhé světové 
války. Narativy o polské oběti a mučednictví byly zpochybněny a objevily se názory, že Poláci nebyli 
ve válce jen oběti a hrdinové, ale také přihlížející a dokonce i viníci. Vzpomínky na masakr polarizo-
valy polskou společnost na ty, kteří se odhodlali zkoumat „temnou minulost“, a na ty, kteří se snažili 
chránit tradiční národní narativ.Tento příspěvek má za cíl analyzovat, jak polské učebnice dějepisu 
reflektují rozdělující vzpomínky na Jedwabne. Nejdříve se soustředím na analýzu toho, zda polské 
učebnice dějepisu zobrazují Poláky jako oběti, nebo jako hrdiny, nebo též jako přihlížející, či viníky. 
Za druhé ukážu, že moderní polské učebnice dějepisu obsahují různé narativy týkající se masakru 
a židovsko-polských vztahů. Diverzita narativů může být chápana jako výsledek vlivů dominantních 
skupin ve společnosti, které soupeří o to, aby se jejich odlišné příběhy o minulosti staly součástí 
učebnic historie. A na závěr se budu věnovat tomu, do jaké míry se učebnice historie snaží vyžívat 
rodinnou paměť na Jedwabne nebo na jiné podobné masakry. Existuje prostor pro reflexi toho, jak 
je masakr v Jedwabnem a vztahy mezi Poláky a Židy uchován v paměti rodin, společenských skupin 
a regionů?

Anida Sokol (Sapienza University of Rome, Itálie)  
Válečné památníky a vzdělávací praxe v Bosně a Hercegovině
Cílem mého příspěvku je analyzovat oficiální narativy o první světové válce, druhé světové válce 
a válce v letech 1992-1995 v Bosně a Hercegovině na základě srovnání válečných památníků, které 
byly postaveny ve veřejném prostoru, se vzdělávací praxí. Budu analyzovat a srovnávat památníky 
a ceremonie, na kterých stojí tři vzájemně se vylučující nacionalistické narativy – bosenský, srbský 
a chorvatský – s učebnicemi historie a školními osnovami. Jak se vzdělávací praxe vypořádává s roz-
dělujícími vzpomínkami a v čem jsou paměť ulice a paměť školy podobné a v čem se liší? Zvláštní 
pozornost věnuji kontra-památníkům, které jsou velmi vzácné, ale které znázorňují poslední válku 
nenacionalistickým způsobem, a budu hledat podobnou praxi ve vzdělávání. Analýza památníků 
a vzdělávací praxe nám na závěr pomůže nastínit alternativní metody uctění minulosti, jež je dnes 
rozděleno podle etnicko-národnostních linií a brání tak procesu smíření v Bosně a Hercegovině.
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Vincent Boutonnet (Université du Québec en Outaouais), Jean-Francois Cardin (Uni-
versité Laval), Marc-Andre Ethier (Université de Montréal), David Lefrancois (Univer-
sité du Québec en Outaouais), Catherine Déry (Université de Montréal), Alexandre 
Joly-Lavoie (Université de Montréal), Kanada 
Souvislost mezi historickou pamětí a dějepisem ve školách vyplývající z debat  
o zavádění nového dějepisného kurikula v Quebecu (2006-2014)
Dějepisné osnovy pro střední školy v Quebeku rozpoutaly živou debatu, která trvá od jejich prvního 
zveřejnění v roce 2006 dodnes. Stejně jako jiné programy rozsáhlé vzdělávací reformy zahájené 
v roce 2000 je i tento program postaven na kompetencích. Z pohledu svých odpůrců jsou dějepis-
né osnovy nebezpečným precedentem, který podřizuje znalosti o historii (data, důležité historické 
osobnosti a události) vágním a nejasným kompetencím. Ti také tvrdí, že tento nový program se 
prezentuje jako negace tradiční kolektivní paměti frankofonní většiny. Příznivci programu říkají, 
že tento dokument navazuje na předchozí program a že kompetence, které nabízí, umožňují stu-
dentům lépe porozumět probíraným historickým jevům a podporují určitou politickou socializaci, 
která může „osvítit“ studenty, ke kterým je zde přistupováno jako ke vzdělávajícím se dospělým

Tento příspěvek je součástí panelu „Paměť jako místo sporu” a soustředí se tedy na vazby mezi 
národní kolektivní pamětí, osnovami vycházejícími z rozvoje kompetencí (včetně kritického myšlení) 
a obecně na cíle výuky dějepisu na školách. Budu analyzovat diskurzy, které vznikaly díky této dis-
kuzi, což velmi dobře ilustruje, jak se liší postoje, které různí aktéři zastávají vůči kolektivní paměti 
a výuce historie.

Panel 6 / KONFLIKT II - Aspekty konfliktních střetů paměti

Michael Shafir (Babes-Bolyai University, Rumunsko) 
Vysvětlení „konkurenčního mučednictví“. Střet pamětí v postkomunistické 
střední Evropě
Příspěvek vychází z literatury o holocaustu a ze studia kolektivní paměti a soustředí se na 
„střetávající se pojetí mučednictví“ holocaustu a Gulagu v postkomunistických zemích východní 
a střední Evropy. Tento střet nevychází tolik ze „střetu historie“, jako spíše ze střetu paměti. Proto 
je velmi důležité soustředit se na to, jak se obecně paměť a konkrétně kolektivní skupinová paměť 
rodí, udržuje a mění. Moje studie vychází z průkopnických prací Maurice Halbwachse o kolektivní 
paměti a také uplatňuje konceptualizaci odvozenou od studií holocaustu na téma „post-paměť“ 
a ptá se, do jaké míry mohou práce Jeffreyho Alexandera, Roberta Bellaha a jeho kolegů, nebo Yae-
ala Zerubavela napomoci porozumět tomu, jak vznikají „kontra-vzpomínky“ a jak je uchovávají ti, 
kteří volají po tom, aby obětem Gulagu byl přiznán stejný status, který je oficiálně na mezinárodní 
úrovni přiznán obětem holocaustu. Práce se také zabývá riziky, která se skrývají za těmito požadav-
ky, ať už jsou jejich důvody jakékoliv, a sleduje vývoj od „dvojí genocidy“ po „popírání holocaustu“ 
po přijetí Pražské deklarace z roku 2008 a její následky. 

Lisa Jenny Krieg (Utrecht University, Department of Cultural Anthropology, Nizo-
zemsko)  
„Když se zmíní holocaust, ozve se ééé!“ – Moc a nebezpečí holocaustu v dnešním 
Německu
Tato práce se zabývá různými zkušenostmi s nepříjemnými pocity, které u mladých Němců, průvod-
ců v muzeích a studentů z Kolína nad Rýnem vyvolává setkání s holocaustem v jejich každodenních 
životech a jak na ně reagují. Tato setkání – ve škole, v muzeu, v médiích nebo při rozhovorech – jsou 
většinou vysoce nepříjemná. To může být vysvětleno důrazem na dvojakou strukturu zkušenosti 
(Carr 2009) a tím, jak je holocaust vnímán jako cosi mocného a cizího, co může mít vliv na různé 
situace. Budu se věnovat analýze setkání s holocaustem jako dynamickému vztahu mezi blízkostí 
a vzdáleností holocaustu, s odvoláním na termín znečištění Mary Douglas, Freudovo das Unheim-
liche a cizost Sary Ahmed (Douglas 1966; Freud 1919; Ahmed 2000). Odhalení souvislostí mezi 
těmito dvěma typy zkušenosti a vysvětlení role nepříjemných pocitů upozorňuje na význam výuky 
holocaustu, která záměrně nevyvolává nepříjemné pocity při setkání s ním.
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Katka Volná (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Česká republika)  
„Paměť je zdrojem a směrníkem úsilí o nápravu.“ Ambice a limity tří pokusů  
o výklad poválečných dějin v rámci jedné pražské fakulty.
Příspěvek se soustředí na paměť „konfliktních skupin“ českých historiků a její petrifikaci v mikro-
prostoru jedné vzdělávací instituce, přední české humanitní fakulty; pokusí se doložit a vysvětlit roz-
díly v několika historických pojetích téhož období. Příspěvek vychází ze tří specifických a pro tamní 
akademickou obec důležitých textů, které právě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vznikly 
během několika desetiletí minulého století: jde o Rehabilitační zprávu z roku 1968, Analýzu z roku 
1971, a další Rehabilitační zprávu, tentokrát z roku 1992. Všechny tyto texty reflektují jak minulost 
společenskou a institucionální, tak osobní minulost autorů a jejich kolegů či studentů. Každý z nich 
ovšem interpretuje předchozí dějinné období s jinými akcenty a s jiným vyzněním, v souvislosti 
s aktuální politickou situací v zemi (a potažmo v zemích okolních). Na konkrétním materiálu těchto 
tří textů, sestaveném z větší části profesionálními historiky a pedagogy fakulty, budou v příspěvku 
analyzovány užité metody viktimizace a heroizace, dále metody legitimizace moci a rovněž vliv 
společenského očekávání na podobu výkladu nedávných dějin. V příspěvku bude představena i vzá-
jemná interakce mezi vytvořenými dějinnými interpretacemi.

Martin Tharp (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Historická sociologie,  
Česká republika) 
Kontra-paměť, kontra-kultura, kontra-historie: Paměť komunismu a zkušenost 
dělnické třídy
Tento příspěvek si klade za cíl prozkoumat současný stav fragmentace post-komunistické kolektivní 
paměti (vzpomínek) a společností, ve kterých tyto vzpomínky existují: nekončící polemiky ohledně 
historické paměti vedené vládami, akademiky a novináři a dezintegrace hlavních rysů modernity 
20. století: masová průmyslová zaměstnanost a jazykově a kulturně homogenní národní stát. Tento 
proces pak ovlivňuje obecné chápání nedávné minulosti: nástup široce chápaného dynamického 
odmítnutí kulturního a ekonomického liberalismu na linii elitářství vs. populismus.

Studie zkoumá nástup nových typů identit dělnické třídy a to, jak mohou být sdílené společenské 
koncepce minulosti použity jako sebeospravedlnění třídní identity. Klade si otázku, zda populistický 
narativ „kontra-paměti“ odráží skutečné nálady ve veřejnosti a zda je jeho přítomnost reflektována 
v diskusích tvůrců přístupů k paměti. Příspěvek upozorňuje, že pozornost by měla být věnována 
anti-komunistické opozici, která vznikla mimo intelektuálně disidentské kruhy v podobě subkultur 
či kontra-kultur v rámci dělnické třídy a která odráží mnohem komplexnější obraz společenských 
řádů minulosti, a že dělnická třída a její zkušenost by neměla být chápána jen jako pasivní entita 
bez jasného směřování.

Cristina Petrescu (University of Bucharest, Faculty of Political Science, Rumunsko) 
Vzpomínání na rumunský komunismus na internetu: vzpomínky na školní léta jako 
narativy minulé diktatury
Konfliktní střety paměti o komunismu se v Rumunsku objevily až dlouhou po změně režimu v roce 
1989. Místo toho veřejným debatám dominoval historický narativ, který zdůrazňoval jen zločin-
nou a nelegitimní podstatu bývalého režimu. Tento tragický narativ se odvíjel od vzpomínek na 
represe a sledování tajnou policií Securitate, které si uchovaly dvě generace, které prožily komuni-
smus. V době vstupu Rumunska do Evropské unie se národní vzpomínky diverzifikovaly díky třetí 
generaci, která si začínala vzpomínat na své zkušenosti před rokem 1989. Byla to doba, kdy tato 
generace dospívala, a tak se tyto vzpomínky vážou převážně na školu a s ní spojené aktivity. Na 
rozdíl od svých starších spoluobčanů si tato generace nese nostalgické vzpomínky obsažené v se-
beironických narativech každodenního života. Na rozdíl od svých vrstevníků ze střední a východní 
Evropy si Rumuni vzpomínají také na bídu, protože osmdesátá léta, jak si je pamatují, byla obdobím 
hluboké ekonomické krize a pozměněné každodenní rutiny. Proto navzpomínají jen na různé druhy 
čokolády nebo oblíbené knihy, ale také na těžkosti svého dětství: fronty, vymrzlé byty, výpadky 
plynu a elektřiny atd. Na rozdíl od svých vrstevníků ze starších demokracií si Rumuni vytkli za cíl 
zapamatovat si svou minulost, aby mohli předat následující generaci svou dvojí zkušenost s dikta-
turou a demokracií. Práce dokazuje, že netouží po komunismu, ale po dávno zmizelých časech před 
internetem, časech intenzivní četby knih a opravdových mezilidských vztahů.
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Panel 7 / MÉDIA

Barbora Spalová (Univerzita Karlova, Institut sociologických studií,  
Česká republika) 
Sudetoněmecká otázka na scéně: divadelní projekty jako alternativní paměť
Podle historiků zabývajících se českou historiografií, Michal Kopeček & Pavel Kolář (2007), se tak-
zvaná sudetoněmecká otázka stala po roce 1989 nejdiskutovanějším tématem ve vědeckém i ve-
řejném prostoru. Většina českých historiků se staví do „defenzivní“ pozice, menšina je pak „kritiky 
Benešových dekretů“.

Téma odsunu/vyhnání Němců přitahovalo po roce 1989 velké množství umělců, kteří se snaží vy-
hnout oběma historickým diskurzům a vytvářejí nový společenský přístup k minulosti. Můj příspě-
vek popisuje několik českých a přeshraničních divadelních projektů z pohledu antropologie umění. 
Zvláštní pozornost věnuji projektům takzvaného radikálního divadla, které se nesnaží jen zobrazit 
určité situace, ale chce je také aktivně změnit. Mnoho z těchto divadelních projektů se označuje za 
výzkumné anebo dokumentární projekty: Porta apostolorum Miroslava Bambuška nebo Be Free! 
Divadla Feste a Dechovka divadla VOSTO5. Jsou explicitně postavené na konkrétních vzpomínkách 
lidí, rodin anebo sociálních skupin. Vytvářejí tyto projekty skutečně nový diskurz a podařilo se jim 
vyhnout se pasti soupeřících historických narativů?

Jaroslav Pinkas (Ústav pro studium totalitních režimů / Ústav českých dějin FF UK, 
Česká republika)  
Rodina jako konstanta české popkultury. Proměny reprezentace rodiny v období 
tzv. normalizace v českých filmech od sedmdesátých let 20. století do současnosti.
Ve svém příspěvku se zaměřuji na reprezentace rodiny v české filmové produkci v období tzv. nor-
malizace a reflexi rodinného života za normalizace v produkci po roce 1989. Srovnávám způsob 
konstruování rodinného prostoru, otázku genderu, mezigeneračních vztahů a hodnoty. Vedle popi-
su „nitra rodiny“ v období normalizace a jeho proměny se zaměřuji také na otázku vztahu rodiny 
v tomto období a veřejného prostoru (státních institucí, školy, pracovišť atp.). Srovnávám shody 
a rozdíly v zobrazování tohoto tématu před a po roce 1989. Vymezuji narativy „normalizační“ 
rodiny v popkultuře a věnuji se také otázce současné recepce obou modelů ve veřejném prostoru, 
především na internetu a na sociálních sítích. 

Už v normalizační tvorbě se rodina formovala jako apolitický prostor seberealizace. V polistopa-
dovém období se obraz rodiny stal jednou ze základních výkladových figur usnadňujících interpre-
taci tohoto období ať už v modu moralizujícím (stáhnutí do soukromí) nebo v modu revidujícím 
(rodina jako autonomní prostor). Tato „akademická“ reflexe rodiny zároveň pronikala do popkul-
tury, která jej reprodukovala (Pelíšky, Pupendo). 

Vedle analýzy motivů odkazující k způsobu vyprávění se zabývám i diváckou odezvou těchto pro-
duktů naznačujících jejich rezonanci ve veřejném prostoru. Hlavním zdrojem pro mě byly divácké 
diskuse na specializovaných webech (webových stránkách k těmto produktům nebo filmových a te-
levizních portálech).

Klára Soukupová (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury 
a komparatistiky, Česká republika)  
Autobiografie jako (re)konstrukce paměti
Příspěvek se zaměří na reprezentaci minulých událostí v autobiografiích, tedy narativech, které 
na jednu stranu dokumentují skutečné události aktuálního světa, na druhou stranu však minulost 
nahlížejí subjektivní optikou vzpomínajícího autora. Autobiografie představují širokou skupinu me-
moárových textů, které se podílejí na formování kolektivní paměti daného společenství. Zároveň 
tato literární díla odrážejí dobové normy, jak na minulost pohlížet. To, jak bude člověk vzpomínat 
na vlastní minulost, je ovlivněno kulturou, jíž je součástí. Naše česká, respektive středoevropská 
kultura diktuje určitý počet vzorů, které jsou člověku v průběhu vývoje zprostředkovány. Zápletky, 
podle nichž tvoříme své životní příběhy, nevytváříme vždy znovu, ale čerpáme nejčastěji ze zápletek 
literárně a orálně produkovaných děl z repertoáru nám vlastní kultury. Autobiografie jako širokou 
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veřejností recipované texty velmi silně působí na podobu kolektivně sdílené představy o minulosti, 
a to ať už se jedná o texty, které převládajícímu dominantnímu narativu konvenují, nebo o vyprá-
vění mu odporující a předkládající vlastní pohled na minulost. Příspěvek by měl ukázat, jak autoři 
ve vyprávění o sobě samých uchopují minulost v rámci heterogenních narativů středoevropského 
prostoru ve 20. století, tedy jaký příběh o minulosti daného společenství vyprávějí a jakými narativ-
ními a uměleckými prostředky toho dosahují.

Mykola Makhortykh (University of Amsterdam, Nizozemsko)  
Vzpomínky na válku a online encyklopedie: Rámování 30. června 1941 na Wikipedi
Ve své prezentaci se budu věnovat dopadu nových médií – v prvé řadě internetové encyklopedii 
Wikipedia – na paměť o druhé světové válce ve střední Evropě. Od roku 2001 se Wikipedia vyvinula 
z běžného internetového encyklopedického projektu v „největší dílo digitální historie“ (Rosenzweig, 
2006), na které se běžně odkazují studenti na různých stupních vzdělávacího systému. Podle studie 
provedené v roce 2010 používá Wikipedii 88% studentů a mnoho z nich se na ni obrací, i když jim 
učitelé jasně řekli, že ji nemají používat. Nicméně naše porozumění tomu, jak Wikipedia ovlivňuje 
výuku a/nebo vzpomínky na konfliktní minulost je stále nedokonalé.

Mým cílem je zkoumat, jak je paměť o druhé světové válce utvářena na Wikipedii a za tím účelem 
analyzuji články na Wikipedii, které popisují dobytí Lvova německou armádou 30. června 1941. 
Tento moment byl důležitým milníkem druhé světové války ve Východní operační oblasti a také 
komplexním případem etnického násilí, které mělo za následek velké množství kontroverzí v his-
toriografii Ukrajiny, Polska a Ruska. Za použití kroskulturní analýzy a analýzy webového obsahu 
srovnávám, jak je tato událost zachycena v různých verzích Wikipedie a jaký typ paměti se tím 
vytváří.

Xiaoping Sun (Saint Mary‘s University, History Department, Kanada)  
„Běžte, prosím, do historického muzea!“: Vzpomínání na maoistické zúrodnění  
půdy v severovýchodní Číně
Tato práce za použití případové studie Muzea Beidahuang zkoumá vytváření veřejné paměti jako 
nástroje vlasteneckého vzdělávání a odhaluje napětí mezi veřejnou pamětí vytvářenou státem 
a individuálními vzpomínkami, které s důrazem na emotivnost vyvolávají populární média. Beida-
huang, „Velká severní divočina“, je populární název pro oblast rekultivace půdy v severovýchodním 
cípu Číny podél hranic s Ruskem. Krajina zde byla ve čtyřicátých letech kultivována z původních 
mokřin a od sedmdesátých let je využívána jako zemědělská půda. „Divočina“ je nyní uchována 
v muzeu Beidahuang, které bylo založeno v roce 2005 jako vlastenecké vzdělávací místo. Organi-
zované výpravy studentů tvoří hlavní část návštěvníků muzea. Zatímco muzeum zdůrazňuje lidské 
vítězství nad přírodou, populární média, například televizní seriál „Láska v Beidahuangu“ uvedený 
v roce 2009, kladou důraz na lidské utrpení a oběti při budování socialistické modernity. Studie 
čerpá z rozhovorů a z archivních pramenů a zaměřuje se na analýzu vzdělávacího záměru Mu-
zea Beidahuang a „Lásky v Beidahuangu“ s cílem odhalit politické záměry skryté za provázanými 
a konfliktními vzpomínkami na zúrodňování půdy v Beidahuangu.

Agnieszka Kajczyk (The Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute, Polsko)  
Kde je pravda? Vzpomínka na holocaust ve filmu a literatuře vs. osobní vzpomínka  
v Polsku po válce a nyní
Totalitní systém, který se dostal po válce v Polsku k moci, významnou měrou ovlivnil způsob, jakým 
si kolektivní paměť přivlastnila osobní paměť. Kolektivní paměť měla oficiální status a byla v prvé 
řadě formována za pomoci vládou vlastněných masmédií. Tento proces je obzvláště zřetelný na 
příkladu holocaustu Židů v okupovaném Polsku.

V prvních letech po válce bylo téma holocaustu odsunuto do zapomnění. V následujících letech 
pak může být nová strategie vládní moci nejlépe popsána nikoliv jako absolutní eliminace tématu, 
ale spíše jako přesouvání pozornosti v rámci daného tématu, zamlžování významů, které vyústilo 
v manipulování historie.
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Situace se změnila po roce 1989, kdy se oficiální kolektivní paměť stala mnohem otevřenější k dis-

kusím. Ve veřejném prostoru začaly fungovat mnohem diverzifikovanější vzpomínky, které se od 
sebe často velmi lišily. To často způsobovalo silné kontroverze v rámci politického diskurzu. Není již 
nemožné odpoutat se od obrazu holocaustu v kolektivní paměti, jak ho vytvořil film a literatura 
v době komunismu, ale stále je to obtížné.


