
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra občanské výchovy a filosofie 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Didaktické zpracování Národního památníku na Vítkově v Praze pro 

výuku v rámci občanské výchovy na základní škole 

Bc. Barbora Červenková 

Vedoucí práce:  Ing. Michaela Dvořáková 

Studijní program:  Učitelství pro střední školy (N7504) 

Studijní obor:  N ČJ - ZSV 

2018



 

 

Prohlášení  

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a k jejímu zpracování 

jsem použila pouze uvedené zdroje a literaturu. Zároveň prohlašuji, že práce nebyla využita 

k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 12. července 2018     Podpis: Bc. Barbora Červenková 



 

 

ABSTRAKT  

Základem této diplomové práce Didaktické zpracování Národního památníku na Vítkově 

v Praze pro výuku v rámci občanské výchovy na základní škole, je popis samotného objektu 

jak po stránce architektonické, ale také praktické a funkční, především pak jeho využití 

v kontextu různých období československých a českých dějin dvacátého století.  

 Teoretická část je tvořena informacemi o vzniku, historii a využití místa a budovy 

památníku, ale také informacemi o využívání muzea a jiných kulturních památek či 

významných míst ve výuce na základní škole.  

 Praktická část práce obsahuje návrh didaktického využití a vychází z návrhu exkurze 

do Národního památníku na Vítkově a zdejší muzejní expozice Křižovatky české a 

československé státnosti, ale také na zpracování institucí nabízených didaktických materiálů 

a výchovně vzdělávacích programů, které je zde možné s dětmi navštívit. Stěžejní je pak 

návrh vlastních aktivit s mezipředmětovým přesahem, s možností využití stávající expozice 

pro žáky druhé stupně základních škol a ekvivalentních ročníků víceletých gymnázií, který 

lze využít v hodinách Výchovy k občanství. 

Cílem práce je poukázat na důležitost zajímavých míst a kulturních památek u nás, 

především pak Národního památníku na Vítkově, z hlediska nejen získání znalostí o historii, 

ale především ponaučení, pochopení souvislostí, národního uvědomění a budování 

pozitivního vztahu žáků k vlasti prostřednictvím výuky ve škole.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This Diploma Thesis is based on the Didactic Processing of the National Memorial at Vítkov 

in Prague for the Civic Education at Elementary School. The description of the building 

itself is both architectural, practical and functional, especially its use in the context of various 

periods of the Czechoslovak and Czech History of the Twentieth century. 

The theoretical part is created by information about the origin, history and use of the 

monument site and the building, as well as information about the use of the museum and 

other cultural monuments or important places in primary school education. 

The practical part of the Thesis contains a proposal for didactic use and is based on the design 

of an excursion to the National Memorial at Vítkov and the local museum exposition of the 

Crossroads of Czech and Czechoslovak Statehood, but also on the development of 

institutions of offered didactical materials and educational programs that can be visited here 

with children. The most important is the design of an interdisciplinary activities with the 

possibility of using the existing exposition for students of the second grade of primary 

schools and equivalent years of multi-year gymnasiums in Civic Education. 

The goal of the Thesis is to point out the importance of interesting places and cultural 

monuments in our country, especially the National Memorial in Vítkov, not only to gain 

knowledge about history, but also to learn lessons, understanding the context, national 

consciousness and building a positive relationship of students to their homeland through 

teaching at school. 
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Úvod 

Vzhledem k současné složité společenské situaci, která velmi často sklouzává k extrémním 

náladám lidí, je vhodné, ale také nutné, zajímat se o historii našeho státu. Právě ona by nám 

totiž mohla pomoci při řešení těchto současných problémů dnešní společnosti, jelikož by 

mohla přinášet nejen ponaučení z historie, ale i odstrašující příklad. 

 Národní památník na Vítkově v Praze v sobě snoubí nejen architektonickou 

jedinečnost, funkčnost, ale také nezastupitelné místo v historii a idejích českého národa. 

Právě ono postavení se ale v průběhu dějin měnilo.  

 V práci se budeme věnovat popisu vzhledu místa, využití a významu Památníku na 

Vítkově v různých dobách, ale také vystihnutí společenských podmínek, které právě onen 

význam určovaly či ovlivňovaly. Tento cíl je realizován v rámci kapitol 1 až 3, které jsou 

zařazeny do teoretické části práce. 

 První kapitola bude věnována vymezení, představení podob, jeho vzhledu a stylu, a 

okrajově také výzdobě nejen samotného Památníku, ale také místa, na němž se dnešní 

budova nachází. 

Ve druhé kapitole se pokusíme nastínit možnosti a využití budovy v různých dobách, 

státních zřízeních a společenských podmínkách. Nejedná se o pouhý popis funkce budovy 

v různých dobách, nýbrž se snažíme poukázat na zneužívání kulturního bohatství a 

pomyslného bohatství národa pro propagandu a ideologii doby v období komunistické vlády 

u nás. 

 Třetí kapitola bude věnována vybudování a významu Hrobu neznámého vojína, které 

je nedílnou součástí Památníku na Vítkově a také možnostem jeho využívání.  

Následovat bude čtvrtá kapitola, která se zabývá problematikou využívání muzeí a 

kulturních památek ve škole, konkrétně pak možnostmi, efektivností předání nových znalostí 

a dovedností, ale také například možnými úskalími a podmínkami, které jsou nutné pro 

úspěšné naplnění cílů výuky. Detailněji se zaměřujeme na využívání objektové a především 

projektové výuky v souvislosti s využitím muzea ve škole. 
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V páté kapitole bude z didaktického pohledu více rozebrána celková stálá expozice, 

kterou Památník nabízí, včetně didaktických materiálů a programů pro školy, na které 

navazuje i podkapitola jejich možného využití v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem základního vzdělávání.  

Předposlední, šestá kapitola, bude věnována návrhu souhrnu aktivit „100 let naší 

republiky“, který navazuje na exkurzi do Památníku a který lze využít nejen v hodinách 

občanské výchovy, ale má i mezipředmětový ráz. Součástí kapitoly je taktéž návrh vlastního 

pracovního listu pro žáky druhého stupně základních škol a ekvivalentních ročníků 

víceletých gymnázií, konkrétně pak pro žáky 7. až 9. ročníků, který lze využít během 

návštěvy výstavy v Národním památníku na Vítkově. Kapitola taktéž obsahuje ukotvení 

aktivit v rámci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

V závěrečné, sedmé kapitole shrneme zhodnocení naplnění všech předem 

vytyčených cílů a také poukážeme na možná úskalí, se kterými je při práci možné se setkat.  
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1 Vítkov - vymezení prostředí a představení různých podob místa 

1.1 Vrch Vítkov 

Jeden a půl kilometru dlouhý hřbet je spolu s Pražským hradem a Vyšehradem jedním 

z trojice výrazných pražských dominant. Tyčí se nad úroveň bývalého Špitálského pole, jak 

bylo dříve nazýváno území dnešního Karlína, asi 300 metrů od původních východních bran 

Prahy.1 Hora, nebo vzhledem k rozloze spíše vrch, byla od nepaměti lemována důležitými 

komunikacemi a obchodními trasami, na jedné straně do východních Čech a na Moravu a 

do Slezska od původní Poříčské brány, která se nacházela na místě dnešního Muzea hlavního 

města Prahy. Na straně druhé potom směrem na Kutnou Horu, která vedla od tzv. Horské 

brány, dnešní křižovatky U Bulhara.  

 Hora byla vždy opředena tajemstvím a měl jakýsi sakrální a magický význam. 

Původně se zde nacházelo pohanské pohřebiště a místo, na němž byly pořádány nejrůznější 

rituály a obřady, včetně těch obětních.2  

 Za vlády Karla IV. byly svahy Vítkova osázeny vinicemi a hora nebyla zařazena do 

nového konceptu opevnění Prahy. V této době získal vrch i své označením, protože jejím 

majitelem se stal Vítek z Hory, odtud tedy pochází název Vítkov.3 

 Během husitských válek (1419 – 1434) zde došlo dne 14. července 1420 k vítězné 

bitvě husitů v čele s Janem Žižkou nad křižáckými vojsky vedenými římským králem 

Zikmundem. Křižáci se chtěli zmocnit strategického umístění Vítkova, aby odstřihli Prahu 

od cest, kterými proudily zásoby potravin do města (viz výše) a nechali by tak město 

vyhladovět. Jan Žižka nechal na místě dnešního Národního památníku na Vítkově postavit 

opevnění, které se skládalo ze dvou srubových staveb obehnaných kamennou zdí a třemi 

příkopy. Skutečnost, že Žižkovi muži zvítězili nad přesilou početného Zikmundova vojska, 

se stala zakládající událostí toho, aby se Vítkov později stal českou „posvátnou“ horou.4 

                                                 
1 POLÍVKA, M. Bitva na Vítkově. Slovo k historii. Praha: Melantrich, 1987, str. 8. 

2 HESSOVÁ, J. Národní památník na Vítkově v kulturních kontextu; problematika uměleckého ztvárnění a 

interpretace hodnot a idejí. Praha: Filosofická fakulta UK, 2009, str. 3 – 4.  

 
3 URBÁNEK, R. Bitva na Vítkově 1420. Praha: Vědecký Ústav vojenský, 1933, s. 3. 

4 GALANDAUER, Jan. Chrám bez boha nad Prahou: památník na Vítkově. Praha: Havran, 2014, str. 9 – 10. 
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 Vítězství husitů v roce 1420 se odrazilo i na okolí samotného Vítkova. V 19. století 

na tomto území probíhal obrovský stavební rozvoj a také došlo k jeho oddělení od 

Královských Vinohrad a právě na počest slavného vojevůdce bylo v roce 1877 oficiálně 

pojmenováno Žižkov.5 

 Po mnohaletém úsilí pak na vrchu vyrostl mohutný památník věnovaný husitské a 

následně i legionářské tradici. Národní památník, který na konci 20. století přešel do správy 

Národního muzea, se skládá z hlavní budovy a obrovské jezdecké sochy Jana Žižky 

z Trocnova. Využívání hlavní budovy se měnilo v návaznosti na dobu, dnes slouží jako 

prostory expozice Národního muzea. 

1.2 Myšlenka vzniku Národního památníku na Vítkově, okolnosti jeho 

vzniku 

Jak již bylo řečeno výše, právě vítězná bitva na Vítkově dala základ pozdější myšlence 

symbolického místa a potřeby monumentální stavby. 

  V devatenáctém století docházelo v rámci vrchu i nově vzniklého Žižkova k různým 

pamětním akcím. Například stavitel této čtvrti a propagátor kultu Jana Žižky – Jan Hartig, 

nechával při různých příležitostech na Vítkově pravidelně vztyčovat mohutné stožáry 

s prapory. Můžeme uvést příklad, kdy v den výročí bitvy na Vítkově, 14. července, 

pravidelně na místě zavlály bílé prapory s červeným kalichem. Naopak při připomínkách 

upálení Mistra Jana Husa či porážce na Bílé hoře visely prapory smuteční, černé.6 

 Myšlenka zbudování trvalé připomínky Žižkova vítězství jako symbolu nezlomnosti 

českého lidu, potažmo poté zbudování památníku či pomníku Jana Žižky z Trocnova, vzešla 

z lokálního patriotismu místních obyvatel. Poté ale přerostla v otázku národního a státního 

zájmu. V této době totiž bylo na území Čech budováno hned několik Žižkových pomníků. 

Například odhalení v Přibyslavi, údajném místě jeho úmrtí, bylo akcí s celonárodním 

významem. Praha následně také začala řešit vznik vlastního velkého památníku na vrchu 

Vítkově.7 

                                                 
5 ŠESTÁK, Z. Jak se ze Žižkova stalo velké město. Praha: Academia, 2008, str. 9 – 33.  

6 MIKOTA, M. Karel Hartig a počátky Žižkova v 19. století. Praha: Koniasch Latin Press, 1996, str. 147. 

7 GALANDAUER, J. Chrám bez boha nad Prahou: památník na Vítkově. Praha: Havran, 2014, str. 12. 
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 Následovalo ale několik dlouhých let jednání a dohadů o vybudování velkého 

monumentálního pomníku, včetně veřejných sbírek, avšak bez úspěchu. Proto byl v roce 

1910 na místě zasazen alespoň malý pomníček s pamětní deskou s následujícím textem, 

připomínajícím vítěznou bitvu: „Nepatrná hrstka lidí přemohla spojené řady obrněných, 

poněvadž byla přesvědčena o své pravdě. Tehdáž byly strany dvě: Evropa a my. A ta Evropa 

byla bledá, sinalá a černý prapor s rudým kalichem vlál nad její hlavou. Vzpomínejte, 

uvědomte si, čím jsme tehdáž byli. Tu jdeme mezi mohylami vítězů, ale ne po hrobech 

pobitých.“8 

 V letech před vypuknutím první světové války byly dokončeny tři velké pražské 

pomníky – Františka Palackého, Mistra Jana Husa a také jezdecká socha svatého Václava. 

V roce 1912 pak byla konečně vyhlášena soutěž na stavbu velkého památníku, který by se 

stal jednou z dominant města. Sešlo se v ní celkem padesát sedm návrhů a projektů od našich 

nejvýznamnějších architektů a sochařů. Avšak žádný z nich nezískal první cenu a navíc po 

vypuknutí 1. světové války v roce 1914 byla myšlenka odsunuta do pozadí a stavba odložena 

na neurčito.9 První oficiální soutěž ztroskotala taktéž kvůli dobové neschopnosti přijetí 

netradičního uchopení něčeho tak tradičního, jako byly husitské války vedené pro reformu 

církve a potažmo celé společnosti. 

 Myšlenky na stavbu pomníku velkého velitele husitů byly obnoveny až po skončení 

1. světové války. Nastartování pomohla i poválečná situace a kult legionářství, který byl 

s husitstvím často srovnáván a spojován. I sami legionáři se často sami hrdě hlásili k tradici 

husitského hnutí. Na základě těchto skutečností byla tedy původní myšlenka logicky spojena 

s potřebou výstavby pietní budovy odboje, ačkoli se jednalo o dvě diametrálně odlišné 

historické etapy dějin národa. V roce 1920 byl za účasti prezidenta T. G. Masaryka a dalších 

členů vlády i starostů zahraničních metropolí položen základní kámen pomníku Jana Žižky. 

Kámen věnovalo město Tábor. Do něj byla vložena měděná schránka, která obsahovala 

pamětní list hlavního města Prahy a Tábora, alba s pohledy na Prahu a Žižkov, životopis a 

                                                 
8 GALANDAUER, J. Chrám bez boha nad Prahou: památník na Vítkově. Praha: Havran, 2014, str. 22. 

9 CHOCHOL, J. Soutěž o Žižkův památník. In: Přehled XII, 1913 – 1914, s. 334. 
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podobiznu prezidenta republiky, dějiny žižkovského Sokola a Spolku pro zbudování 

Žižkova památníku a veškerý denní tisk z 27. června 1920.10 

 V roce 1923 byla vyhlášena nová veřejná soutěž na návrh budovy označované jako 

Památníku osvobození, v němž se měly spojovat objekty muzea československých legií a 

pomníku Jana Žižky z Trocnova. V porotě zasedlo mnoho významných osobností, 

odborníků a umělců, například architekt Josef Gočár, generál Rudolf Medek či malíř Max 

Švabinský. První cena ale opět udělena nebyla.11 

O dva roky později tak byla vypsána druhá soutěž. V jejím zadání bylo ale jasně 

stanoveno, že je nutné od sebe oddělit archivní budovy, tedy legionářské muzeum, a části 

pietní, čili panteon s čestným pohřebištěm pro československé legionáře z Ruska, Itálie a 

Francie.  

První cena byla tentokrát udělena věhlasnému pražskému architektovi Janu 

Zázvorkovi, který za války sám vstoupil do československých legií v Rusku, kde se dokonce 

v rámci československé delegace účastnil mírových jednání. Splňoval tak veškeré ideály a 

podmínky. Spolu s ním se na návrhu nazvaném Družina podílel i architekt Jan Gillar. Kromě 

životních zkušeností architekta Zázvorky byl oceňován i fakt, že autor dodržel podmínku 

rozdělení jednotlivých funkcí budov. Dále jeho modernistická jednoduchost ovlivněná 

funkcionalismem. Řešeno bylo také samotné rozmístění jednotlivých částí. Správní budovy 

s archivem se měly nacházet na úpatí Vítkova, pro samotný památník pak byla vyhrazena 

ústřední část pláně. Památník byl zamýšlen jako prostor pro pietní obřady a pohřbívání. 

V návrhu byly slavnostní síň a mauzoleum umístěny nad sebe a byly spojeny síní se 

schodištěm.12 Samotný projekt, který se v mnohém vymykal zaběhlým pořádkům, se ale 

samozřejmě neobešel bez vlny kritiky. Pro příklad můžeme uvést slova architekta Karla 

Teigeho, která uveřejnil v levicovém časopise Stavba: „… národ má ideál slušného, člověka 

důstojného obydlí a touha po památnících a slavnostních síních je jen v mysli několika 

jednotlivců, kteří s národem mají jen to společného, že jejich domněle reprezentují. Ostatně 

žalostné výsledky soutěže na Památník osvobození jsou nejjasnějším důkazem, jak tento 

                                                 
10 GALANDAUER, J. Chrám bez boha nad Prahou: památník na Vítkově. Praha: Havran, 2014, str. 31 – 34. 

11 HÜBSCHMANN, B. Památník odboje a Žižkův pomník. Praha, 1924, str. 143.   

12 GALANDAUER, J. Chrám bez boha nad Prahou: památník na Vítkově. Praha: Havran, 2014, str. 41 – 42. 
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podnik moderní architektuře nesvědčí… Jsme přesvědčeni, že kterýkoliv mohutný čin 

osvobozeného národa, třebas nějaká veliká údolní přehrada nebo účinná sociální reforma, 

je spíše pomníkem národní energie než dílo dekorativní architektury na žižkovském kopci.“13 

Teige zde nekritizuje pouze stavbu konkrétního díla uctívajícího Žižku a legionáře, ale také 

stavbu pomníků obecně. 

1.3 Stavba Památníku na Vítkově 

8. listopadu 1928, v den výročí bitvy na Bílé hoře a v rámci rozsáhlých oslav desátého výročí 

založení samostatného Československa, byla slavnostně zahájena stavba památníku, jehož 

původní záměr byl jasný – v mohutné stavbě měly být uloženy ostatky legionářů, kteří za 

velké války bojovali za samostatné Československo.14 Mělo se jednat o jakýsi chrám 

republiky, tedy chrámovou stavbu s vlasteneckým vyzněním. Dalším předpokladem využití 

budovy bylo, že by v panteonu, v připraveném velkém černém sarkofágu, byl pohřben první 

československý prezident T. G. Masaryk, který ale tuto možnost striktně odmítal ještě za 

svého života. Navíc ani jeho celoživotní koncepce myšlení a filosofie se absolutně 

neshodovala se stylem honosného pohřbu v obrovském kamenném velechrámu nad Prahou. 

Nakonec zde opravdu pohřben nebyl a na přání rodiny byl po smrti v roce 1937 pohřben na 

hřbitově v Lánech vedle jeho ženy. Ačkoli následovalo dokonce několik pokusů o převoz 

ostatků na Vítkov, nikdy k nim nedošlo a Masarykův sarkofág zůstal prázdný.15  

Zajímavé je, že památník se podle původního projektu vlastně nikdy nedostavěl. 

Doba se měnila a s ní i podmínky a potřeby, stejně jako koncepce myšlení celé společnosti.  

Stavba pokračovala relativně rychle, protože již v roce 1929, tedy jen samotný rok 

od jejího začátku, byly zprovozněny první části budovy, konkrétně archiv, knihovna a 

správní budovy. Nedlouho poté následovalo otevření muzea Památníku osvobození 

s expozicí věnovanou domácímu i zahraničnímu odboji, tedy legionářům a Masarykově 

                                                 
13 TEIGE, K. Památník Osvobození a Volkerschlachtdenkmal. Stavba. 1925-1926, roč. 4,. str. 148 – 150. 

14 GALANDAUER, J. Ukradený panteon – Národní památník na Vítkově 1949 – 1989. In: Dějiny a současnost. 

Praha: 2014, č. 1, str. 19 – 21. 

15  GALANDAUER, J. Chrám bez boha nad Prahou: památník na Vítkově. Praha: Havran, 2014, str. 58 – 62. 
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zahraniční akci.16 Hrubá stavba byla dokončena roku 1931 a poté se začalo pracovat na 

výzdobě a vybavování interiérů.  

Památník měl být slavnostně předán při příležitosti dvacátého výročí vyhlášení 

samostatného Československa 28. října 1938. Celou akci měly doprovázet vojenské 

přehlídky, kterými se měla demonstrovat odhodlanost k obraně země před nacistickou 

hrozbou. Všechny plány ale zmařil podpis Mnichovské dohody v září 1938 a následné 

události, které z ní plynuly.17 Hrubá stavba všech budov navržených v původním projektu 

byla sice hotová, ale zbývalo několik dokončovacích prací.  

  

                                                 
16 GALANDAUER, J. Chrám bez boha nad Prahou: památník na Vítkově. Praha: Havran, 2014, str. 52. 

17 Tamtéž, str. 62 – 65. 
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2 Využití Národního památníku na Vítkově v dějinách  

Jak již bylo řečeno, Památník na Vítkově byl stavěn jako symbol nezlomnosti Čechů, 

potažmo Čechoslováků, především pak s odkazem na husity, kteří byli často spojováni do 

paralely s hrdinskými činy legionářů. V Památníku mělo být zřízeno kromě muzea 

legionářství také pohřebiště padlých a hrob neznámého vojína padlého za první světové 

války, který měl být vybrán z masových hrobů na bojištích, na nichž bojovali českoslovenští 

legionáři. Paradoxně ale byl na místě první legionář skutečně pohřben až po více než 90 

letech. Dějiny rozhodovaly jinak a využívání místa bylo různé, vždy však poplatné době. 

Vítkov se tak z mystického pohanského vrchu stal prostorem, v němž se střetávaly různé 

ideologie, které zde byly prezentovány.  

2.1 Dokončení stavby a památník za německé okupace 

Stavba, včetně interiérů, byla skutečně dokončena v roce 1938, avšak vzhledem 

k historickým událostem návazných na Mnichovský diktát zůstala v držení Spolku pro 

zbudování Památníku na Vítkově.  

 Okupanti chtěli potlačit všechno, co souviselo s československou předválečnou a 

hlavně demokratickou identitou, nejen politický systém a jeho představitele, ale také historii, 

ideologii, symboliku, a samozřejmě také legionářskou tradici, kterou považovali za 

nepřípustnou a nepřátelskou. Bylo tedy velmi rychle jasné, že z Památníku se muzeum 

legionářství ani čestné legionářské pohřebiště, jak bylo původně zamýšleno, nestane. 

Legionáři byly velmi brzy po začátku okupace perzekuování mnoha zákazy, brzy přišlo také 

zatýkání a popravy. Mnoho z nich bylo deportováno do koncentračních táborů. To vše bez 

jakýchkoli soudů či možnosti obhajoby. Byly ničeny pomníky a památníky, které jim byly 

věnovány. Je tedy jasné, že i Památník na Vítkově, jakožto obrovský monumentální symbol 

kultu legionářství, byl v ohrožení. 18 Velmi viditelný podnět k výše zmíněném odporu dal K. 

H. Frank při svém proslovu při manifestaci na Staroměstském náměstí, kde tvrdě zaútočil na 

legionářskou tradici, kterou označil za samotný základ protiněmecké koncepce a vyzval 

národ k její likvidaci.19 

                                                 
18 GALANDAUER, J. Chrám bez boha nad Prahou: památník na Vítkově. Praha: Havran, 2014, str. 90 – 91. 

19 GALANDAUER, J. Národní památník na Vítkově. Praha: Národní muzeum Praha, 2012, str. 18 – 19.  
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 1. září 1939 byla budova muzea na úpatí Vítkova20 obsazena Němci. Od listopadu 

pak Němci poukazovali na platnost zákona z 15. března 1939, podle něhož přešly do správy 

říšské branné moci všechny budovy, které byly předtím spravovány tehdejším 

Ministerstvem národní obrany. Z toho říšská správa vyvodila, že má nárok na celý Památník 

a obsadila budovy muzea, archivu a správy.21 

 Němci dokonce nějakou dobu uvažovali o tom, že by v prostorách vznikl památník 

českoněmeckého soužití. Vzniklo dokonce několik projektů a v budově měly být pohřbívány 

významné české i německé osobnosti. Z této myšlenky ale nakonec sešlo.  

 Následujících pár let nacisté o budovu nejevili příliš velký zájem a členové Sboru 

pro zbudování Památníku Národního Osvobození a pomníku Jana Žižky z Trocnova, který 

vznikl v roce 1926 z důvodu potřeby vytvoření speciálního orgánu, který by se zasadil o 

stavbu a péči o budovu. Vzorem se měl stát Sbor pro postavení Národního divadla z 19. 

století, který stavbou pomohl národnímu uvědomění.22 Na počátku okupace měli členové 

Sboru do budov Památníku relativně volný přístup. Navíc také respektovali činnost 

samotného Sboru, a tak se nadále pokračovalo v dokončování stavby, ale také 

v nenápadných krocích pro záchranu objektu. V červnu 1940 bylo vyhlášeno nařízení 

odstranit a zničit veškeré symboly a předměty připomínající československou samostatnost. 

Všichni tušili, že budova bude brzy obsazena a snažili se spolu s pracovníky muzea archivu, 

které z velké části tvořili bývalí legionáři, z Památníku odvézt a zachránit vše, co šlo.23 

Z památníku byly odvezeny a uschovány například bronzové plastiky a skulptury ze dveří, 

mramorový reliéf státního znaku od sochaře Jaroslava Horejce, či svícny a mnoho dalšího. 

Členové sboru ukrývali výzdobu interiéru, kterou nebylo možné odvézt, například reliéfy 

s legionářskými motivy od Karla Pokorného v Ústřední síni, které byly původně vytesány 

do bloků mramoru a tudíž je nešlo z místa převézt. Prohlubně v reliéfech byly vyplněny 

hmotou ze sádry a dřevěné vlny, čímž vznikla iluze plných neporušených stěn, které 

následně pokryly tenkou vrstvou mramoru. Stejně tak byly schovány i cenné mozaiky od 

                                                 
20  Pozn.: dnešní sídlo Vojenského historického ústavu  

21 GALANDAUER, J. Národní památník na Vítkově. Praha: Národní muzeum Praha, 2012, str. 20 – 21. 

22 HORYNA, M. Národní památník na Žižkově. Stavebně historický průzkum. Praha: 1985, str. 13. 
23 GALANDAUER, J. Česká vojenská tradice v proměnách času. Vrch Vítkov v české historické paměti, in: 

Historie vojenství, 1994, roč. 5, str. 8. 
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Maxe Švabinského v Kapli padlých, které stejně jako předchozí dílo odkazují na legie. Ty 

byly alespoň omítnuty a dobarveny tóny okolního mramoru. Tajně se z budovy vyvážela 

umělecká díla, sádrové modely a plány. Snažili se zachránit co nejvíce z výzdoby. Dále pak 

zdařile zakrývali státní znaky nebo seznamy legionářů a tak podobně. Všechny tyto aktivity 

činili všichni účastníci s vědomím, že ohrožují životy své i svých rodin a blízkých, protože 

ukrývali majetek wehrmachtu a v samotné budově dokonce zazdili bronz, který byl určen na 

odlití plastik a tím ho zachránili před roztavením a použitím v zbrojním průmyslu.24  

 

Obrázek č. 1 - Mozaiky od Maxe Švabinského v Kapli padlých 

                                                 
24 GALANDAUER, J. Česká vojenská tradice v proměnách času. Vrch Vítkov v české historické paměti, in: 

Historie vojenství, 1994, roč. 5, str. 8 – 9.  
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Všechny tyto práce ale byly definitivně ukončeny po atentátu na říšského protektora 

Reinharda Heydricha v květnu 1942. V listopadu 1942 obsadili budovy Památníku 

osvobození příslušníci wehrmachtu a začalo drancování, loupení a ničení. Sbor byl donucen 

odevzdat kompletní budovu německým správním orgánům. Okupanti ničili symboly 

vlastenectví a národní hrdosti Československa. Vzhledem k neustále rostoucí potřebě 

Němců vyrábět zbraně a munici, a současně také nedostatku materiálů, došlo k vyvezení 

všeho kovového, například části dveří, oken mříží a krytů. Kovy byly následně roztaveny a 

využity ve zbrojním průmyslu. Celková škoda způsobená Němci za 2. světové války byla 

později vyčíslena na více než 3 miliony protektorátních korun.25 

Na konci války sloužil Památník jako skladiště wehrmachtu a sídlila zde dokonce 

jedna posádka. 26 

2.2 Památník v obnoveném Československu 

Ještě během války rozpracoval architekt Jan Zázvorka projekt s návrhem zvětšení 

Památníku, konkrétně se jednalo o dostavbu tzv. Pamětní síně druhého odboje na východní 

straně. Její podoba se rovná té dnešní, tedy půlkruhové apsidě pod jezdeckým pomníkem 

Jana Žižky. Ta byla dostavěna po roce 1945, stejně jako západní kolumbárium.  

 Legionáři v této době již nezaujímali ústřední místo ve společnosti jako za první 

republiky. Ideologie se změnila. Navíc se během války zformoval také tzv. „druhý odboj,“ 

který se podílel na protiokupačních aktivitách doma i v zahraničí a usiloval o osvobození 

země. Často byly vyzdvihovány určité společné rysy prvního odboje, tedy legionářů za první 

světové války, a odboje za druhé světové války. Především pak to, že obě uskupení měla 

stejného nepřítele – Němce, kteří bojovali ve spojenectví s Rakouskem. Jediným, avšak 

závažným rozdílem, byl názor na Rusko, potažmo na Sovětský svaz. Po roce 1945 bylo 

považován za osvoboditele a velkého slovanského bratra, ale o bojích legionářů proti 

bolševikům se v této době již zarytě mlčelo.27 

                                                 
25 LACINGER, L. Národní památník na Žižkově. Praha: Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a 

objektů, 1985, str. 125. 

26 GALANDAUER, J. Chrám bez boha nad Prahou: památník na Vítkově. Praha: Havran, 2014, str. 103. 

27 Tamtéž, str. 104 – 106. 
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 Postoj společnosti k legionářské tradici nebyl ihned po roce 1945 jednoznačný. 

Později ale byli i legie spojeny s dobovou prokomunistickou propagandou spojenou 

s odporem k západnímu světu, tedy že československé legie se účastnily konfliktu na straně 

imperialistické Dohody a jejich anabázi pak byla označována za protisovětské 

kontrarevoluční vystoupení. Před vypuknutím druhé světové války ale legionáře považovali 

za součást slovanského boje proti Německu. A právě tato intepretace se stala součástí 

poválečné komunistické propagandy.28 O legionářích se ale nikde nikdo příliš nezmiňoval a 

jediným, kdo měl nést zásluhu na konci války, měl být Sovětský svaz a komunistická strana. 

 Dále také komunisté za aktivity druhého odboje uznávali pouze boje 

československých vojáků na východě, například u Sokolova, Kyjeva či Dukly. Tyto bitvy 

využívali k propagandě, která byla orientována na východní prosovětskou tradici. Současně 

tak ignorovali jejich zásluhy na bojištích na západě a na východě Afriky.29 Letce z Anglie 

nebo vojáky bojující u Tobruku a jinde do odboje nezahrnovali, spíše naopak. Dějiny a jejich 

interpretace byly velmi poplatné době a informace byly vybírány a upravovány podle toho, 

jak bylo potřeba k manipulaci a přesvědčení obyvatelstva, ale také k postupné cílené změně 

myšlení lidí.  

 Charakter doby je velmi dobře znatelný i na změnách na Památníku na Vítkově. 

Všem, kteří ho chtěli po válce obnovit, bylo jasné, že nelze plně navázat na původní 

myšlenky a záměry v plném rozsahu. Jak již bylo řečeno, legionářství nebylo v této době 

uznáváno. Hojně se diskutovalo o využití budovy a také o tom, jak místo věnovat nejen 

prvnímu, ale současně i druhému odboji. Někteří členové Sboru zastávali názor, že by zde 

měli být pohřbeni zástupci obou odbojů. Problémem ale byl fakt, že před 2. světovou válkou 

na místě nebyly uloženy ostatky žádného legionáře a v současné době to bylo nemyslitelné. 

Dalším návrhem pak bylo vybudování čestného národního hřbitova obětí druhého odboje, 

jehož součástí měl být i pomník padlým československým letcům z Velké Británie.30 

                                                 
28 GALANDAUER, J. Chrám bez boha nad Prahou: památník na Vítkově. Praha: Havran, 2014, str. 106 – 

109. 

29 Tamtéž, str. 109 – 127.  

30 Tamtéž, str. 112 – 113. 
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Po vítězství Komunistické strany Československa v únoru 1948 se státní propaganda 

snažila popřít a očernit veškerá pozitiva první republiky, včetně legionářské tradice. Navíc 

cíleně děsili obyvatelstvo hrozbou další, velké, zničující, světové války, kterou měl údajně 

chystat tehdy nazývaný kapitalistický západ, aby získal moc nad světem. Plány na využití 

Památníku tak vzaly za své.31 Klíčovou roli tvůrce dějin dostalo revoluční dělnické hnutí. 

Byl nastolen nový výklad dějin. 

 21. července 1948 převzal záštitu nad Památníkem tehdejší prezident Klement 

Gottwald, s jehož jménem se bude místo pojit mnoho dalších let. 

 V září téhož roku, po smrti Edvarda Beneše32, byly právě na Vítkově na dva dny 

vystaveny jeho ostatky ve skleněné rakvi. U ní drželi čestnou stráž vojáci, členové Sokola, 

bývalí legionáři, horníci a mnoho dalších. Druhý den se potom u rakve tvořily dlouhé fronty 

lidí, kteří se naposledy přišli rozloučit s bývalým prezidentem.33 

2.2.1 Socha Jana Žižky 

V den třicátého výročí vzniku republiky, 28. října 1948, byly ukončeny veškeré aktivity 

Sboru pro zbudování památníku, který byl paradoxně tolerován i během nacistické okupace 

(viz výše). V tento den měla být také instalována jezdecká socha Jana Žižky, jejíž idea začíná 

již v 19. století.   

 Projekt sochy byl umělecky dokončen již během války, kdy byl zhotoven sádrový 

model připravený k odlití. Již v červenci 1946 byl model odvezen do karlínské umělecké 

slévárny. Odhalen byl ale později, než se předpokládalo, tedy až 14. července 1950, při 

příležitosti oslav 530. výročí bitvy na Vítkově. Zdržení bylo zapříčiněno především 

finančními problémy, které vznikly následkem snížení rozpočtu.34 

 Během projevů při odhalení sochy, kterého se samozřejmě účastnila i politická 

delegace v čele s ministerským předsedou Antonínem Zápotockým, bylo husitství 

                                                 
31 GALANDAUER, J. Chrám bez boha nad Prahou: památník na Vítkově. Praha: Havran, 2014, str. 115 – 

126. 

32  Pozn.: 3. 9. 1948 

33 GALANDAUER, J. Chrám bez boha nad Prahou: památník na Vítkově. Praha: Havran, 2014, str. 115 – 

117. 

34 Tamtéž, str. 133 – 136.  
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zneužíváno pro komunistickou ideologii. Boje a aktivity husitů byly přirovnávány k hnutí 

za nápravu společnosti a revolučnímu boji proti vykořisťování. Především pak byla 

zneužívána postava samotného vojevůdce Jana Žižky, který byl srovnáván s J. V. Stalinem 

tvrzením, že každá doba si nachází a tvoří vůdce, hrdinu, vojevůdce a uznávaného státníka.35 

 Nakonec se ale tento pomník stal největší jezdeckou sochou v Evropě. Se svými 

rozměry, které činí 9 metrů na výšku, 10 metrů na délku a 5 metrů na šířku, nebyl dodnes 

překonán.36 

2.3 Proletářský panteon 

Po převratu v roce 1948 došlo k mnoha změnám nejen v celé společnosti, ale také v rámci 

vzhledu i samotného využití památníku na Vítkově, jakožto symbolu české státnosti.  

 Nově vzniklý státní Sbor pro dobudování Národního památníku na Vítkově převzal 

a navázal na činnosti předchozího Sboru pro jeho zbudování a spravoval výzdobu interiéru 

tak, aby lépe vyhovovala ideálům doby, která nepřipouštěla tradici legionářství. Práce ale 

probíhaly mnohem pomaleji, především kvůli radikálnímu snížení ročního rozpočtu. 

Přeměna legionářského památníku v památník komunistický pokračovala. V květnu 

roku 1949 zde byla při příležitosti IX. sjezdu Komunistické strany Československa (dále jen 

KSČ) uspořádána expozice s názvem Výstava dějin revolučních bojů. Ta byla samozřejmě 

v naprostém rozporu s původní legionářskou tradicí, se kterou se do té doby místo pojilo. 

V listopadu 1950 pak Kulturně-propagační oddělení Ústředního výboru KSČ podalo návrh 

na zřízení Muzea revoluce v prostorách Památníku osvobození. Jeho obsah měl být silně 

protilegionářský a mělo být vybudováno v součinnosti s armádou. Podobná výstava se 

konala i v květnu 1951 a byla věnována 30. výročí KSČ.37  

 Změnu měl zažít i samotný název stavby. Užívané názvy jako Památník osvobození 

nebo Památník odboje nebyly v této době vhodné především kvůli jejich legionářské tradici. 

                                                 
35 GALANDAUER, J. Chrám bez boha nad Prahou: památník na Vítkově. Praha: Havran, 2014, str. 137 – 

138. 

36 Tamtéž, str. 133. 

37 GALANDAUER, J. Ukradený panteon – Národní památník na Vítkově 1949 – 1989. In: Dějiny a současnost. 

Praha: 2014, č. 1, str. 19. 
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Navíc údajně dostatečně nevystihovaly její smysl. Vzhledem k rozhodnutí, že na místě 

budou ukládány ostatky revolučních bojovníků dělnické třídy, byly navrhovány názvy jako 

Mauzoleum nebo Pantheon revoluce a podobně.38 

 Rozjela se taktéž jednání o tom, kdo bude v Památníku pohřbíván. Ve druhé polovině 

března 1951 bylo přijato usnesení, že dne 7. května 1951 budou do Pantheonu, jak se o 

budově v té době mluvilo, uloženy ostatky „otců zakladatelů“ KSČ, konkrétně Josefa 

Hakena, Bohumíra Šmerala, Bohumila Vrbenského a Stanislava Kostky Neumanna. Toto 

rozhodnutí položilo základ tzv. „proletářskému panteonu“ jakožto slovutnému pohřebišti 

komunistických předáků. Ve skutečnosti se však jednalo pouze o výběrové pohřebiště 

strany. Jeho slavnostní otevření se konalo 17. května 1951 v 10 hodin dopoledne. Tímto 

krokem končí činnost nového Sboru a Památník plynule přešel do rukou státu.39 

O tři roky později, v březnu 1954 byl vydán návrh zásadních směrnic pro pohřbívání 

v prostorách Památníku, který připravil ředitel Ústavu dějin KSČ Jindřich Veselý. Podle 

těchto pravidel v něm měly být ukládány ostatky nebo alespoň dány pamětní desky 

nejvýznamnějším revolučním bojovníkům českého a slovenského národa, kteří se zvláště 

podíleli nebo zasloužili v boji za vítězství dělnické třídy a budování socialismu a komunismu 

u nás. Pamětní desky měly nahradit skutečné tělesné ostatky v případě, že je nebylo možné 

dohledat. Počítalo se totiž s uctěním památky několika osobností, jejichž těla nešlo dohledat, 

například Julia Fučíka.40 Pietní akty, ukládání ostatků a odkrývání pamětních desek nebylo 

veřejné a provázela je pouze minimální publicita v podobě krátkého a strohého oznámení 

v Rudém právu.41 

V materiálech o pravidlech pohřbívání do Památníku najdeme i samotnou představu 

o rozmístění „proletářského panteonu.“ Vytyčeny jsou tři prostory, které mají tomuto účelu 

sloužit: Mauzoleum Klementa Gottwalda, Ústřední síň se sarkofágy pro uložení těl 
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nejvyšších představitelů komunistické strany a kolumbárium s volnými sarkofágy, které 

měly sloužit jako rezerva pro mimořádné účely.42 

Zajímavé je, že mnoho míst v kolumbáriu se dostalo lidem, kteří válku strávili 

v Sovětském svazu, aniž by se nějak významně podíleli na významných politických 

funkcích. Naopak se do něj nikdy nedostali popravení a umučení členové ilegálního vedení 

KSČ z 2. světové války. Stejně tak ani popel či pamětní deska Vladislava Vančury, člena 

literárního uskupení Devětsil, spisovatele a příslušníka inteligence, který za války vedl 

spisovatelskou sekci Výboru inteligence, která tvořila ilegální organizaci při Ústředním 

národním revolučním výboru. Za svou odbojovou činnosti a antifašistické názory byl 

v květnu 1942 zatčen gestapem a v červnu téhož roku popraven v Kobylisích. Ani přes 

všechny jeho aktivity se však do kolumbária nedostal.43 Ostatky dvou spisovatelů ale na 

místě přece jen byly uloženy. Jednalo se o Ivana Olbrachta a Marii Majerovou. Oba měli 

značně levicové politické postoje po roce 1945, respektive 1948. Ani jeden z nich neměli 

nic společného s druhým odbojem a válku přežili v ústraní. Je tedy očividné, že pro uložení 

v Památníku nehrálo roli to, o jak významné osobnosti se jednalo či případná odbojová 

činnost, ale spíše jejich následné politické zařazení a angažovanost. 44 

Změny se nedotkly jen využívání či názvu místa, ale také výzdoby interiérů. Byly 

například ničeny a obrušovány nápisy a následně tesány nové, více vyhovující době a 

ideologii. Například v Kapli padlých byly strženy původní mramorové desky se jmény 

padlých legionářů, kteří v nové době byli považováni spíše za nepřátele než za hrdiny, a 

nahrazeny dvěma novými deskami s verši Vítězslava Nezvala. Byly také instalovány sochy 

a reliéfy s tématikou třídních bojů.  
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43 Tamtéž, str. 21. 
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Obrázek č. 2 - Verše Vítězslava Nezvala v Kapli padlých 

 

Funkce a význam Památníku se postupně měnila a stávala se tzv. proletářským 

panteonem, který sloužil době a byl jakýmsi symbolem vítězství Sovětského svazu a 

komunismu. Jeho „nejslavnější“ období ale mělo teprve přijít. 

2.4 Mauzoleum Klementa Gottwalda 

Největší zvrat v dějinách využívání Památníku na Vítkově nastal v 50. letech 20. století. 

Mezi léty 1952 – 1953 vrcholil ve východním bloku kult osobnosti, který se projevoval 

nekonečným opěvováním J. V. Stalina jakožto „největšího člověka na světě.“ Podobným 

způsobem byl obdivován předseda KSČ a prezident Klement Gottwald, který byl označován 

jako „milovaný vůdce našeho pracujícího lidu a nejlepším a nejvěrnějším žákem Lenina a 

Stalina.“45 Rozsah uctívání byl obrovský a nezměřitelný s jinou podobnou situací v dějinách 

naší země. Téměř 800 obcí udělilo Gottwaldovi čestné občanství, došlo ke změně názvu 
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města Zlín na Gottwaldov, jeho jméno neslo mnoho škol a ulic a dokonce se na řadě míst 

odkrývaly pamětní desky.46  

2.4.1 Smrt Gottwalda a státní pohřeb 

 5. března 1953 však tehdy opěvovaný vůdce J. V. Stalin zemřel. Klement Gottwald 

se vydal na pohřeb do Moskvy, avšak krátce po návratu, v noci z 11. na 12. března, nastaly 

těžké zdravotní potíže i u československého prezidenta, jemuž lékaři diagnostikovali výduť 

v aortě a krvácení do dutiny hrudní. Prezidentův stav byl velmi vážný. Jednalo se zřejmě o 

následek dlouhotrvajícího venerického onemocnění. Následkem těchto potíží Gottwald 14. 

března 1953 v 11 hodin dopoledne umírá.47 Již v samotném provolání o úmrtí prezidenta, 

které bylo uveřejněno 19. března 1953, je zřetelné, jakou sílu kult kolem jeho osobnosti měl. 

On i pracující lid budovaného socialistického Československa je v něm navíc přirovnáván 

k husitům. 
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Obrázek č. 3 - Provolání o úmrtí Klementa Gottwalda, zveřejněno 19. března 195348 
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 Samozřejmě byl okamžitě vyhlášen státní smutek. Následně pak byla také 

ustanovena komise pro organizaci pohřbu v čele s předsedou vlády a budoucím prezidentem 

Antonínem Zápotockým. Ta sjednala, že od 16. do 19. března 1953 budou ostatky prezidenta 

Gottwalda vystaveny ve Španělském sále na Pražském hradě.  U vyvýšeného katafalku 

s květinami držela čestnou stráž armáda a další ozbrojené složky jako Bezpečnost či Lidové 

milice. Státní pohřeb začal 19. března od 12 hodin za zvuku sirén a píšťal továren, lokomotiv 

a lodí. Rakev doprovázená průvodem dvaceti generálů nesoucích Gottwaldova 

vyznamenání, byla vezena na lafetě se šestispřežím. Za ní kráčela manželka Marta 

Gottwaldová a dcera Marta Čepičková, dále pak další příbuzní a blízcí. Za nimi postupně 

kráčel průvod asi 350 lidí. Celá trasa byla lemována špalírem vojáků, příslušníků SNB a 

milicí. Všechny domy, které průvod míjel, byly povinně opatřeny československými a 

sovětskými vlajkami, spuštěnými napůl žerdi. Ve všech výkladních skříních byly umístěny 

Gottwaldovy fotky s černou stuhou. Trasa pokračovala přes Letnou na Václavské náměstí, 

v půl sedmé večer dorazil průvod k Národnímu památníku na Vítkově. Na místě již čekala 

nastoupená čestná stráž, byly položeny věnce a ostatky byly přeneseny do slavnostní obřadní 

síně Památníku za doprovodu chorálu Ktož jsú boží bojovníci, což opět odkazovalo na 

spojitost s husity, kteří byli často označováni jako první proletariát. Uložení rakve na 

katafalk doprovázela symfonická báseň Tábor od Antonína Dvořáka. Téma husitství tedy 

provázelo celý pohřeb. Následně byla rakev zahalena rudou oponou a zazněly hymny Kde 

domov můj, Nad Tatrou sa blýská a Sojuz něrušimyj, doprovázené salvami, které celý obřad 

zakončily. Smuteční akce a tryzny samozřejmě neprobíhaly jen v Praze, ale na celém území 

Československa, při nichž se v menších městech u provizorních katafalků konaly obřady. 

Na úřadech, ve školách a v závodech byly zřízeny jakési smuteční koutky s obrazem či 

bustou Klementa Gottwalda, u nichž drželi čestnou stráž svazáci a pionýři. Na mnoha 

veřejných místech byly vyloženy kondolenční archy a stranické orgány pak podávaly zprávy 

o jejich podepisování, ale i o patřičné smuteční výzdobě veřejných i soukromých budov.49 
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2.4.2 Zřízení mauzolea  

 Nedlouho po smrti Klementa Gottwalda přišlo na sekretariát ÚV KSČ mnoho dopisů 

s vyjádřením soustrasti a věrnosti straně, ale také s nápady o prezidentově posmrtném 

zvěčnění. Jeden z nich zaslala i členka KSČ a zaměstnankyně spojů, Zdeňka Hájková, která 

jako první přišla s myšlenkou mauzolea či hrobky. Vyzývá v něm všechny uvědomělé 

občany republiky, ale také architekty, stavitele, inženýry a umělce, aby pomohli postavit 

důstojný dům na důstojném místě pro odpočinek milovaného soudruha Gottwalda.50 Další 

člen strany navrhoval zbudování stavby s mauzoleem poblíž pomníku J. V. Stalina na Letné.  

Již 17. března 1953, tedy pouhé tři dny po Gottwaldově smrti, zaslal tajemník ÚV KSČ 

Bruno Köhler krajským a stranickým výborům dopis s rozhodnutím, že prezidentovo tělo 

bude nabalzamováno a veřejně vystaveno, aby byla jeho tvář zachována i pro budoucí 

generace. Politický sekretariát poté rozhodl, že Památník na Vítkově, v té době již 

proletářský panteon, bude vhodným místem pro vystavení těla prezidenta ve skleněné 

rakvi.51 

 Do Prahy byli pozváni poradci ze Sovětského svazu, kteří se podíleli na stavbě 

mauzolea Vladimira Iljiče Lenina v Moskvě. Jan Zázvorka byl pověřen rychlým 

vypracováním návrhů a plánů. Možnostmi vyhovoval pouze jediný prostor v Památníku, a 

sice Hlavní síň s velkým sarkofágem. Realizace těchto plánů vyžadovala nejen velmi 

rozsáhlou přestavbu, ale především vybudování náročného technického zázemí. Bylo nutné 

zbudovat nejen zařízení potřebné pro udržování těla ve vystavovacích prostorách, ale také 

samotné prostory, v nichž by o něj odborníci pečovali. Konkrétně se jednalo o devět 

podzemních místností – laboratoř, šatnu, místnost pro lékaře, místnost sester, velký autokláv 

ke sterilizaci a strojovnu. Největší důraz byl kladen především na tři faktory, které zásadně 

ovlivňovaly stav těla – světlo, teplota a vlhkost. Sarkofág v Hlavní síni byl zapuštěn do 

podlahy do hloubky 25 centimetrů. Pod ním se nacházelo propadliště, kterým se tělo 

spouštělo přímo do udržovacích místností v podzemí.  
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2.4.3 Vystavení těla Klementa Gottwalda 

Samotné práce na stavbě mauzolea se mírně pozdržely především kvůli problémům 

s přestavbou prostor a výstavbě složitého technického zázemí, kdy bylo nutné zřídit velmi 

kvalitní síť vzduchotechniky. Otevření bylo naplánováno na 23. listopadu 1953, tedy na den 

Gottwaldových nedožitých sedmapadesátých narozenin. Ačkoli bylo mauzoleum 

zkolaudováno již 6. listopadu, tělo bylo nakonec vystaveno až 5. prosince téhož roku a od 

15 hodin bylo mauzoleum zpřístupněno veřejnosti za doprovodu skromného a neveřejného 

ceremoniálu. Klement Gottwald byl do mauzolea uložen ve vojenském stejnokroji. 

 Zajímavý je fakt, že 23. listopadu 1953 vyšel v Rudém právu pouze jeden strohý 

článek věnovaný zemřelému prezidentovi. O tom prezidentovi, který byl ve své době 

oslavován a adorován a jehož pohřeb doprovázely pompézní tryzny. Možným důvodem 

tohoto náhlého „ticha“ může být i červnová měnová reforma v Československu, která velmi 

drastickým způsobem zasáhla do každodenního života téměř všech obyvatel a kvůli které 

poprvé od února 1948 probíhaly masové demonstrace provolávající nespokojenost 

s režimem. A možná právě proto vláda nechtěla vyvolávat rozruch.52 

 Mauzoleum se zpočátku těšilo velké návštěvnosti. Jen do konce roku 1953 se jednalo 

o více než 55 tisíc lidí a za prvních pět let jím prošlo přes milion návštěvníků. Nešlo ale 

zřejmě o to, že by lidé tolik chtěli vidět právě prvního komunistického prezidenta, ale spíše 

o jakousi zajímavost a raritu. Velmi často se jednalo o podnikové výpravy. Dalšími častými 

návštěvníky byly školy, které sem podnikaly časté exkurze.53  

 Na jaře 1957 byl při jednání politického zasedání ÚV KSČ schválen návrh, aby bylo 

tělo převlečeno do civilního oděvu. Celá akce měla být průvodním jevem zesvětštění 

Gottwalda, a také banalizace nejen mauzolea, ale také celého kultu osobnosti, který postupně 

vyprchával. Proto se již 24. května 1957 objevilo Gottwaldovo tělo na katafalku v civilním, 

šedém, proužkovaném obleku, bílé popelínové košili a modrou vázankou s bílými tečkami.54 
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2.4.4 Problematický stav těla 

S balzamováním těla Klementa Gottwalda se začalo až pár dní po jeho smrti, což je v tomto 

ohledu pozdě. Tělo se tak začalo rozkládat a rozklad pokračoval i po celou dobu vystavování 

mumie v mauzoleu, a to i přes veškerou snahu všech odborníků, kteří se o ostatky starali. Ti 

měli k dispozici prvotřídní a ve své době jedinečnou laboratoř. Tělo bylo velmi často 

napouštěno různými chemickými látkami a roztoky, velmi striktně se udržovala teplota i 

vlhkost nejen v samotné skleněné rakvi, ale i v udržovacích místnostech. Nakonec však 

z celého těla zbyla prakticky jen hlava.55 

2.4.5 Zrušení Gottwaldova mauzolea 

Za koncem a úplným zrušením stojí několik důvodů. Jako dva hlavní můžeme uvést změnu 

doby a úpadek kultu osobnosti a také, jak již bylo řečeno, špatný stav vystaveného těla, 

kterému nezabránila ani precizní péče více než stovky odborníků (viz výše). 

 První příčinu dokazuje i fakt, že již na XX. Sjezdu KSČ v roce 1956 Nikita 

Sergejevič Chruščov, tehdejší první tajemník Ústředního výboru Komunistické strany 

Sovětského svazu, prohlásil J. V. Stalina za masového vraha a poukázal na nevhodnost 

spočívání jeho těla v mauzoleu vedle Lenina. Stejně tak se stahovala mračna nad Stalinovým 

památníkem na Letné v Praze, ale i nad vystaveným tělem Gottwalda na Vítkově a od 

podzimu roku 1961 se začalo otevřeno hovořit o zrušení mauzolea.56 To bylo nakonec 

opravdu zrušeno v roce 1962. Zbytky těla Klementa Gottwalda byly spáleny ve strašnickém 

krematoriu v Praze a urna s popelem byla uložena při neveřejném pietním aktu. Gottwaldovo 

mauzoleum tak přestalo fungovat, místo již nebylo komunistickou svatyní a Národní 

památník na Vítkově přešel do správy ministerstva kultury, čímž se stal běžnou kulturní 

památkou, kterou po architektonických a stavebních úpravách mohli veřejně navštěvovat 

návštěvníci.57 

                                                 
55 CHUDÁ, N., DAFKOVÁ, I. Posmrtný život Klementa Gottwalda připomíná téměř hororový příběh. In: 

Olomoucký den. 2003, roč. 14, č. 81, s. 6-7. 

56 KAPLAN, K. Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský. Brno: Barrister 

& Principal, 2009, str. 173. 

57 GALANDAUER, J. Chrám bez boha nad Prahou: památník na Vítkově. Praha: Havran, 2014, str. 227 – 

230. 
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2.5 Památník na Vítkově po zrušení mauzolea až do roku 1989 

Mauzoleum bylo sice zrušeno, ale komunističtí předáci a významné osobnosti KSČ byli ale 

v Památníku ukládáni až do sametové revoluce v roce 1989. Jmenovat můžeme pro lepší 

představu následující příklady. Ještě na konci padesátých let v něm byla uložena urna 

s ostatky prezidenta Antonína Zápotockého. Stejný průběh pak mělo uložení ostatků po smrti 

prezidenta Ludvíka Svobody v roce 1979. Pokračovalo se tedy v jakémsi proletářském rázu.  

 Byly sem ukládány především urny s popelem příslušníků nové generace KSČ, která 

do strany vstupovala až po roce 1945 a vzhledem k věku se jednalo o lidi bez revoluční či 

odbojové minulosti. To, zda mohou být konkrétní ostatky uloženy do prostoru, posuzoval 

ÚV KSČ podle jasně daných pravidel.58 

2.6 Využití prostor po roce 1989 

Po roce 1989 byly uložené urny s popelem vraceny pozůstalým, případně KSČM, která 

k těmto účelům pronajala hrob na Olšanských hřbitovech. Byly také strhávány pamětní 

desky členů KSČ. Vše ale probíhalo v poklidu, bez publicity a emocí. Docházelo k velkém 

snahám o rehabilitaci Památníku, avšak nebylo zcela jasné, jak jej využít. Místo bylo střetem 

dvou naprosto odlišných ideologií. Jedni si ho spojovali s Gottwaldovým mauzoleem a 

komunistickým režimem, jiní ale pamatovali jeho legionářskou minulost.59 

 V roce 1991 byl uspořádán konkurz na jeho využití, do něhož bylo doručeno mnoho 

různých návrhů. Mimo jiné například přestavba komplexu na obrovský hotel nebo 

megalomanské zábavní středisko. Zajímavým návrhem bylo prostory využít k výstavám a 

hlavně k umístění slavné Muchovy Slovanské epopeje. Poslední jmenovaný návrh byl ale 

taktéž zamítnut z kapacitních důvodů, ovšem je nutné uznat skutečnost, že mystická plátna 

znázorňující české dějiny se do ryze světského prostoru ani nehodila. Smlouva byla nakonec 

v roce 1993 podepsána s podnikatelem Vratislavem Čekanem a jeho společností Žižkov 

2000.  Ten prostory pronajímal či půjčoval dalším jednotlivcům nebo institucím za účelem 

konání různých druhů společenských akcí. V prostorách bývalého Památníku obou odbojů 

a Gottwaldova mauzolea se tedy konaly různé večírky, koncerty, rauty, ale dokonce také 

                                                 
58 Tamtéž, str. 254 – 258.  

59 Tamtéž, str. 261 – 262. 
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módní přehlídky. Brzy však vyšly najevo Čekanovy dluhy a započal dlouholetý soudní spor, 

který trval až do roku 1998. Na jeho konci se Památník na Vítkově opět navrátil pod správu 

Ministerstva kultury. 

 Opět nastal stejný problém, jako na počátku 90. let. Jak Památník využít? První návrh 

předložila Městská část Praha 3 – Žižkov. Ta vypsala veřejnou soutěž na využití budovy, ve 

které zvítězil projekt architektů Tomáše Turka, Jana Červeného a Mikoláše Vavřína, který 

měl propojit vrch Vítkov se Žižkovem a Karlínem systémem schodišť a ramp, kdy k budově 

mělo vést monumentální schodiště, které by vedlo až na střechu s vyhlídkou na Prahu. Deník 

Právo 17. dubna 1998 uvedlo, že se dokonce uvažovalo i o výstavbě lanovky.  

Interiér Památníku ale příliš řešen nebyl. V dolním sále bylo uvažováno i umístění 

expozice československého sochařství první poloviny 20. století. Horní sál by pak sloužil 

opět pro konání společenských akcí.60 

V roce 1998 vzniklo Občanské sdružení Vítkov, které následně vstoupilo i do diskuzí 

o využití budovy. Jeho cílem byla snaha o rehabilitaci místa a zprostředkování společné 

historie za pomoci zřízení stále expozice československé státnosti a totalitních režimů, 

včetně návrhu na vznik interaktivní expozice, při které by si návštěvníci na vlastní kůži mohli 

zažít například atmosféru ruského gulagu nebo nacistického koncentračního tábora.  

Jak je vidět, již od roku 1998 se myšlenky ubíraly směrem na vybudování muzea. 

Jasný obrys nabraly ale až 16. června 1999, kdy je Památník na Vítkově podle nařízení vlády 

prohlášen národní kulturní památkou a má tedy nárok požívat příslušnou památkovou 

ochranu. Od roku 2000 se tak Památník dostal pod správu Národního muzea, pod níž je 

dodnes. To ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem začalo řešit konkrétní možné 

využití budovy. V letech 2007 až 2009 prošel Památník celkovou rekonstrukcí. V neděli 25. 

října 2009 byla konečně otevřena stálá muzejní expozice (viz níže) a stejnému účelu slouží 

až do dnešních dní. 
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3 Hrob neznámého vojína 

Součástí Památníku na Vítkově je i Hrob neznámého vojína. Myšlenka zřízení hrobu 

neznámého vojína vznikla krátce po skončení 1. světové války ve Francii a Anglii. Jednalo 

se především o snahu o symbolické překonání traumatu ze skutečnosti, že většina obětí 

nebyla nijak důstojně pohřbívána. Oběti na bojištích, často pohřbívané do masových hrobů, 

nebylo možné často nijak identifikovat a zřízení podobných hrobů mělo být hromadnou 

symbolickou památkou statisíců mrtvých.61 Podobných míst vzniklo po Evropě mnoho, 

především pak během prvních let po skončení války, jakou lidstvo dosud nepoznalo a která 

navždy změnila myšlení i způsob životů lidí, ale také politické rozložení světa. 

3.1 Hrob neznámého vojína v Československu a počátky jeho vzniku 

 V Československu byla idea zbudování hrobu neznámého vojína spojena s bitvou u 

Zborova. Samozřejmě se mělo opět symbolicky jednat o padlého vojáka, který bojoval 

v československých legiích. V červnu 1922 se u příležitosti pátého výročí bitvy u Zborova62 

konala výroční pouť, v rámci které odjela šestičlenná komise ministerstva národní obrany, 

která v oblasti Zborova zmapovala a vyznačila místa bývalého bojiště i masových hrobů, 

v nichž se nacházely ostatky československých padlých. 22. června provedli následně 

exhumaci jednoho pohřbeného těla, konkrétně pak muže vyššího vzrůstu a silné konstrukce. 

Dle ohledání bylo shledáno, že zemřel po zásahu kulkou zepředu do týla.63  

Vyzvednuté ostatky byly převezeny do Prahy a vystaveny v Panteonu Národního 

muzea společně se třemi dalšími rakvemi, v nichž byly uloženy ostatky italských legionářů, 

kteří byli zajati a popraveni rakousko-uherskou armádou. Následně pak byly všechny 

zmíněné ostatky uloženy v kapli Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí v Praze.64 

Uložení v těchto prostorách mělo být pouze dočasné a od začátku byl plánován přesun na 

Vítkov, který měl proběhnout ihned po dostavbě. Dějiny ale nakonec rozhodly jinak. 
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3.2 Hrob neznámého vojína za 2. světové války 

Jak jsme již zmínili, nacističtí okupanti se snažili zničit vše, co by odkazovalo na 

demokratické předválečné zřízení a legionářství. Dočasný Hrob neznámého vojína umístěný 

v kapli Staroměstské radnice již tedy přesunut na Vítkov nebyl a ocitl se v ohrožení, ačkoli 

se zpočátku mohlo zdát, že Němci budou hrob vojáka od Zborova respektovat už jen v rámci 

jakési vojenské cti. Jednotky wehrmachtu a běžní vojáci přicházející do Prahy dokonce 

mrtvému legionáři vzdávali hold, pokládaly mu věnce ke stále hořícím flambonům. 

Považovali ho za druha padlého ve zbrani za světové války.65  

 Naprostým opakem ale byly nacistické jednotky SS a SA. Ti hold v žádném případě 

nevzdávali, protože hrob považovali za symbol nepřátelské ideologie.66 Krátce po začátku 

okupace, v roce 1939 odstranili z kaple veškeré pietní předměty, například skříňku 

s vyznamenáním a stříbrné a pozlacené věnce. Po těchto počátečních akcích, které měly 

ukázat sílu nacistů a potupu československého národa, následovalo několik let, kdy nebylo 

úplně jasné, co s hrobem Neznámého vojína bude. Jedním z návrhů bylo například jakési 

„odlegionáření“ místa nápisem „Obětem světové války,“ čímž by se z hrobu legionáře od 

Zborova stal hrob jakéhosi vojáka padlého na frontě světové války.67   

 Na konci září 1941 Karl Hermann Frank, státní tajemník Úřadu říšského protektora, 

oznámil náměstkovi pražského primátora a historikovi Josefu Pfitznerovi, že zastupující 

protektor Reinhard Heydrich vydal nařízení k likvidaci hrobu. Byla ustanovena pětičlenná 

komise, která za doprovodu dvou členů Gestapa vnikla v noci z 22. na 23. října 1941 do 

kaple Staroměstské radnice a odšroubovala víko rakve, strhala z ní veškeré zdobné prvky a 

nůžkami na plech rozstříhané plechy svinula do svitků. Ty pak společně s ostatky členové 

převezli do trezorové místnosti v pražském Petschkově paláci, kde Gestapo sídlilo. Krátce 

před koncem války, v dubnu 1945, byly ostatky převezeny do Malé pevnosti v Terezíně, kde 
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veškeré stopy končí. Předpokládáme, že ostatky byly na konci války zničeny, stejně jako 

mnoho dalších důkazů o nacistických zvěrstvech a nejspíše vhozením do Labe.68 

 V květnu 1945, během tzv. Pražského povstání, pak byla zničena i kaple 

Staroměstské radnice, ve které byl Hrob neznámého vojína původně provizorně uložen. 

Nacistické ostřelování totiž zapálilo východní a severní křídlo radnice, včetně arkýřové 

kaple ze 14. století.69 

 Na konci 2. světové války tak byly zničeny nejen samotné ostatky, které již nikdy 

nebyly nalezeny, ale také prostory, kde byly uloženy a tím byl de facto Hrob neznámého 

vojína pro tuto dobu úplně zničen a zanikla jeho první éra.  

3.3 Hrob neznámého vojína po 2. světové válce  

Po skončení 2. světové války nebylo jasné, jak se vzniklou situací naložit. Ústřední národní 

výbor hlavního města Prahy nechal postavit před Staroměstskou radnici kašírovaný katafalk 

s prázdnou tumbou, což bylo považováno za provizorní symbolickou náhradu hrobu. Před 

ním se v letech 1945 - 1948 odehrála řada vzpomínkových akcí a manifestací.70 

 Toto řešení ale nebylo dostatečné a bylo nutné dále hledat místo pro trvalé uložení. 

Vrch Vítkov byl považován za místo spojené s husitským vítězstvím pod vedením Jana 

Žižky nad německými vojsky krále Zikmunda, což v roce 1946 samo o sobě mělo velkou 

symboliku, ale také zde byl již umístěn Památník národního osvobození. Vzhledem k těmto 

skutečnostem se o něm stále více mluvilo i jako o místě uložení ostatků neznámého vojína, 

ačkoli se ozývaly i hlasy, které jej za tímto účelem rezolutně odmítaly. I přes nesouhlasné 

reakce a po mnoha diskusích bylo nakonec rozhodnuto a Hrob neznámého vojína byl 

umístěn do Národního památníku na Vítkově.71 

Je ale nutné poznamenat, že právě tzv. vítězný únor 1948 znamenal konec možností 

a projektu, který chtěl nad Prahou na Vítkově vybudovat pohřebiště hrdinů, především 
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legionářů, protože jejich postavení se po vítězství KSČ absolutně změnilo, ačkoli se strana 

nejprve snažila využít jejich slávu a prohloubila jejich východní „prosovětskou“ minulost 

například tím, že připomínala výročí bitev u Sokolova nebo Bachmače prostřednictvím 

různých vzpomínkových oslav.72 

Protože ostatky původního pohřbeného padlého legionáře od Zborova během války 

a drancování nacistů zmizely, o čemž se v žádném dobovém stranickém projevu nikdy 

nemluvilo, bylo nutné najít nové, ideologicky vhodné ostatky, které by šlo do hrobu umístit. 

Vzápětí bylo rozhodnuto, že se bude jednat o vojáka od Dukly, kde se v roce 1944 odehrála 

bitva, při níž se spojily slovenské povstalecké jednotky se sovětskou armádou. Exhumace 

ostatků proběhla 16. září 1949. Dle protokolu o následně provedené identifikaci se jednalo 

o příslušníka 1. československého armádního sboru v SSSR, který padl v Dukelském 

průsmyku.73 

 Samotný převoz ostatků do Prahy proběhl v rámci vzpomínkových akcí k pátému 

výročí bojů u Dukly. Navazovaly na oslavy Slovenského národního povstání a jednalo se o 

první větší oslavy po únoru 1948 a trvaly přibližně 14 dní. 8. října 1949 byly ostatky 

vystaveny v panteonu v Národním muzeu. O den později pak v 9 hodin a 15 minut ráno 

započal převoz na Vítkov na dřevěné lafetě rakev zahalenou do československé vlajky. 

Převoz opět doprovázel chorál Ktož jsú boží bojovníci. Průvod tvořili vojáci, kteří bojovali 

u Dukly, útvary československé armády, jednotky Sboru národní bezpečnosti a Lidových 

milic. Cesta vedla přes Václavské náměstí, ulici Na Příkopě, Hybernskou a dalšími, a přes 

Pražačku dorazil do cíle – na Vítkov, kde byla postavena tribuna. Shromáždilo se zde několik 

tisíc občanů, ale také mnoho prominentních hostů, například tehdejší předseda Národního 

shromáždění dr. Oldřich John, předseda vlády Antonín Zápotocký nebo generální tajemník 

ÚV KSČ a poslanec Rudolf Slánský, ale také diplomaté ze zemí východního bloku.74 

 Ostatky padlého vojáka od Dukly zůstaly jako jediné v památníku dalších šedesát let 

a najdeme je na místě dodnes.  
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3.4 Hrob neznámého vojína po sametové revoluci a v dnešních dnech 

Změny po roce 1989 se nedotkly pouze společnosti nebo politiky, ale také kultury a mnoha 

kulturních institucí, včetně muzeí či památných míst. Hrob neznámého vojína byl v roce 

2009 určen nedílnou součástí Národního památníku na Vítkově s tím, že o ukládání do jeho 

prostor bude nadále rozhodovat vláda jakožto o čestném a armádním pohřebišti.75 

 Právě díky proměnám ve společenském smýšlení se mohly do památníku opět vrátit 

ostatky neznámého legionáře od Zborova. Jednání s ukrajinskými úřady se zadařilo a ostatky 

jednoho z padlých legionářů byly exhumovány ze společného hrobu z mohyly v Kalinovce. 

23. října 2009 proběhl na místě pietní akt, rakev zahalená černou vlajkou byla převezena do 

Lvova a odtud do Prahy. Po 92 letech tak byly konečně uloženy ostatky legionáře od 

Zborova, který padl 2. července 1917, přímo vedle ostatků vojáka od Dukly.76 
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76 Tamtéž, str. 265 – 266. 
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4 Využití muzea z didaktického hlediska  

Efektivní využití spolupráce školy a muzea je věnována velká pozornost u nás, ale i 

v zahraničí. Jedná se o soudobý trend ve výuce. Škola má hlavní úlohu ve výchově a 

vzdělávání dětí, ale je vhodné propojovat její vliv s dalšími institucemi, které zvyšují 

výchovně vzdělávací působení. Takovými institucemi, které se mohou významně podílet na 

procesu vzdělávání, jsou například muzea nebo galerie.77 

 Abychom se mohli dále zabývat využitím této instituce ve výuce, je nejprve nutné 

definovat samotný pojem muzeum. Jedná se o instituci, která se věnuje sbírání, uchovávání 

hmotných důkazů lidské kultury a přírody, které následně formou vystavování zpřístupňuje 

veřejnosti. Mezinárodní rada muzeí ICOM (International Council of Museums) jej definuje 

takto: „Muzeum je stálou nevýdělečnou instituci ve službách společnosti a jejího rozvoje. 

Muzejní instituce je otevřená veřejnosti, získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a 

vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a 

potěšení.“78 

Při využívání muzea ve výuce a dochází k budování vztahu žáků ke kulturně - 

historickému dědictví. To lze definovat jako prvky krajiny a hmotné i duchovní kultury, které 

jsou odkazem minulosti a je ve veřejném zájmu celé společnosti, aby byly zachovány pro 

další generace. Výchova ke vztahu k tomuto dědictví je velmi důležité, především proto, že 

žákům poskytuje velký přínos v mnoha ohledech rozvoje, například skrze celonárodní i 

regionální témata pomáhá dětem rozvíjet afektivní i konativní stránky jejich osobnosti, 

napomáhá k její celkové kultivaci, vede k pochopení významu kultury pro člověka, učí 

rozpoznání významných předmětů a uměleckých děl či míst, pochopení sociokulturních 

odlišností různých národů a skupin, nebo také rozvoj schopnosti kritického myšlení a 

estetického cítění.79  

                                                 
77 JŮVA, V. Spolupráce školy a muzea: Některé vídeňské zkušenosti. In: Komenský. Brno: 1992, ročník 116, 

číslo 8, str. 110. 

78 ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Edukační potenciál muzea. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, str. 18. 

79 PARKAN, F. a kol. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra dějin a didaktiky dějepisu, 2008, str. 8 – 10.  
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Za prapůvodní myšlenku využívání exponátů bychom mohli považovat i 

Komenského požadavek názornosti vyučování, ne pouhé memorování bez pochopení a 

ukotvení učiva. Dnes je často ona názornost naplňována pomocí videoprojekcí nebo 

interaktivních programů. Ovšem největší vliv mají především návštěvy reálných míst a 

seznámení se se skutečnými předměty. A právě ona realita zastoupena například muzejními 

exponáty nebo samotný genius loci významných míst, které na člověka působí mnohem více 

než jen pouhý obraz světa ve video či audio nahrávkách. Navíc současná výuka je někdy 

bohužel již přesycena video záznamy a dokumenty., protože děti se na různé nahrávky dívají 

velmi často i mimo školu a tak již nevede k udržení pozornosti a zaujetí, ale právě naopak.80 

Tím ale samozřejmě nesnižujeme jejich důležitost, někdy není možné skutečnost 

zprostředkovat jakkoli jinak. Lze díky nim ihned a efektivně zvýraznit důležitý obsah učiva 

během krátké doby. Například v zeměpise se můžeme během pár vteřin přesunout na druhý 

konec světa, v dějepise nebo občanské výchově se zase můžeme posouvat v čase. Dalším 

úskalím může být i určitá statičnost některých muzeí a odtrženost od reality.81 

Řešením výše zmíněných možných problémů může být návštěva konkrétních míst 

nebo názorná ukázka předmětů, například během návštěvy muzea, kde nalezneme skutečné 

exponáty a reálné věci, ne jejich pouhý obraz. Protože právě v muzeích je ukryta skutečná 

názornost. 

 Jan Amos Komenský zastával názor, že je nutné dětem vše, co je možné, předvádět 

za pomoci reálných ukázek a nejlépe v takovém kontextu, který znají a snáze mu tak 

porozumí. Buď tedy věci přinést do výuky a tam, kde to není možné, se za nimi vypravit, 

protože jedině tak žáci zapojí co nejvíce smyslů, ne pouze zrak a sluch, jak bývá během 

vyučování nejběžnější. Díky tomu tak dojdou mnohem hlubšího poznání, které v nich díky 

vzpomínkám zůstává pevněji zakořeněno. Dosáhneme navíc vyšší názornosti výuky.82     

Bohužel ale musíme podotknout, že spolupráce muzea a školy není ani dnes plně 

doceněná ani tak častá, jak by bylo vhodné. Četnost, ale také efektivita a kvalita využití 

                                                 
80 PIŤHA, P., PRUSÍKOVÁ, R. Možnosti využití muzeí pro školní výuku. In: Moderní vyučování. Praha: Aisis 

o.s., 1998, ročník 4, číslo 7, str. 8. 

81 Tamtéž, str. 8. 

82 Tamtéž, str. 8. 
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návštěvy muzea závisí nejen na zpracování muzea samotného a možných vzdělávacích 

programů. Rozhodujícím faktorem, který rozhoduje o efektivnosti návštěvy muzea je ale 

především sám učitel. Aby učitelé mohli plně využít potenciálu muzeí pro výuku, musí sami 

nejdříve dobře a správně pochopit, co je jejich účelem. Návštěvu si musí vždy dobře a 

precizně připravit a především si ujasnit cíle návštěvy. Samozřejmostí by měla být 

komunikace s pracovníky muzea a domluvit si průběh návštěvy, protože při vstřícném 

přístupu zaměstnanců a důkladné společné přípravy může mít návštěva mnohem vyšší 

hodnotu, například díky připraveným exponátům a informacím ze strany průvodce k předem 

sjednanému tématu. Tímto ozvláštněním, kdy ukážeme dětem i něco, co není úplně běžné, 

můžeme efektivně předávat nové informace. Pouze učitel je taktéž schopen třídu kvalitně 

připravit a rozhodnout, co je dětem vhodné říct a vysvětlit dětem ještě před samotnou 

exkurzí, případně co jim cíleně má zůstat zatajeno, aby na to přišli třeba až během prohlídky, 

za pomoci poznatků získaných během ní. On je taktéž zodpovědný za přípravu žáků na 

návštěvu instituce z hlediska vhodnosti jejich chování. 83 

Veškerý obsah této kapitoly bychom mohli shrnout do citátu západoněmeckého 

muzeopedagoga Siegfrieda Rietschela, kterou uvádí ve stati Muzeum a škola: „Vidění a 

vědění, pozorování a učení, pochopení a zapamatování, jsou dvojice pojmů, které mohou být 

nahrazeny dvojicí pojmů muzeum a škola.“ 

Jak již bylo zmíněno, učitel by měl žáky na návštěvu muzea připravit i z hlediska 

kázně. Aby bylo možné dětem efektivně předávat nové poznatky, je nutná jejich perfektní 

disciplinovat. Proto je před návštěvou muzea či jiné kulturní instituce vhodné žáky poučit 

s jasnými pravidly a chováním na podobných místech. Tím se děti učí žít kulturně a volit 

vhodné způsoby chování v určitých situacích v běžném životě.84 Je nesporné, že tato 

kultivace schopnosti žít kulturně je dlouhodobým procesem a je nutné na něm vytrvale 

pracovat, nejlépe tím, že se žáci naučí podobná místa častěji navštěvovat nejen v rámci 

školních exkurzí, ale také z důvodu vlastního zájmu. 

                                                 
83 PIŤHA, P., PRUSÍKOVÁ, R. Možnosti využití muzeí pro školní výuku. In: Moderní vyučování. Praha: Aisis 

o.s., 1998, ročník 4, číslo 7, str. 8.  

84 Tamtéž, str. 8 – 9.  
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4.1 Výukové a vzdělávací programy v muzeích 

V zahraničí, ale také u nás můžeme v posledních letech vidět velké snahy o propojení školy 

a muzea, především pomocí mnoha různých vzdělávacích programů, které často bývají 

zaměřeny na děti různého věku a úrovně znalostí.  

Instituce se snaží zefektivnit své služby a z většiny také zkvalitňují doplňkové 

materiály, pracovní listy nebo jiné naučné materiály, jako například dětské vysvětlující 

katalogy, které bývají propojeny s prohlídkami ať již stálých či dočasných expozic. 

Umožňují navíc jejich samostatné dopracování, přiblížení dětem a uchopení. 

 Samozřejmě vše je závislé nejen na zpracování samotné prohlídky, ale také 

výukových materiálů. I proto je nutné, aby si učitel před návštěvou udělal vlastní obrázek, 

zda splňují jeho dané cíle a případně si připravil vlastní. Většina materiálů je dnes dostupná 

na webových stránkách institucí, takže si je může v klidu prostudovat.  

 Nezbytnou částí je reflexe poznatků, která by v každém případě měla následovat buď 

ihned po návštěvě, nebo v následující hodině ve škole. Učitel zde zjistí vše, co si děti 

z prohlídky odnesly, ale také zda vše správně pochopily nebo pokud je potřeba, může 

informace uvést na pravou míru. 

4.2 Paměť ve výuce a v souvislosti s využitím muzea 

V posledních letech velmi roste zájem lidí a společnosti o vzpomínání, což dokazují 

například televizní seriály, filmy, knihy nebo internetové projekty. Samotné vzpomínání ale 

nestačí, roste zájem i o důkladnou reflexi paměti a vzpomínání i ve školní výuce. Dřívější 

trend, který se hojně zajímal vizemi budoucnosti, nyní upadá a zájem se upíná k minulosti.85   

 Pro správné pochopení musíme vysvětlit, že pro pojem paměť nevycházíme pouze 

z její klasické definice jako pamatování si a udržení informací, ale především z představy 

paměti národa jako o sdílení společných představ o minulosti, který tvoří neopomenutelnou 

část historické kultury konkrétní společnosti. 86 Tu můžeme definovat jako veškeré vědomé 

projevy, události, místa a produkt, které vznikají při určitém způsobu procesu vztahování se 

                                                 
85 HAVLJŮJOVÁ, H., NAJBERT, J. Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: Ústav pro studium 

totalitních režimů, 2014, str. 5 – 6.  

86 Tamtéž, str. 9. 
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k minulosti, který utváří naši společnou identitu ve vztahu k přítomnosti a budoucnosti. 

Ovlivňovat ji mohou i významné dny a mezníky, kterými si společnost prošla, v našem 

případě například každoročně připomínané události 28. října, 8. května nebo 17. listopadu.87 

 Co se týče využívání paměti ve výuce, je vhodné do ní zařazovat nejen vyprávění 

učitelů o určitých dobách či událostech, ale i pamětníků a přímých účastníků, kteří mohou 

prezentovat své osobní vzpomínky a příběhy. Skrze zprostředkování autentických zážitků a 

emocí mohou žáci lépe pochopit dobu a také si utvářet důvěrný vztah k tématu. Pamětníci 

s sebou často nosí i různé důkazní materiály, zpravidla se jedná o fotografie, písemné 

dokumenty, dopisy, drobné památky nebo předměty denní potřeby, které názorně stvrzují 

nebo naopak zpochybňují jejich vyprávění.88 Přínosem je i prohlubování mezigeneračních 

vztahů, děti si nacházejí nejen pozitivní lidské vzory, ale také kulturní vzorce chování, které 

se tak předávají z generace na generaci. A právě tím vším je posilována národní identita, 

vztah k minulosti a naproti tomu i kritický přístup k tendenčním a oficiálním výkladům. Učí 

se i větší odolnosti vůči manipulaci.89 Je ale nutné i to, aby si uvědomovali to, zda pamětníci 

opravdu vše vyprávějí pravdivě, protože zde hraje roli určitá subjektivita a čas, který 

vzpomínky vždy pomalu mírně mění. Úkolem učitele by mělo být následné porovnávání 

informací z různých zdrojů a například následná diskuse se žáky. 

 Historické a národní vědomí žáků velmi ovlivňuje také tzv. rodinná paměť, kterou 

můžeme definovat jako rodinné vzpomínky a pohled na určitá období či události podle toho, 

jak jimi samotná rodina procházela. Jinak bude například na období 2. světové války 

vzpomínat židovská rodina, jinak rodina emigrantů, která opustila Československo, nebo 

rodina z německé menšiny žijící na našem území. V rodině se totiž nehovoří pouze o 

historických faktech jako v hodinách dějepisu. Zapojují se vlastní zážitky, vzpomínky a 

příběhy jejích jednotlivých příslušníků, často již nežijících a pouze zprostředkovaných. 

Všechny jsou ale aktivním faktorem spoluutváření názorů, identity, příslušnosti k národu i 

pohledu na minulost. Jsou vždy předávány dalším generacím nenásilným způsobem 

                                                 
87  BENEŠ, Z. Historický text a historická kultura. Praha: Karolinum, 1995. 

88 HAVLJŮJOVÁ, H., NAJBERT, J. Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: Ústav pro studium 
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89 Tamtéž, str. 9. 



43 

 

v podobě vyprávění příběhů a velmi často se setkáváme s tím, že se dostávají do střetu 

s oficiálním výkladem událostí.90 

 Vzpomínat na minulost a způsoby chování lidí a fungování celé společnosti 

v určitých obdobích je ale velmi důležité, protože je velmi vhodné vyvarovat se zapomínání, 

ať už mluvíme o násilném vymazávání paměti formou likvidace veškerých hmatatelných 

památek nebo knih a dokumentů, ponižující mlčení nebo nenásilný následek působení času 

a nedostatku důkazů.  

 Proces vzpomínání můžeme zařadit i do návštěvy jakéhokoli muzea. Předměty 

vystavené v expozicích dovedou lidi fascinovat a vyvolávat otázky. Dovedou přilákat 

pozornost téměř každého, nehledě na věk, pohlaví, vzdělání a další rozdíly. Jsou totiž často 

jediným svědkem a pramenem dějin, takových, jaké doopravdy byly a jak je prožívaly 

obyčejní lidé v běžném životě, a právě ty žáky většinou zajímají nejvíce.91 

4.3 Objektové vyučování v muzeu 

Právě tím, že pozorujeme a studujeme vystavované exponáty, které se pojí s historií, ale 

často také osudy lidí, případně předměty, které přinášejí na své besedy sami pamětníci, 

propojujeme využití paměti ve výuce s tzv. objektovým vyučováním. 

Pojem objektové vyučování lze vysvětlit jako učení se z předmětů, které jsou 

uchovány ve sbírkách paměťových institucí, takže i muzea. V širším kontextu sem můžeme 

zařadit všechny hmotné artefakty a prameny, které tvoří součást kulturní dědictví.92  

 Tento způsob edukace využívají i muzea nebo galerie, které ve svých sbírkách 

shromažďují různorodé exponáty, jejichž prostřednictvím usilují o zprostředkování 

                                                 
90 HAVLJŮJOVÁ, H., NAJBERT, J. Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: Ústav pro studium 
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kulturních hodnot. Umožňují návštěvníkům smyslovou interakci s vystavenými předměty a 

reflexi emocionálních zážitků, ale také realizaci samostatné badatelské činnosti.93 

 Objektové vyučování se velmi osvědčilo jako vhodný způsob propojení formálních 

vzdělávacích cílů s interaktivními návštěvami paměťových institucí, protože žáci se tím učí 

nejen vnímat a zhodnotit hodnoty sbírkových předmětů, ale také obyčejných vystavovaných 

věcí a samotného historického prostředí, v nichž jsou expozice často umístěny. To můžeme 

sledovat i v Památníku na Vítkově. Pomníky a památníky jsou velmi vhodnými prostory, 

kde lze rozvíjet badatelské dovednosti žáků, protože se jedná o zhmotnělá místa paměti a 

nabízejí nejen prostor pro další stupeň výzkumu, ale nesou i samotnou historickou a 

společenskou hodnotu, kterou lze provázat s dalšími poznatky.94 

4.4 Projektové vyučování a jeho význam v souvislosti s využitím muzea 

Velmi efektivní metodou pro výuku předmětů vzdělávací oblasti RVP Člověk a společnost 

je tzv. projektové vyučování. Vysvětlit ho můžeme jako „cílenou a organizovanou učební 

činnost, intelektová i praktická, která je koncentrována kolem určité základní ideje a za 

kterou děti přebírají značnou část odpovědnosti. Jejím cílem je přinášet změny osobnosti 

dítěte především cestou získávání zkušeností.“95  

 Témata, která lze zpracovávat za pomoci projektů, jsou různá a můžeme je hledat 

téměř ve všech předmětech základního i vyššího vzdělávání. Klíčovými faktory je ale vždy 

zájem žáků a kapacita a možnosti vyučujících. Čím složitější a rozsáhlejší projekt, tím je 

vždy náročnější na spolupráci mezi učiteli a žáky i pedagogy navzájem. Pro úspěšný průběh 

a naplnění cílů je potřeba předchozí pečlivá příprava a domluva učitelů, provázanost mezi 

jednotlivými předměty, vyjasnění případných nejasností či upozornění na možná rizika. Dále 
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od 7 do 12 let. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1996, str. 5.  
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také dodržování důkladně naplánovaných aktivit přesně dle dohody a také následujících 

sedmi základních principů projektové výuky: 

a) Potřeby a zájmy dítěte: Projektová výuka by měla naplňovat dětskou potřebu aktivně 

získávat nové poznatky, zkušenosti a schopnosti při komunikaci a konfrontaci 

s okolním světem. Rozvíjí také odpovědnost dětí za vlastní práci, ať již individuální 

nebo skupinovou. 

b) Aktuálnost situace: Do projektu bychom měli zahrnout reálné otázky a problémy, 

které děti znají a tím jsou schopni je lépe pochopit. 

c) Interdisciplinarita: Projekt je většinou řešením nějaké komplexní problematiky, 

proto je nutné čerpat znalosti z různých oborů a propojovat jednotlivé vyučované 

předměty, které děti znají. 

d) Seberegulace při učení: Realizace projektu je z velké části samostatnou nebo 

skupinovou prací žáků a za své výsledky tak přijímají díl odpovědnosti. Při 

skupinové práci se vzájemně učí a předávají si znalosti, obohacují se a také si 

poskytují zpětnou vazbu. Učitel by měl být průvodcem, moderátorem a poradcem, 

měl by vysvětlit jednotlivé úkoly a aktivity a dále sledovat práci dětí a případně je 

navést správným směrem, může s dětmi konzultovat jejich nápady, ale hlavní podíl 

na vyřešení musí spočívat pouze na nich samotných. 

e) Orientace na výsledek i proces: Projektová výuka se od frontální liší především tím, 

že nepředává jen samotné výsledky a informace. V tomto případě je stejně důležitý i 

samotný proces, při němž děti nezískávají pouze strohé znalosti, ale také jsou 

obohacovány cestou vedoucí k poznání. Během ní se učí řešit problémy, samostatně 

přemýšlet a vzájemně komunikovat.  

f) Skupinová realizace: Ve skupině zde spolupracují nejen učitelé, kteří si musí předem 

i během projektu předávat veškeré důležité informace a poznatky, ale také žáci. Právě 

ono kolektivní úsilí práci zefektivňuje a navzájem zjednodušuje. Žáci se navíc učí 

přijímat nové týmové role, vzájemné spolupráci a společné odpovědnosti za 

vykonanou práci. 

g) Společenská platnost: Projektová výuka má nezměrnou výhodu v tom, že propojuje 

život školy se životem místní komunity. Žáci získávají informace v reálném 
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prostředí, mohou se setkávat se zajímavými lidmi a spolupracovat s nimi, ale také 

uplatňovat dosavadní znalosti a dovednosti v praxi.96 

 

Pojem projekt je v běžné praxi často nesprávně používán. Sami učitelé často mluví o 

projektech již ve chvíli, kdy zadají žákům náročný úkol nebo organizují práci ve třídě formou 

skupinové práce na jednom tématu. Správně je ale termín projekt používán pouze pokud 

podporuje samostatnost a autonomní rozhodování žáků během celého procesu.97 

 Muzeum a jiné kulturní instituce, jako například knihovny nebo galerie, jsou 

vhodnými místy, kterými můžeme samotné projekty doplnit, případně na ně projektem 

navázat. Můžeme žáky vzít na prohlídku, abychom je připravili na následné plnění aktivit a 

úkolů, případně můžeme naopak muzeum navštívit až po projektu a doplnit tak jím názornou 

ukázku. V každém případě bychom opět měli provést reflexi a pozorovat střet znalostí a 

toho, co dalšího žáci poznali během prohlídky. Muzeum v rámci projektové výuky může být 

pro nás výchozím bodem, společně s různými přednáškami či dokumenty a jinými materiály, 

nebo naopak až závěrem, který vytříbí názory dětí. 

4.4.1 Výhody a nevýhody projektového vyučování 

Pokud je projektové vyučování dobře zpracované, je jistě velmi vhodným způsobem výuky 

a také oživením běžného, nejčastěji frontálního způsobu předávání znalostí. Jako asi každý 

způsob výuky s sebou ale samozřejmě nese nejen pozitiva, ale také několik záporných 

aspektů, které si následně rozdělíme podle hlediska, respektive toho, koho se týkají. 

 Jako první si představíme výhody a nevýhody pro samotného žáka. Nespornými 

výhodami je určitě to, že se žák může zapojit podle svých individuálních možností a 

schopností. Navíc lze ukázat i své dovednosti, které by v běžné výuce těžko využíval. 

Rozvíjí kooperaci a spolupráci s ostatními, často staršími či mladšími dětmi, s nimiž se učí 

vhodně komunikovat a argumentací si obhajovat svoje názory. Rozvíjí tvořivost a učí se 

                                                 
96 HAVLJŮJOVÁ, H., NAJBERT, J. Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: Ústav pro studium 

totalitních režimů, 2014, str. 105. 

97 HAVLJŮJOVÁ, H., NAJBERT, J. Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: Ústav pro studium 

totalitních režimů, 2014, str. 107. 
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pracovat s různými informačními zdroji, čímž se zdokonaluje v kritickém myšlení a 

porovnávání různých zdrojů. Nelze ani opomenout fakt, že nabývá zkušenosti na základě 

praktických činností a vlastních zážitků, navíc propojuje poznatky z nejrůznějších oborů, 

dokonce i mimo školu, a právě díky tomu získává velmi ucelené hluboké poznání. Naopak 

velkou nevýhodou může být velká časová náročnost nejen ve škole, ale často i ve volném 

čase, což jako učitelé jen těžko ovlivníme a pokud děti správně nemotivujeme, práce bude 

jen polovičatá. Nástrahou může být i změna zaběhlého způsobu výuky, na kterou si žáci 

musí zvyknout, což ale zpravidla netrvá příliš dlouho. Největším faktorem, který může 

narušit celý průběh projektové výuky, bývají problémy spojené s organizační volností a z ní 

často plynoucí problémy s kázní, organizací práce a času a případné nedodržování termínů.98 

 Z hlediska učitele je jistě projektová výuka velmi náročná nejen časově, ale 

především z hlediska přípravy, která musí být opravdu velmi precizní, čímž si mimo jiné 

zdokonaluje organizační a plánovací schopnosti. Výhodou je ale to, že díky tomu může 

vstupovat do nových rolí, hlavně do role pozorovatele a konzultanta, ne pouze jakéhosi 

„velitele“ skupiny. Učí se tím lépe naslouchat svým žákům, poznává je z různých stránek, 

pozoruje, jak umí reagovat a zda si umí poradit v rozmanitých situacích, může snáze 

pochopit hierarchii ve třídě. Problémem může být relativně malé praktické zkušenosti 

s projektovou výukou a je vždy lepší, pokud alespoň někdo z učitelů již má za sebou nějaký 

podobný počin. Domníváme se, že největším úskalím bývá nedostatečná spolupráce a 

komunikace mezi učiteli a v některých případech i malá podpora ze strany vedení školy, 

která někdy může i znemožnit pořádání jakýchkoli větších projektů.99 

  

                                                 
98 HAVLJŮJOVÁ, H., NAJBERT, J. Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: Ústav pro studium 

totalitních režimů, 2014, str. 115 – 116. 

99 Tamtéž, str. 115 – 116.  
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5 Didaktické zpracování Národního památníku na Vítkově 

V následující kapitole si představíme nejen stálou expozici, kterou v současné době 

najedeme v Národním památníku na Vítkově, ale také vzdělávací programy pro školy, které 

nabízí. Umožníme náhled do doplňkových materiálů poskytovaných k programům, včetně 

jejich kritického zhodnocení. Na celkový pohled již nabízených možností naváže návrh 

skupinových aktivit s interdisciplinárním přesahem určený pro žáky druhého stupně 

základních škol s využitím expozice na Vítkově, včetně jeho ukotvení v Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV). 

 Jak již bylo zmíněno, Národní památník na Vítkově je od roku 2000 pod správnou 

Národního muzea. Jeho aktivity s ohledem na vzdělávání jsou realizovány v ojedinělých 

prostorech historických objektů, zde konkrétně přímo v Památníku, jehož historický kontext 

velmi koresponduje s výstavou, kterou v něm můžeme zhlédnout od roku 2009. Velmi 

oceňován může v tomto případě být fakt, že historická skutečnost, kterou nesou sbírkové 

předměty, je zde umocněna autentickou atmosférou stavby.100 

5.1 Stálá expozice Národního památníku na Vítkově 

Následující kapitola se věnuje představení stálých expozic Památníku. Před návštěvou 

jakéhokoli muzea je nutné, aby si učitel řádně vytyčil dosahované cíle, ale také se dobře 

seznámil s tím, co daná expozice nabízí. Tato kapitola zprostředkovává popis a nástin toho, 

co lze vidět ve stálých expozicích Památníku. 

Národní památník na Vítkově v Praze nabízí od roku 2009 stálou expozici pod 

záštitou historického muzea Národního muzea s názvem Křižovatky české a československé 

státnosti. Jak již název napovídá, je věnována důležitým mezníkům československé a 

potažmo české státnosti dvacátého století, především těm „osmičkovým.“ Zachycuje 

významné zlomy v dějinách naší země ve 20. století, které významně měnily nejen státnost, 

ale také ideové pojetí státu. Po mnoha desetiletích se díky Národnímu muzeu prostory opět 

navrátily původnímu účelu a staly se symbolem demokratické republiky.  

                                                 
100 ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Edukační potenciál muzea. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, str. 

316 – 317.  
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 Samotná výstava je zakomponována do historického prostoru Národního památníku 

na Vítkově, který je limitován svou kapacitou a tak nemůže nabídnout komplexní pojetí 

moderních dějin naší země od samotného založení. Bylo tedy vybráno pět následujících 

důležitých mezníku, kdy každému z nich je věnována jedna část, která je vždy uvedena 

tabulí, jež vysvětluje dobové okolnosti a události. Texty na tabulích jsou vždy napsány 

v českém i anglickém jazyce. Jednotlivé části na sebe vzájemně navazují a jsou od sebe 

velmi názorně a jasně barevně odděleny. Vždy jsou ale dodržovány státní barvy, především 

červená a modrá. Výstava je tedy rozdělena do těchto částí: 

1) Založení samostatné Československé republiky v roce 1918 

2) Události po podpisu Mnichovské dohody v září 1938 a postupný zánik 

Československa, vznik Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 a období 2. 

světové války 

3) Obnovení Československa po roce 1945 a především komunistický převrat v únoru 

1948 a následné události 

4) Obsazení republiky vojsky Varšavské smlouvy a vznik československé federace 

v roce 1968 

5) Pád komunismu u nás a sametová revoluce v roce 1989101 

Později byla otevřena i druhá stálá expozice v Památníku, která je nazvána Laboratoř 

moci. Najdeme ji v jeho podzemních prostorách pod Síní osvobození, které byly v 50. letech 

vybudovány jako zázemí mauzolea Klementa Gottwalda (viz kapitola 2.4.2.). Je věnována 

nejen kultu jeho osobnosti, ale také komunistické propagandě a povaze režimu v padesátých 

let minulého století. Na informačních panelech, které jsou doplněny fotografiemi, názorně 

deklaruje nebezpečí totality v jejích nejhorších projevech. Další část této expozice je 

věrohodná rekonstrukce podzemní laboratoře a zázemí lékařů a vědců, kteří o tělo pečovali.  

                                                 
101 Národní muzeum. Expozice Historického muzea: Křižovatky české a československé státnosti.  [online].[cit. 

2018-06-20]. Dostupné z WWW: <http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Expozice-HM/Krizovatky-ceske-a-

ceskoslovenske-statnosti.html> 
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Obrázek č. 4 - Informační panely v expozici Laboratoř moci 

Obrázek č. 5 - Informační panely v expozici Laboratoř moci 
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Obrázek č. 6 - Informační panely v expozici Laboratoř moci 

 

Obrázek č. 7 - Informační panely v expozici Laboratoř moci 
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Obrázek č. 8 - Informační panely v expozici Laboratoř moci 

 

 

Obrázek č. 9 - Rekonstrukce laboratoře a zázemí odborníků pečujících o tělo Klementa Gottwalda v 

expozici Laboratoř moci 
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5.1.1 Jednotlivé části a exponáty stálé expozice Křižovatky české a československé 

státnosti 

Pro potřeby této práce se budeme více věnovat stálé expozici Křižovatky české a 

československé státnosti a nyní si rozebereme její jednotlivé oblasti.  

 Část věnovanou vzniku samostatného Československa najdeme v Ústřední síni přímo 

u vchodu do expozice. Včleňuje do sebe mramorové reliéfy československých legionářů od 

Karla Pokorného a Síň padlých italských legionářů. V čele Ústřední síně je umístěna deska 

s titulem „1918 – Masarykova republika“ a pojednává o založení Československa 28. října 

1918. Uprostřed této části expozice si návštěvníci mohou prohlédnout velký model 

Československa po vzniku republiky, tedy včetně Slovenska a Podkarpatské Rusi. Hned 

vedle něj je ve skleněné vitríně vystavena replika zlatého pera s orlím brkem, kterým 

prezident Tomáš Garrigue Masaryk dne 26. října 1918 spolu s dalšími evropskými exilovými 

politiky podepsal ve Philadelphii dokument Prohlášení společných cílů nezávislých 

středoevropských národů, jejímž výsledkem měla být jakási společná bratrská unie a 

federace národů střední Evropy.  

 

Obrázek č. 10 - Model Československa po jeho vzniku v roce 1918 na začátku expozice Křižovatky české a 

československé státnosti 
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Celou část věnovanou událostem okolo roku 1918 doplňují velké promítací panely 

s dobovými filmovými záběry o první světové válce, zahraničním odboji, který se zformoval 

s cílem založení samostatných států, o návratu legionářů zpět do vlasti a o vyhlášení 

Československa.   

Jak již bylo řečeno, včleňuje to sebe také Síň padlých, která dokresluje jakousi 

pietnost místa i událostí, jež připomíná. V této části stavby byl původně v projektu plánován 

severní vchod do pohřebiště a až po několika změnách byla navržena tato místnost, původně 

nazývaná Kaple padlých bojovníků, ve které měly být uloženy ostatky 44 italských a 3 

ruských legionářů, kteří byli popraveni rakouskými státními orgány v období první světové 

války. Soupis jmen těchto mužů byl původně zaznamenán na šedé mramorové desce, která 

byla v 50. letech 20. století nahrazena bílými deskami s verši básníka Vítězslava Nezvala 

(viz kapitola 2.3. a obrázek č. 2). Do Kaple je včleněna expozice v podobě vitríny s malými 

plastikami podob příslušníků československých legií ve Francii, Itálii a Rusku. Dále v ní 

můžeme vidět množství vyznamenání na různých frontách nebo čepici ruského, klobouk 

Obrázek č. 11 - Informační panel k první části expozice Křižovatky české a československé státnosti 
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italského a přilbu francouzského legionáře, ale také dobovou schránku na půdu z bojišť, na 

kterých bojovali. 

 

Obrázek č. 12 - Vitrína věnovaná legionářům v Síni padlých 

 

 Všechny následující části expozice jsou vystaveny ve vestavbě, tzv. kaabě v Hlavní 

síni. Vestavba je umístěna zcela v souladu s architekturou prostoru Památníku, avšak její 

relativně malý prostor nutí ke snížení počtu exponátů, ale také hloubky poznatků získaných 

návštěvou výstavy. Proto bylo nutné vhodně vybírat jednotlivé předměty výstavy, aby byly 

splněny její vytyčené cíle. Celkové vyznění doplňuje spíše jednoduchá grafika, dobové 

novinové články, fotografie a výběr sbírkových předmětů, ale také předmětů denní potřeby, 

které souvisejí s danými mezníky a osobnostmi. 

 Druhá část výstavy, která je již umístěna ve vestavbě, je věnována období dějin po 

smrti prezidenta Masaryka v září 1937, kdy převládající demokratické ideály začaly narážet 

na realitu mezinárodních vztahů, které vyústily k dalšímu historickému osmičkovému 

mezníku v září 1938. Konkrétně k podpisu Mnichovské dohody a následným událostem, 

které z ní plynuly, jako bylo odstoupení československého pohraničí Němcům, následné 

vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939, vypuknutí 2. světové války nebo 

období heydrichiády.  
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Obrázek č. 13 - Část expozice věnována období po roce 1938 

 

 Samotnou expozici bychom mohli rozdělit do tří pomyslných sektorů a sice – podpis 

Mnichovské dohody, období „druhé republiky“ a vyhlášení Protektorátu, a dále atentát na 

Reinharda Heydricha a následné odvetné události. Najdeme zde mnoho dobových vyhlášek 

a oznámení, které byly vyvěšovány v období okupace, novinové články nebo kopii 

Mnichovské dohody v originálním německém znění. Pro naše potřeby více rozebereme úsek 

s exponáty k atentátu na Heydricha, jemuž je věnována velká samostatná popisná tabule a 

vitrína s následujícími vystavenými předměty: 

a) Popisné číslo 10 z domu vypáleného v Lidicích. Odvetná akce za atentát na 

Heydricha zde proběhla 10. června 1942. 

b) Vysílačka Libuše, která sloužila ke spojení skupiny Silver A se zahraničním odbojem 

v Londýně. Po jejím nalezení po atentátu byla vyhlazena obec Ležáky. 

c) Britský samopal Sten MK II, ráže 9 mm, který používali atentátníci při výkonu svého 

úkolu. 
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d) Dobové fotografie: zničený automobil Reinharda Heydricha po atentátu a podobizny 

atentátníků Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka 

e) Polní čepice „lodička“ používaná u britské armády, kterou nosili členové skupiny 

f) Soubor předmětů z osobní pozůstalosti po parašutistech, kteří se podíleli na atentátu 

a padli v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze dne 18. června 

1942. Konkrétně se jedná o aktovku, kravatu, ponožky a kapesník. 

 

 

Obrázek č. 14 - Text Mnichovské dohody 
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Obrázek č. 15 - Dobové vyhlášky umístěné v expozici 

 

 

Celá druhá část expozice je doplněna audiovizuálními prvky - zvukovou nahrávkou 

německé pochodové písně a také panelem, v němž jsou promítány titulky a krátké novinové 

Obrázek č. 16 - Vitrína věnovaná atentátu na Heydricha 
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úryvky dobových článků, které dokreslují autentickou atmosféru doby. Na obrazovce 

můžeme shlédnout video o podpisu Mnichovské dohody. 

Třetí část, která je umístěna hned za předchozím úsekem, se kterým je postupně a 

nenásilně propojena, se dotýká událostí z roku 1948. Úvodní panel, nazvaný „1948 – Jak 

došlo k únoru,“ přibližuje návštěvníkům nejen samotný únorový převrat z 25. února 1948, 

ale také to, co mu předcházelo – návrat prezidenta Edvarda Beneše v květnu 1945 do Prahy, 

odsun Němců z území obnoveného Československa a následnou změnu strukturu 

národnostního složení, socializaci ekonomiky a zestátnění majetku, tehdy nazývané 

„znárodnění.“ Upozorňuje také na první poválečnou vlnu emigrantů, kteří opustili vlast. 

Věnuje se taktéž záhadné a neobjasněné smrti bývalého ministra Jana Masaryka, demisi 

Edvarda Beneše a nástupu Klementa Gottwalda a období, kdy se Československo definitivně 

stalo součástí sovětské sféry vlivu. Panel opět doplňují dobové novinové články, plakáty 

nabádající k mimořádné práci a budování socialistické republiky, ale také zprávy o 

znárodnění soukromého majetku nebo o zvolení Klementa Gottwalda do funkce prezidenta. 

Návštěvníci si zde mohou prohlédnout i originál návrhu na jmenování nové vlády z 25. února 

1948 podepsaný K. Gottwaldem a adresovaný tehdejšímu prezidentovi Benešovi. Součástí 

jsou i vývěsky nabádající k udávání občanů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 17 - Informační panel ke třetí části expozice 
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Obrázek č. 18 - Doplňující exponáty k části věnované událostem mezi lety 1945 – 1948 

 

Obrázek č. 19 - Doplňující exponáty k části věnované událostem mezi lety 1945 – 1948 
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Obrázek č. 20 - Doplňující exponáty k části věnované událostem mezi lety 1945 – 1948 
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Následuje velmi zajímavá vitrína o politických vykonstruovaných procesech v 50. 

letech, konkrétně pak dvěma největším – s Heliodorem Píkou a Miladou Horákovou. 

Najdeme zde hlavně dopisy, které oba jmenovaní odsouzení psali svým rodinám jako 

poslední, těsně před popravami. Z dopisů samotných lze soudit, že se při nejmenším jednalo 

o velmi silné a charakterní osobnosti.  

Obrázek 21 - Doplňující exponáty k části věnované událostem mezi lety 1945 – 1948 

Obrázek č. 22 - Vitrína s fotografiemi a dopisy Heliodora Píky a Milady Horákové 
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Stejně jako u předchozích částí, i zde je umístěn viuzální panel s novinovými titulky 

a se zprávami z února 1948. 

Na konci úseku je vitrína s exponáty státních vyznamenání s popisem, návštěvníci si  

je tedy mohou nejen prohlédnout, ale kromě jejich pojmenování si mohou zjistit, za jaké 

zásluhy bývají udělována. Ve vitríně je umístěna i prezidentská standarta a vítězný návrh 

Československé vlajky od autora Jaroslava Kursy z roku 1919 ve stejné podobě, jakou 

známe a používáme dodnes. Dále je zde vystaven první zákonec československé Ústavy, 

koncipovaný Aloisem Rašínem ze 28. října 1918, v němž Národní výbor revolučně sám sebe 

prohlásil za nejvyšší orgán státu. Lze soudit, že tato vitrína je relativně nesmyslně umístěna 

právě zde, ačkoli by se tématicky více hodila k první části expozice o vzniku samostatné 

republiky v roce 1918. 

Předposlední okruh prohlídky Křižovatky české a československé státnosti 

pojednává o událostech roku 1968 a následné normalizace. Úvodní panel je nazván „1968 – 

Poslední společná křižovatka Čechů a Slováků,“ který je opět doplněn digitální lištou 

s dobovými zprávami o okupaci vojsky Varšavské smlouvy v sprnu 1968. Právě tato událost 

je hlavním bodem čtvrté části. Najdeme zde soubor dokumentů, kterými Národní 

shromáždění reaguje na okupaci a jejichž prostřednictvím vyjadřuje nesouhlas s postupem 

vojsk. Obsazení země v dokumentu označuje za bezdůvodně a také za neoprávněné porušení 

suverenity státu. Současně v něm také členové požadují stažení vojsk a apeluje na občany, 

aby zachovali klid a rozvahu, nekladli vojskům odpor a snažili se vyhnout případným 

násilým srážkám. 
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Této části výstavy dominuje vitrína věnovaná osobnosti Jana Palacha, který se na 

protest proti srpnovým událostem a okupaci dne 16. ledna 1969 zapálil v horní části 

Václavského náměstí v Praze a o tři dny později svým těžkým zraněním v nemocnici 

podlehl. Vystaveny jsou nejen jeho portrétové fotografie a osobní údaje, ale hlavně předmět 

či části oděvu, které měl v osudný den u sebe. Umístěna je zde také zmenšená replika 

posmrtné masky, kterou vytvořil sochař Olbram Zoubek a jejíž originál najdeme na 

Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prohlédnout si zde můžeme: 

Obrázek č. 23 - Úvodní panel části expozice o událostech v roce 1968 
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a) Osobní doklady Jana Palacha: občanský průkaz, cestovní pas, studentský průkaz, 

rybářský průkaz, jízdenku městské hromadné dopravy, členský průkaz Klubu 

čtenářů, výdejní lístky do menzy (které končí datem 16. 1. 1969) 

b) Části oděvu: čepice, boty 

c) Učebnici Politická ekonomie socialismu, včetně poznámek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menší vitrína je zaměřena i na osobnost hudebník a písničkáře Karla Kryla.  

Obrázek č. 24 - Osobní věci Jana Palacha vystavené v Národním Památníku na Vítkově 
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Poslední a nejkratší část expozice se věnuje listopadovým událostem roku 1989 a je 

nazvána „Nově po roce 1989.“ Prohlédnout si zde můžeme originál Charty 77, který StB 

zabavila Václavu Havlovi, Pavlu Landovskému a Ludvíku Vaculíkovi 6. ledna 1977 na cestě 

do Federálního shromáždění.  

 

              Obrázek č. 25 - Panel uvozující část expozice o událostech roku 1989 
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Obrázek č. 26 - Část originálu Charty 77 umístěného v Národním Památníku na Vítkově 

  

Po obvodu celého prostoru Hlavní síně jsou umístěny interaktivní dotykové panely. 

Ty jsou určeny především pro školní výpravy a vznikly v rámci projektu Dotkni se 20. 

století. Tento projekt Národního muzea vznikl na podporu výuky dějin dvacátého století 

našeho státu.  

5.2 Výchovně vzdělávací programy nabízené Národním památníkem na 

Vítkově 

Národní památník na Vítkově je muzeem, které v sobě shromažďuje nejen výstavu 

exponátů, ale především působí na národní uvědomění občanů. A to nejen tématem, na které 
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je výstava zaměřena, ale také historií samotné budovy. Je tedy velmi vhodné pro využití 

v rámci výuky žáků základních i středních škol, kteří se zde mohou seznámit s vývojem 

moderních dějin samostatné Československé a potažmo České republiky.  

 V současné době nabízí muzeum několik výchovně vzdělávacích programů, které 

navazují na stálou expozici Křižovatky české a československé státnosti. Programy jsou 

vždy určeny pro určitý věk a úroveň dosavadních znalostí návštěvníků, zpravidla se ale jedná 

o druhý stupeň základního vzdělávání a střední školy. 

 Se žáky 5. a 6. ročníků základních škol a příslušných ekvivalentů na víceletých 

gymnáziích je možné navštívit program s názvem Český lev se probouzí. Jedná se o 

komentovanou prohlídku, při níž si žáci spolu s lektorem společně projdou expozici a 

dozvídají se základní důležité informace. Je jim osvětleno, proč například slavíme 28. října 

jako státní svátek a pozadí dalších státní svátků a významných dnů, kdo to byl legionář, nebo 

jaké máme státní symboly. Žáci pracují i samostatně za pomoci pracovních listů, které 

dostanou přímo během návštěvy.102 

 Dalším vzdělávací program je nazván stejně jako expozice, Křižovatky 

československé a české státnosti a je určen pro žáky 9. ročníků ZŠ a pro studenty SŠ. Žáci 

při ní prochází celou výstavou a během komentované prohlídky se nejen seznamují 

s jednotlivými sbírkovými předměty, ale také s důležitými událostmi, které se vážou na 

jednotlivá období. Stejně jako v předchozím případě, i tento program je doplněn pracovními 

listy, ale také nabízí přípravné a závěrečné aktivity, které učitelé mohou využít při vyučování 

ve škole. Očekávanými výstupy je zde to, že žák se orientuje na časové ose dějin 20. století; 

na základě metody objektového učení zkoumá sbírkový předmět a odhaluje jeho příběh a 

kontext doby, s kterou předmět souvisí; žák se orientuje v prostoru a umisťuje předměty do 

slepé mapy..103 

                                                 
102 Národní muzeum. Český lev se probouzí. [online] . [cit. 2018-06-25]. Dostupné z WWW: 

<http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Pro-skoly-HM/Cesky-lev-se-probouzi.html> 

103 Národní muzeum. Křižovatky československé a české státnosti. [online] . [cit. 2018-06-25]. Dostupné z 

WWW: <http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Expozice-HM/Krizovatky-ceske-a-ceskoslovenske-

statnosti.html> 
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 Velmi významným a často navštěvovaným v poslední době, především z důvodu 

stého výročí založení Československa, je program Legionáři a vznik Československa. Je 

taktéž určen pro žáky 9. ročníků ZŠ a pro studenty SŠ a je zaměřen na období bezprostředně 

po skončení první světové války a také mezi světovými válkami. Během komentované 

prohlídky expozice se návštěvníci dozvídají, kdo to byl legionář, jaká byla jejich role a jaké 

měli postavení ve společnosti po skončení 1. světové války, jak probíhal vznik samostatné 

republiky, jak vypadalo období První republiky, a seznamují se s významnými osobnostmi 

této doby. Následně žáci opět pracují s pracovními listy. Program naplňuje cíle pomocí 

následujících výstupů: „žák se orientuje v problematice činnosti československých legií, 

vzniku a podobě První republiky; využívá sbírkových předmětů k poznání dějin 20. století a 

interpretuje jejich výpověď.“104 Je vhodné jej zařadit do výuky dějepisu a výchovy 

k občanství. 

 Muzeum nabízí výukový program také k období 2. světové války, který je nazván 

„Od Mnichova po Ležáky“ a který je opětovně určen žákům 9. ročníků ZŠ a studentům SŠ. 

Stejně jako v předchozích případech, i zde se jedná o komentovanou prohlídku expozice, 

nyní především části věnované událostem po roce 1938 a je taktéž doplněna velmi obsáhlými 

pracovními listy. Děti se zamýšlejí nad událostmi doby, například nad Mnichovskou 

dohodou, která pro někoho znamenala zradu, ale pro jiné příslib míru, nebo nad atentátem 

na Heydricha a jeho následcích. Učí děti nad událostmi přemýšlet, ukazuje odlišné pohledy 

na historii. Program využívá i prvků tvořivé dramatiky formou práce s interaktivními panely 

od organizace Dotkni se 20. století (viz výše). Jeho náplň směřuje k dosažení následujících 

výstupů: se orientuje v posloupnosti jednotlivých událostí a v jejich souvislostech; dokáže 

nezaujatě hodnotit a zamyslet se nad motivy a důsledky činů.105 Je vhodné jej zařadit do 

výuky dějepisu, ale především občanské výchovy, protože žáky učí nejen faktům z dějin, ale 

také kritickému myšlení, toleranci, různorodosti názorů a postojů lidí, vlastenectví, ale také 

jeho možného nebezpečí v extremistických formách.  

                                                 
104  Národní muzeum. Legionáři a vznik Československa. [online] . [cit. 2018-06-25]. Dostupné z WWW: 

<http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Pro-skoly-HM/Legionari-a-vznik-Ceskoslovenska.html> 

105 Národní muzeum. Od Mnichova po Ležáky. [online] . [cit. 2018-06-25]. Dostupné z  WWW: 

<http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Pro-skoly-HM/Od-Mnichova-po-Lezaky.html> 
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 Dalším programem pro školy je „Pražské jaro, okupace a Jan Palach,“ o jehož 

obsahu vypovídá již sám název. Žáci se seznamují s okolnostmi, které vedly k utužení moci 

komunistické strany v Československu, ale také s osobností Jana Palacha. Při práci využívají 

repliky dobových plakátů a kopie novinových článků či vládních dokumentů. Společně si 

poslechnou hudbu, která reagovala na srpnové události roku 1968, v první řadě písně Karla 

Kryla a učí se rozumět pojmu protestsong. Opět je velmi vhodné využít program k doplnění 

učiva dějepisu a výchovy k občanství.106 

Poslední edukační program v rámci expozice Křižovatky je nazván „50. léta 

v Československu.“ Je koncipován pro žáky 9. ročníků, případně stejně starých studentů 

víceletých gymnázií. Lektorovaný program je zaměřen na období politických procesů a 

budování kultu osobnosti a raného socialismu u nás. Během komentované prohlídky si žáci 

prohlédnou poslední dopisy odsouzených politických vězňů, ale také uměleckou výzdobu a 

přestavbu Památníku v rámci ideologie doby.107 

 Poslední nabízený vzdělávací program nesoucí název „Od pražského jara po 

sametovou revoluci“ je určen stejně starým žákům jako předchozí. Během prohlídky 

s lektorem si studenti osvojují pojmy jako normalizace, samizdat, emigrace nebo disent, 

vysvětlují si události předcházející pádu komunistické strany a události 17. listopadu 1989, 

ale i ty, které bezprostředně následovaly. Setkávají se s osobností Václava Havla, je jim 

vysvětlen pojem Charta 77, kterou si v expozici prohlédnou. Samozřejmostí i tohoto 

programu jsou pracovní listy.108   

 K expozici Laboratoř moci je v současné době v Památníku vytvořen výchovně 

vzdělávací projekt nazvaný Mauzoleum Klementa Gottwalda a objevování balzamovací 

knihy. Je určen pro žáky 9. tříd ZŠ a středním školám. Program je věnován nejen úmrtí a 

následnému procesu zachování těla prezidenta Klementa Gottwalda, ale taktéž přestavbě 

                                                 
106  Národní muzeum. Pražské jaro, okupace a Jan Palach.  [online] . [cit. 2018-06-25]. Dostupné z WWW: 

<http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Pro-skoly-HM/Prazske-jaro-okupace-a-Jan-Palach.html> 

107 Dotkni se 20. století! Muzea školám: 50. léta v Československu. [online] . [cit. 2018-06-25]. Dostupné z 

WWW: < http://www.dvacatestoleti.eu/vzdelavaci-programy/> 

108 Národní muzeum. Od pražského jara po sametovou revoluci. [online] . [cit. 2018-06-25]. Dostupné z 

WWW: <http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Pro-skoly-HM/Od-prazskeho-jara-po-sametovou-

revoluci.html> 



71 

 

budovy na mauzoleum na konci 50. let 20. století. Žákům je zprostředkována doba 

padesátých let, vliv propagandy a kultu osobnosti. Během práce ve skupinách se setkávají 

s dobovými fotografiemi i dokumenty v rámci výstavy.109 

 Veškeré materiály a pracovní listy je možné předem stáhnout na oficiálních 

webových stránkách Národního muzea.110 Učitelé se tedy mohou seznámit s obsahem 

prohlídky ještě před návštěvou a mohou tak žáky i sebe efektivně připravit. To je důležité 

především k plnému využití programu Křižovatky československé a české státnosti, který 

nabízí i materiály přímo do výuky. Vzhledem k tomu, že všechny programy v sobě spojují 

učivo dějepisu a výchovy k občanství, je velmi vhodné, aby spolu vyučující těchto předmětů 

spolupracovali a vhodně zvolili využití a provázanost programu s tématy ve škole.  

 Vzdělávací programy, které Památník poskytuje, jsou velmi pečlivě připraveny. 

Pracovní listy jsou zpracovány přehledně, jasně a srozumitelně. Jejich grafická úprava 

odpovídá věku žáků, ačkoli pracovní listy u programů, které jsou určeny i pro žáky 9. tříd, 

by úprava mohla být již méně dětská. Je ale nutné uznat, že splňují veškeré požadavky a 

předpoklady pro dosažení cílů. To je ale samozřejmě ovlivněno i dalšími faktory, jako je 

připravenost učitele a žáků, kázeň návštěvníků na místě a způsob, jakým pracují.  

 Při účasti na výchovně vzdělávacích programech mají žáci možnost dozvědět se 

důležité informace o vývoji naší země, demokracii i totalitních režimech a jejich nebezpečí, 

mohou porovnat minulost a současnost a utvářet si vlastní názory a hodnoty. Tím je 

naplňováno učivo vzdělávací oblasti Člověk a společnost podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání, konkrétně tematických celků Člověk ve společnosti, 

Člověk jako jedinec a Člověk, stát a právo, ale i některých průřezových témat. 

5.3 Projekt Dotkni se 20. století!  

Další možností využití muzea, respektive Národního památníku na Vítkově, je také fungující 

projekt Národního muzea nazvaný Dotkni se 20. století. Poskytuje mnoho různých metod 

výuky. Jmenovat můžeme například hru Osudy & kariéry, v níž sami žáci mohou utvářet 

                                                 
109 Národní muzeum. Se školou do muzea. Nabídka vzdělávacích lektorovaných programů 2017/2018. [online]. 

[cit. 2018-06-27]. Dostupné na WWW:< http://www.nm.cz/admin/files/File/download/Se-skolou-2.-pol.-

2017%E2%80%932018.pdf> 

110 Všechny materiály a pracovní listy jsou dostupné z WWW: http://www.nm.cz/Pro-skoly/Pracovni-listy/ 
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životní příběhy dětí a lidí z různých oblastí i společenských vrstev či náboženského vyznání 

a tím se s nimi identifikovat. 111 Podle toho, jaké děti zvolí možnosti, tudy se má ubírat další 

osudy postav. Pro příklad jmenujeme osudy židovské dívky Anny nebo syna židovského 

majitele továrny na slad, dále pak emigrantů a podobně. Tímto způsobem je výstava velmi 

přiblížena pohledům dětí a polidštěna. 

 Tento projekt má taktéž další možné metody, které lze využít ve výuce. Například 

program Předměty vyprávějí, kde najdeme nejen pracovní listy k jednotlivým zlomovým 

obdobím, ale také fotografickou dokumentaci předmětů, jež jsou v listech zmíněny a 

metodiku pro učitele.112 

 Obě tyto aktivity lze realizovat nejen na panelech umístěných v Památníku, ale také 

přímo ve škole, jelikož jsou plně dostupné na webových stránkách projektu.113 

 V části výukového materiálu Otevři si dějiny si učitelé mohou stáhnout tzv. „muzejní 

kufřík.“ Ke každému období dějin, kterému se expozice Křižovatky české a československé 

státnosti věnuje, je věnován jeden kufřík, který obsahuje deset typických předmětů daného 

období. Učitelé zde mohou získat také metodické listy a badatelský list žáka, který je 

vytvořen formou deníku předmětu a do něhož žáci zapisují veškeré o něm získané 

informace.114 

5.4 Využití expozice Křižovatky československé a české státnosti ve 

výuce 

Návštěva kulturních institucí, potažmo muzea a její využití, je vhodné v mnoha vzdělávacích 

oborech. Exkurze do Národního památníku na Vítkově je možná ať již s absolvováním 

nabízených programů pro školy, nebo jako samostatná prohlídka expozice s komentářem 

učitele. Vzhledem k obsahu, tématu a náročnosti je vhodná především pro žáky druhého 

                                                 
111 Dotkni se 20. století! Osudy a kariéry. [online]. [cit. 2018-06-20].  Dostupné na WWW: 

<http://www.dvacatestoleti.eu/osudy-a-kariery/> 

112 Dotkni se 20. století! Předměty vyprávějí. [online]. [cit. 2018-06-20].  Dostupné na WWW: 

<http://www.dvacatestoleti.eu/predmety-vypraveji/> 

113 Veškeré materiály a aktivity jsou dostupné na WWW: < http://www.dvacatestoleti.eu/vyuka/> 

114 Dotkni se 20. století! Otevři si dějiny. [online]. [cit. 2018-06-20].  Dostupné na WWW:  

<http://www.dvacatestoleti.eu/otevri-si-dejiny/> 
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stupně základního vzdělávání a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, pro které bude 

program zajímavý a přínosný. 

 Jak již bylo řečeno výše, před samotnou návštěvou muzea je vhodné tématu věnovat 

alespoň jednu až dvě vyučovací hodiny přímo ve škole. Ideální je propojení v předmětech 

Dějepis a Výchova k občanství a proto doporučujeme vzájemnou domluvu mezi učiteli 

těchto předmětů. Během těchto hodin bychom v rámci Výchovy k občanství měli žáky 

alespoň základně seznámit s pojmy jako demokracie, totalita, státní znaky, významné dny a 

osobnosti naší země a okolnosti vzniku a vývoje samostatného státu. V hodině Dějepisu je 

před exkurzí vhodné dětem alespoň rámcově nastínit historický vývoj Československa a 

České republiky ve 20. století, včetně důležitých mezníků a jejich význam. Tím žáky nejen 

připravíme z hlediska vědomostí, ale také je můžeme namotivovat k zájmu o látku a 

dozvídání se nových informací, ale i k samotné návštěvě muzea. 

 Expozice i nabízené výchovně vzdělávací programy nejsou příliš časově náročné, 

zaberou v průměru okolo 80 – 90 minut, ale vzhledem k tomu, že u Památníku často 

probíhají různé pietní akce či přehlídky, je vhodné si návštěvu pečlivě naplánovat a předem 

ji domluvit s pracovníky muzea. Na prohlídku ale musíme počítat s celým jedním 

dopolednem, pokud ale chceme po komentované prohlídce s žáky ještě výstavou projít nebo 

diskutovat, je potřeba vyhradit si i odpoledne. V případě, že by se jednalo o žáky, kteří 

nepochází z Prahy, určitě je vzhledem k cestě nutné vymezit si čas na celý den. 

 Struktura průběhu všech vzdělávacích programů je víceméně stejná. Před začátkem 

prohlídky expozice jsou žáci seznámeni s místem a jeho stručnou historií, o podmínkách 

jeho vzniku i využití, které se v různých obdobích měnilo. Ještě před prohlídkou jsou žákům 

také rozdány pracovní listy. Doporučujeme žákům nechat krátkou chvíli, aby si je mohli 

prostudovat a také vysvětlit, co od nich požadujeme, případně zodpovědět dotazy a ověřit si, 

že všemu správně porozuměli. Poté následují prohlídky, které jsou vhodně komentovány 

průvodcem, dle zvoleného tématu programu. Následně se žáci zapojují sami, hledají 

informace v expozici a doplňují je do pracovních listů 

 Po návratu do školy provedeme shrnutí a zhodnocení návštěvy, co se dětem během 

ní líbilo i nelíbilo, co nového se dozvěděli, v případě potřeby jim vysvětlíme nejasnosti.  
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 Klady a zápory návštěvy se shodují s těmi, které uvádíme u projektového vyučování 

v kapitole 4.4.1. Hlavním záporem je časová náročnost, především na přípravu i samotnou 

realizaci a to hlavně pro učitele. Naproti tomu, díky změně prostředí a názorným exponátům 

budou žáci více motivování. Navíc poznatky, které získají, si díky zážitkovému učení snáze 

osvojí a lépe si je zapamatují. 

5.5 Ukotvení využití expozice Křižovatky československé a české 

státnosti v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání 

Jak již bylo řečeno, expozice Křižovatky československé a české státnosti a k ní nabízené 

výchovně vzdělávací programy napomáhají naplňování cílů vzdělávací oblasti Člověk a 

společnost, která v sobě propojuje obory Dějepis a Výchova k občanství. Výstava v sobě, 

stejně jako vzdělávací oblast, nerozlučně spojuje oba tyto předměty. V naší práci se 

zaměříme pouze na bližší přiblížení propojení s oborem Výchova k občanství, který je 

jedním z předmětů, jehož prostřednictvím žákům na základní škole nejvíce poskytujeme 

propojení poznatků s realitou a pomáháme zapojení jednotlivců do společenského života. 

Jak uvádí samotný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, výuka v tomto 

případě směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty 

rozmanitých životů lidí v různých souvislostech. Žáci se v něm seznamují také s vývojem 

společnosti, ale i jevy a událostmi, které ovlivňují společenské klima. Velmi významnou 

části je zde prevence rasismu, xenofobie a extremismu. Všechny výše zmíněné aspekty 

taktéž splňujeme během návštěvy a prohlídky expozice v Národním Památníku na Vítkově. 

 Vystavené exponáty a příběhy osobností, které jsou na místě zmíněny, lze použít 

k pokrytí učiva naše obec, region, kraj, a také učiva naše vlast a kulturní život, která jsou 

zařazena v tematickém okruhu Člověk ve společnosti. V těchto případech bude tématem 

výuky seznámení nejen se samotným vrchem Vítkov, ale i s významnou stavbou Památníku 

a její historií a využití, poznání významných osobností našich dějin, například Masaryka, 

Gottwalda a mnoha dalších, státních symbolů a významu státních svátků a významných dní. 

V neposlední řadě se děti učí i pochopení významu muzea jakožto kulturní instituce, 

toleranci a vnímání rozdílů mezi lidmi a principu rovnosti a svobody. 
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 Výstavu můžeme využít i názornému doplnění učiva vedoucího k toleranci, 

především pak oblastí vnitřní svět člověka, který je součástí tematického okruhu Člověk jako 

jedinec. Žáci se učí kriticky přemýšlet, poznávat a posuzovat skutečnost, odhalovat 

stereotypy v posuzování lidí, ale především si utváří vlastní hodnoty. 

 Vzhledem k tomu, že expozice se velmi zabývá politickými a společenskými 

změnami v naší zemi, asi nejvíce v sobě obsahuje témata z celku Člověk, stát a právo, kde 

se dotýká téměř všech oblastí učiva.   

 Exponáty lze použít i k pokrytí několika průřezových témat. V rámci průřezového 

tématu Osobnostní a sociální výchova je to hlavně morální rozvoj a praktická etika, kdy se 

žáci učí různým pohledům na ostatní, učí se spravedlnosti, snaží se porozumět rozhodování 

lidí, hodnotit události z více úhlů pohledu. Konkrétně zde můžeme použít okolnosti a 

následky okolo atentátu na Reinharda Heydricha, nebo chování Jana Palacha, které někteří 

považují za hrdinství, jiní za zbytečné bláznovství.  

 Velmi významným způsobem výuky může návštěva být pro průřezové téma 

Výchova demokratického občana, především pro jeho úzké spojení s předmětem Výchova 

k občanství a přímo navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Právě zde by se žáci 

měli učit kritickému myšlení a srovnávání informací z různých zdrojů, což jim na místě 

můžeme názorně ukázat například na dobových novinových článcích plných propagandy, 

které lze následně konfrontovat s realitou. Děti mohou díky příběhům a exponátům lépe 

chápat pojem slova svoboda a tolerance a jejich opravdový význam pro společnost i 

jednotlivce. Omezení a ztrátu svobody lze deklarovat například na exponátech věnovaných 

politickým procesům padesátých let, Chartě 77, ale v širším měřítku také na událostech po 

podpisu Mnichovské dohody a za druhé světové války, především pak na osudech 

židovských obyvatel, které mohou žáci prozkoumat například na interaktivních panelech po 

obvodu Hlavní síně. Žáci se dozvídají více informací pro porozumění demokratického 

způsobu uspořádání společnosti, které bylo po většinu dvacátého století v naší zemi 

ohrožováno. Právě díky tomu, že si mohou prohlédnout následky tohoto ohrožování a 

totalitních režimů, mohou lépe pochopit a důležitost demokracie. Návštěvou výstavy 

v Památníku můžeme pokrýt obsah učiva občan, občanská společnost a stát, a také principy 
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demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování, v níž je vysvětlována důležitost 

demokracie jako protiváhy nebezpečné diktatury.  

 Jisté včlenění můžeme pozorovat taktéž u průřezového tématu Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, opět v propojení se vzdělávací oblastí Člověk a 

společnost, protože využívá a propojuje poznatky z oblasti historie a politické geografie a 

věnuje se hlubšímu pochopení událostí, které vedle ke změnám na politické mapě Evropy i 

světa. Konkrétní exponáty, které můžeme využít, je model Československa po roce 1918, 

který najdeme hned na začátku celé expozice, ale i okolnosti jeho vzniku, které se děti během 

prohlídky dozvídají. Stejným případem potom je mapa zbylého Protektorátu Čechy a 

Morava po obsazení Sudet a odtržení Slovenska a změny hranic po druhé světové válce, 

respektive odtržení oblasti Podkarpatské Rusi.  

 Dobové novinové články, vyhlášky či vývěsky, které jsou nedílnou součástí 

expozice, lze využít k pokrytí učiva průřezového tématu Mediální výchova. Žákům na nich 

můžeme názorně demonstrovat nebezpečí propagandy, cenzury, cílené manipulace a 

účelovému zneužívání medií. Je možné nejdříve vysvětlit skutečné události a jejich dopady 

a následně na exponátu dokázat sílu médií, která čtenáře utvrzují o jiném. Tím se žáci mohou 

naučit nejen porovnávat události minulé a současné, ale i kriticky zhodnotit mediální sdělení 

a jejich pravdivost. Konkrétně uvádíme příklad vystavený plakát Stachanovců, na němž je 

velmi dobře demonstrovatelná ideologie padesátých let u nás. 
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6 Využití Národního památníku na Vítkově pro hodiny občanské výuky  

Následující návrh aktivit vychází z již existujících výchovně vzdělávacích programů, které 

Národní Památník na Vítkově nabízí, ale především ze samotné expozice. Je určen pro žáky 

od sedmého do devátého ročníku základních škol a ekvivalentních ročníků víceletých 

gymnázií.  

 Časová náročnost, která je u aktivit uváděna, je koncipována pro školy se sídlem 

v Praze či blízkém okolí. Mimopražské školy musí vždy počítat s dalším časem, dle 

vlastních možností. 

 Národní památník na Vítkově nabízí v rámci expozice Křižovatky české a 

československé státnosti šest již výše zmíněných vzdělávacích programů, které jsou vždy 

doplněny velmi kvalitně zpracovanými pracovními listy. Ty lze využít ve výuce žáků 

druhého stupně, a to nejen během předmětu Výchova k občanství, ale také v rámci 

interdisciplinárních projektů a aktivit. 

 Jak již bylo výše zmíněno, při realizaci takových aktivit a jejich efektivnímu průběhu, 

je nutná důkladná a časově náročná příprava ze strany učitelů a perfektní znalost expozice i 

vytyčených cílů. Je také nutné si předem zajistit termín prohlídky expozice přímo v budově 

Památníku. Před samotnými návštěvami a započetím aktivit je taktéž nutné v rámci hodin 

Výuky k občanství poukázat na potřeby chování v muzeu a také jim vysvětlit celkový 

harmonogram jeho průběhu. Doporučujeme také diskusi se žáky na téma muzeum, zeptat se 

jich, jaká muzea již v životě navštívili, kam jinam se mohou jít podívat na zajímavé exponáty 

a jaký v nich vidí přínos. Je vhodné taktéž se žáky diskutovat na téma vlastenectví, svoboda, 

demokracie a totalita, což je možné propojit i se vzdělávací Jazyk a jazyková komunikace, 

konkrétně oboru Český jazyk a literatura v rámci Komunikační a slohové výchovy. V hodině 

slohové výchovy žáci po této diskusi napíší úvahu na téma, co je to svoboda a jak může být 

omezována. Tyto práce mohou v další hodině společně přečíst a opět lze rozvinout diskusi 

na projevené názory. Předpokladem je samozřejmě předchozí znalost slohového útvaru 

úvahy a postupu jeho tvoření. 

 Vzhledem k tomu, že v říjnu roku 2018 si bude naše republika připomínat sté výročí 

založení samostatného státu, je vhodné žákům připomínat nejen tuto událost, ale také 
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všechna tzv. „osmičková“ výročí a mezníky naší novodobé historie. A právě těm se věnují 

následující soubor aktivit s názvem „100 let naší republiky.“ 

 Třída nejprve navštíví expozici v Národním památníku na Vítkově dle předem 

sestaveného harmonogramu po domluvě s institucí, kde si společně s průvodcem muzea 

prohlédnou nabízené stálé expozice Křižovatky české a československé státnosti a Laboratoř 

moci, dozví se základní informace o stavbě a využívání budovy Památníku, o jednotlivých 

etapách a meznících Československa ve 20. století, ale také o důležitých osobnostech těchto 

období, k čemuž využívá i exponáty, které jsou na místě vystaveny. Pokud škola disponuje 

dostatečným počtem vyučujících tohoto předmětu, je možné, aby žáky po předchozím 

důkladném prostudování možností expozice prováděl sám učitel. Doporučujeme ale využít 

služeb muzea. Prolínání výkladu profesionálních pracovníků instituce s prostředím 

Památníku a názorných ukázek vystavených předmětů a celé expozice považujeme za 

vhodnější a efektivnější.  

 Následně jsou žáci třídy, dle počtu žáků lze pracovat i celým ročníkem, rozděleni do 

skupinek dle počtu, ideálně ale ne více než čtyři až pět žáků a každému z nich je rozdán 

následující pracovní list. Žáci poté, co během komentované prohlídky získají nové poznatky, 

v takto vytvořených skupinách procházejí expozicí a hledají v ní odpovědi či doplňují 

vynechané pojmy.  

 Ještě před započetím samostatné práce si všichni společně s učitelem projdou 

pracovní listy a jednotlivé úkoly, které obsahuje. Zde je prostor pro případné dotazy ze strany 

žáků. Je také důležité ujistit se, že všichni porozuměli zadání úkolů a případně vyjasnit 

možná neporozumění. Poté se učitel stává spíše pozorovatelem nebo konzultantem. Děti se 

na něj mohou kdykoli obrátit s dotazem, může je navést správným směrem myšlení nebo 

poradit s nalezením správného exponátu, ale veškerou odpovědnost a podíl na vyřešení 

nechává na žácích. 

 Časový limit na vypracování pracovních listů je individuální a záleží na posouzení 

vyučujícího a možností žáků, ovšem z naší zkušenosti postačí přibližně 30 minut. 
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Pracovní list – skupinová práce v rámci prohlídky expozice  

1) Doplň všechny historické mezníky, se kterými se na výstavě Křižovatky české a 

československé státnosti v Památníku na Vítkově setkáváš a s jakými událostmi 

se pojí: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 

2) V expozici zkus najít projevy vlastenectví a hrdinství, popiš exponáty a 

zdůvodni, v čem je považuješ za projev těchto vlastností. 

 

 

 

 

 

3) V expozici najdi tzv. Mnichovskou dohodu. Napiš ve stručnosti, co ses o ní 

dozvěděl/a během prohlídky, jaké z ní plynuly důsledky pro obyvatele 

Československa? 
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4) Vyhledej jména těchto dvou mužů a zjisti, o koho se jedná. 

 

 

 

 

 

5) V expozici vyhledej tyto exponáty a napiš vše, co se o nich zjistíš. 
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Při vytváření pracovních listů jsme vycházeli z učiva předmětů Výchova k občanství 

a Dějepis, ale také z možností expozice a pracovních listů, které Památník na Vítkově 

poskytuje v rámci svých programů pro školy. Vypracováním pracovních listů vytváříme u 

žáků základ pro následné rozvíjení témat v nich zmíněných, které využijeme v dalších 

hodinách Výchovy k občanství 

Po vypracování pracovních listů je společně zkontrolujeme a tím zjistíme, co si žáci 

z komentované prohlídky expozice odnesli a do jaké míry jsou schopni pracovat ve 

skupinách. Poté se se žáky vydáme na prohlídku exteriéru Památníku, kde bychom měli 

především poukázat na unikátní jezdeckou sochu Jana Žižky, ale také na význam místa, na 

němž se do dnešních dnů konají vojenské přehlídky a pietní akce u Hrobu neznámého vojína. 

K tomu lze využít informace z teoretické části této práce. V případě dobrého počasí můžeme 

využít okolí Památníku, pohodlně a neformálně žáky usadit například na trávník a zahájit 

diskusi a reflexi, při níž mohou děti zhodnotit návštěvu místa, ale také průběh prohlídky. 

Zjistíme, co nového se žáci dozvěděli pomocí vhodně volených otázek, ale také jak se jim 

prohlídka líbila a zda mají nějaké připomínky či náměty na změnu.  

 Následující hodinu Výchovy k občanství se vrátíme k návštěvě Památníku. Poznatky 

získané při komentované prohlídce v expozici Památníku můžeme žákům připomenout 

pomocí interaktivní prohlídky místa, kterou zprostředkovává Národní muzeum s rámci 

projektu „Dotkni se 20. století!“ a která je veřejně dostupná na jeho webových stránkách.115 

 Hodinu zahájíme společnou tvorbou myšlenkové mapy na tabuli, kdy žáci sdělují 

vše, co si zapamatovali z návštěvy Památníku. Poté rozvedeme společně diskusi na téma 

vlastenectví. Co pojem vlastenectví znamená, jaké žáci poznali jeho projevy a jaký má 

význam pro společnost. Jejich náměty a myšlenky můžeme doplnit dalšími otázkami, 

například: Byli podle nich nacisté vlastenci? Kde vlastně končí pojem vlastenectví a začíná 

nacionalismus? 

                                                 
115 Dotkni se 20. století! Metodické materiály k muzejním expozicím. Národní muzeum – Národní památník na 

Vítkově. [online]. [cit. 2018-07-05].  Dostupné na WWW:  < http://www.dvacatestoleti.eu/materialy-k-

expozicim/> 
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 Dále se zamyslí nad významem legionářů ve společnosti, jejich postavení po první 

světové válce a zkusí zodpovědět otázku, proč se jich nacisté po svém nástupu k moci 

v Československu tak báli a jaký měli sami legionáři vztah k vlasti. Žáci se pokusí zamyslet 

nad těmito otázkami a pomocí souvislé úvahy či jen bodů zkusí otázky zodpovědět.  

Těmito aktivitami nastartujeme proces výuky a také samostatného přemýšlení žáků. 

Nápady, myšlenky a názory mezi sebou navíc sdílí a mohou je vzájemně propojovat a bude 

možné na nich stavět následující aktivitou, v níž se budeme věnovat státním symbolům. 

Rozdáme žákům papíry. Jejich úkolem bude představit si, že žijí v roce 1918, tedy v době, 

kdy je zakládáno samostatné Československo, které potřebuje své státní symboly. Žáci zkusí 

zhotovit vlastní návrhy státních symbolů, především pak by se měli zaměřit na státní znak a 

státní vlajku. Techniku zpracování ponecháme čistě na nich samotných. Navíc musí své 

návrhy propracovat tak, aby byli schopni vysvětlit před ostatními spolužáky, proč zvolili 

jednotlivá vyhotovení. Následně budou všichni žáci hlasovat, který návrh se jim líbí nejvíce 

a který byl současně nejlépe podpořen argumenty při prezentaci. Ten, který získá nejvíce 

hlasů, se stane pomyslným vítězným návrhem a tudíž i symbolem nově vzniklého státu.   

Jako další následuje aktivita zaměřená na rok 1938. Žáci již během vypracovávání 

pracovních listů přímo v navštívené expozici Národního památníku na Vítkově přemýšleli 

nad tím, jaké důsledky měla Mnichovská dohoda pro Československo. Nyní se ale nebudeme 

zaměřovat pouze na dějinné události jako odstoupení pohraničí, ale také na to, jak se asi 

museli cítit lidé, kterých se více osobně dotýkalo, tedy konkrétně obyvatel pohraničí a hlavně 

mužů, kteří po všeobecné vyhlášené mobilizace čekali na obranu našich hranic. Žáci se 

zamyslí nad tím, jaké pocity tito lidé museli zažívat. Jak se asi musel cítit voják, který musel 

v rámci mobilizace narukovat a chtěl bránit svou vlast a rodinu a nakonec musel potupně 

z hranic odejít? Jak bylo lidem, kteří museli opustit místa, která byla po dlouhá generace 

jejich domovem? Následuje i kontroverzní otázka – je voják hrdinou nebo vrahem? Na tabuli 

vytvoříme myšlenkovou mapu, do níž zaznamenáme všechny poznatky žáků. Na všechny 

tyto otázky se budeme snažit odpovědět v navazující diskusi. Učitel je zde pouze 

moderátorem diskuse a nechá žáky projevit jejich názory. Vzhledem k tomu, že se období 

dotýká obsazení pohraničí Československa, v druhé části hodiny necháme žáky pracovat na 

tvorbě modelu opevnění. Žákům ukážeme, jak opevnění Československa vypadalo a kde se 
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nacházelo, případně je ve zkratce můžeme seznámit s jeho vybavením. Využít můžeme 

mapy opevnění, která je volně dostupná na internetu.116 Poté použijeme dějepisnou mapu 

republiky mezi lety 1918 a 1938. Žáci pomocí modelovací hmoty vytváří modely 

pohraničního opevnění a krytů, které správně umísťují do mapy. Následně učitel vezme 

provázek, kterým vyznačí nové hranice Československa po záboru Sudet, aby žáci názorně 

viděli, o jak důležitá území země přišla. Následně ještě můžeme dětem položit otázku 

k zamyšlení: Jak mohli ti, kteří chtěli, i po těchto událostech bojovat proti nacismu? Touto 

otázkou můžeme zařadit i význam domácího a zahraničního odboje. 

Aktivitu věnovanou roku 1938 můžeme po domluvě s vyučujícím propojit i 

s hodinou Tělesné výchovy, kdy si žáci mohou vyzkoušet aktivity, které se podobají 

vojenskému výcviku, například šplh, lezení, plazení, hod míčkem nebo hod na terč. 

Na následující hodinu Výchovy k občanství, zde doporučujeme zajistit výuku 

alespoň na dvě vyučovací hodiny, dostanou žáci za úkol, aby zkusili zapátrat v rámci svých 

příbuzných a známých, kteří si pamatují události ze srpna 1968. Jejich úkolem bude dozvědět 

se od nich co nejvíce jejich vzpomínek a toho, jak na ně tato událost emočně zapůsobila, zda 

si vzpomínají na reakce lidí z jejich okolí na protestní čin upálení Jana Palacha v lednu 1969, 

dále také, zda měly tyto události pro jejich následující životy nějaké důsledky. Žáci by měli 

tyto informace buď sepsat, nebo ještě lépe nahrát vyjádření těchto osob na video, které 

přinesou do hodiny. V nejlepším případě pak mohou své příbuzné či známé pozvat přímo do 

výuky, kde se s ostatními spolužáky osobně podělí o své poznatky. Následně je možné žáky 

přimět k diskusi, v níž mohou klást dotazy přímo na pamětníky. 

Tuto aktivitu lze využít i na výuku o listopadových událostech roku 1989 v rámci 

hodin Dějepisu. Pamětníci zde žákům mohou přiblížit historické okolnosti těchto dní. 

Následně lze tyto poznatky více rozvíjet v hodině Výchovy k občanství. Vzhledem k tomu, 

že v současné době je snazší najít pamětníky průběhu sametové revoluce než okupace vojsky 

Varšavské smlouvy, mohou být žáci podrobněji seznámeni s jejich autentickými 

vzpomínkami, které mohou následně mezi sebou porovnávat a analyzovat v nich různé úhly 

pohledu na toto období. Jejich úkolem pak bude zjistit, čím je způsobena tato odlišnost.  

                                                 
116 Mapa opevnění Československa před 2. světovou válkou je dostupná na: https://mapa.opevneni.cz/ 
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Učitel je může navést pouze tím, aby se žáci více zajímali o to, z jakého prostředí 

konkrétní lidé, kteří jim o událostech vyprávěli, pocházejí. Výstupem této aktivity je tvorba 

posterů. Při jejich zpracování žáci pracují ve skupinách. Každá z nich si vybere pamětníka 

z jiného společenského prostředí a pokusí se zpracovat to, jaký mají pohled na události roku 

1989. Plakáty lze doplnit ukázkami z dobovému tisku nebo fotografiemi. 

 Poslední navrženou aktivitu, která je zpracována v návaznosti na exkurzi do 

Památníku na Vítkově, lze využít kdykoli během roku a je vhodná pro výuku učiva 

průřezového tématu Mediální výchova ve spojitosti s manipulací prostřednictvím tisku a 

toho, jak je tisk a média často zneužíván pro potřeby propagandy. Žákům předložíme ukázky 

z tisku, se kterými se setkali během návštěvy výstavy, konkrétně je uvádíme u obrázků č. 27 

a 28. Společně si s žáky přečteme texty článků a krátce si rozebereme historické okolnosti 

jejich vzniku. První článek je věnován potřebě očisty národa po 2. světové válce. Druhý 

článek vyšel po roce 1968, respektive po období tzv. Pražského jara, které se vyznačovalo 

uvolněním ve společnosti. Úkolem žáků bude zamyslet se a odpovědět ve dvojicích na 

otázky: Co text říká? Komu je určen? Proti komu jsou články zaměřeny? 
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Obrázek č. 27 
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Obrázek č. 28 
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Po skončení všech těchto aktivit by měla následovat reflexe, kterou je možné zasadit 

až do následujících hodin Výchovy k občanství. Učitel může ze svého pohledu zhodnotit 

práci žáků, ale také je možné se žáky diskutovat o tom, jaké podle nich nejdůležitější 

poznatky si odnášejí, jaký mají názor na jednotlivá období dějin naší země ve dvacátém 

století, zda se nějakým způsobem změnil jejich pohled na tato období či na dnešní politickou 

a společenskou situaci, ale také jak by například zhodnotili sami sebe během aktivit, co se 

jim povedlo, nebo co by bylo dobré udělat příště jinak a lépe. 

6.1 Ukotvení souhrnu aktivit „100 let naší republiky“ v RVP ZV 

Jak ji bylo řečeno, jedná se o interdisciplinární aktivity, tedy takové, které v sobě prolínají 

několik oborů, v tomto případě vzdělávacích oblastí a oborů, které si nyní rozebereme 

v návaznosti na Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. 

Aktivity i poznatky získané během exkurze pokrývají velkou část vzdělávací oblasti 

Člověk a společnost. Následné aktivity na ni navazující a současně také zasahují do několika 

dalších oblastí, například Jazyk a komunikace nebo Člověk a příroda. 

Ve spojitosti s oblastí Člověk a společnost žáci během exkurze a následných aktivit nejen 

poznávají historické a společenské spojitosti, ale taktéž získávají a tvoří vlastní systém 

hodnot, rozvíjejí zájem o současnost a historii vlastního národa, hledají paralely mezi 

minulými a současnými událostmi a učí se odhalovat kořeny jevů ve společnosti. Zamýšlejí 

se nad různými úhly pohledu a učí se hodnotit jednání druhých, čímž je naplňován obsah 

učiva celků podobnost a odlišnost lidí a vnitřní svět člověka. Pokrývána je taktéž část učiva 

oboru Dějepis, konkrétně se žáci učí získávat si informace o dějinách a zkoumat historické 

prameny a památky. Především se ale svou povahou dotýká tematického celku Moderní 

doba, jelikož pokrývá následující učivo: 

- první světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky 

- nové politické uspořádání Evropy po první světové válce, vznik Československa, 

jeho hospodářsko-politický vývoj, sociální a národnostní problémy 

- mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy – 

komunismus, fašismus, nacismus a jejich důsledky pro Československo a svět 
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- druhá světová válka, holokaust; situace v našich zemích, domácí a zahraniční odboj, 

politické, mocenské a ekonomické důsledky války 

V rámci tematického celku Rozdělený a integrující se svět doplňuje následující učivo: 

- vliv ideologie 

- vnitřní situace v zemích východního bloku – zde prezentováno na vývoji 

Československa  

- vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989, vznik České republiky 

 

Aktivity taktéž velmi významně pokrývají druhý obor vzdělávací oblasti Člověk a 

společnost, a sice již zmíněné Výchovy k občanství, v němž pokrývají učivo naše obec, 

region a kraj, především pak díky exkurzi do kulturní instituce Národního muzea, konkrétně 

do budovy Národního památníku na Vítkově, čímž zasahuje i do celku kulturní život, jelikož 

se děti seznamují nejen s významem muzea, ale prakticky se také učí správnému chování 

v něm a možnostem jeho využívání. Ještě více jsou pak uplatněny pro učivo naše vlast, 

protože pomáhají pochopit pojem vlastenectví, přibližují památné místo vrchu Vítkova, 

během návštěvy expozice je vysvětlován význam některých státních svátků a dnů, ale i 

osobností naší historie. Poukazují na potřebu rovnosti mezi lidmi, která spadá do učiva 

vztahy mezi lidmi. Asi nejvíce je zde zastoupen tematický celek Člověk, stát a právo. 

Vzhledem k dlouhým obdobím totality a světových válek, která kontrastují s demokratickým 

zřízením po založení Československa, pokrýváme aktivitami učivo principy demokracie, ale 

také lidská práva a protiprávní jednání. Během aktivity věnované státním symbolům si žáci 

sami vyzkouší principy demokratických voleb při jednoduchém hlasování o vítězný návrh. 

Námi navržené aktivity zasahují vzhledem k propojení s jinými předměty, než jen 

Výchova k občanství a Dějepis, i do dalších vzdělávacích oblastí. 

Jmenovat můžeme také oblast Jazyk a komunikace, konkrétně pak tematický celek 

Komunikační a slohová výchova. Žáci během své práce tvoří nejen vlastní texty při 

zpracování plakátu nebo případné úvahy (viz výše), ale během prezentace před spolužáky 

využívají i zásady mluveného projevu, čímž je pokryto učivo písemný a mluvený projev. 
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Počáteční aktivity ve formě diskuse a myšlenkové mapě zaktivizují žáky pro proces 

výuky. Zdokonalují také svůj mluvený projev, vyjadřování a argumentaci, která je dílčí 

součástí průřezového tématu Mediální výchova. V něm je ukotvena také aktivita využívající 

ukázek dobového tisku. 

 Diskuse na téma vlastenectví a legionářů pomáhá k pochopení významu vlastenectví a 

jeho projevů, čímž se žáci učí rozlišovat projevy vlastenectví. Tím je pokryta část učiva naše 

vlast vzdělávacího oboru Výchova k občanství a naplňován jeden z jejích výstupů celku 

Člověk ve společnosti. 

Následná aktivita týkající se státních symbolů je ukotvena především ve vzdělávací 

oblasti Člověk a společnost, konkrétně vzdělávacího oboru Výchova k občanství. Pokrývá 

učivo tematického celku naše vlast, konkrétně opět vlastenectví, ale také státní symboly. 

Samotným zpracováním návrhů symbolů je propojena se vzdělávací oblastí Umění a kultura, 

konkrétně vzdělávacího oboru Výtvarná výchova. 

Aktivita věnovaná událostem roku 1938 nejvíce pokrývá učivo oblasti Výchova 

k občanství, a to nejen tím, že je opět rozvíjen pojem vlastenectví. Žáci zamýšlením nad 

emocemi jiných lidí poznávají učivo celku vnitřní svět člověka, který je zařazen do 

tematického celku Člověk jako jedinec. Práce s mapou spadá do učiva vzdělávací oblasti 

Člověk a příroda, konkrétně oboru Zeměpis a jeho tematických celků Geografické 

informace, zdroje dat, kartografie a topografie, ale také Česká republika, zde ale s ohledem 

na historický vývoj, čímž je propojen s oborem Dějepis. Vytváření modelů opevnění pomocí 

modelovací hmoty propojuje aktivitu s dalším předmětem – Výtvarnou výchovou. 

Z průřezových témat, která jsou aktivitami více či méně naplňována, můžeme jmenovat 

Osobnostní a sociální výchovu, Výchovu demokratického občana, Multikulturní výchovu a 

Mediální výchovu.  

Vzhledem k tomu, že v několika aktivitách využíváme také výpovědi očitých svědků 

daných události, propojili jsme je s využitím paměti ve vyučování, což přispívá nejen 

atraktivnosti výuky a motivace žáků, ale také jejich hlubšímu poznání. 
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Závěr 

V závěru této diplomové práce jsou stručně popsány jednotlivé kapitoly a shrnuto doražení 

vytyčených cílů v jejím úvodu.  

V první kapitole jsme se komplexně věnovali vymezení místa vrchu Vítkova 

v různých dobách a zahájení myšlenek o stavbě i samotné stavbě Národního památníku na 

Vítkově. Podařilo se nám popsat proměny místa, ale i peripetie, které předcházely i 

provázely stavu Památníku. Vzhledem k tomu, že tato kapitola má spíše vysvětlit okolnosti 

jeho vzniku a význam místa vrchu Vítkova, jedná se spíše o stručnější nástin. 

Ve druhé kapitole jsme rozebírali využití Národního památníku na Vítkově 

v různých obdobích a politických zřízeních. Je zde představen jako symbol zneužívání 

kulturního bohatství pro propagand a ideologii. Tato kapitola se stala nakonec jednou 

z nejproblematičtějších, jelikož její zpracování v mnoha publikacích velmi často vychází 

z názorů a myšlenek historika Jana Galandauera, který se o vývoj Památníku zabýval 

v mnoha svých pracích, a proto tato kapitola taktéž vychází především z nich. Vzhledem 

k tomu, že jsme nechtěli poskytnout pouhý obšírný popis historie stavby, ale především 

poukázat na proměny jeho využívání způsobené změnami ideologie a potřeb státní moci, 

v kapitole uvádíme ty nejzávažnější z nich, které dokazují proměnu doby. 

Třetí kapitola byla věnována Hrobu neznámého vojína, který je nedílnou součástí 

Národního památníku na Vítkově. Vzhledem k tomu, že pro potřeby didaktického 

zhodnocení a následného návrhu souboru aktivit není tato část příliš důležitou, rozhodli jsme 

se ji pojmout jako vysvětlení peripetií jeho vzniku v závislosti na době a politickém zřízení. 

Právě v této kapitole je ale velmi zřetelný vliv propagandy a totalitních režimů. 

Ve čtvrté kapitole jsme se zabývali využíváním muzeí z didaktického hlediska. Více 

jsme se zde věnovali také objektové a projektové výuce v propojení právě s návštěvou 

expozic muzeí. Poukázali jsme na výhody i nevýhody a možná úskalí této metody výuky, 

vysvětlili jsme si, jak správně chápat pojem „projekt,“ jelikož je v praxi často špatně 

interpretován. Podařilo se nám poukázat na potřebu obměny aktivit ve vzdělávání, kdy již 

vzhledem k technickému pokroku a častému využívání audiovizuálních technologií nestačí 

pouze dokumenty či zprostředkování skutečnosti. Právě z těchto důvodů se výuka často 
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navrací k původním metodám, kdy žáci vídali předměty in natura a navštěvovali zajímavá 

místa. 

Pátá kapitola je věnována didaktickému rozboru stálých expozic Národního 

památníku na Vítkově, konkrétně výstav Křižovatky české a československé státnosti a 

Laboratoř moci. Didakticky jsme také rozebrali edukačních program a materiálů, které 

Památník pod správou Národního muzea nabízí, včetně projektu Dotkni se 20. století. 

Snahou bylo vytvořit nejen podrobný popis jednotlivých exponátů, ale proniknout k celé 

expozici blíže nejen na základě odborné literatury, ale hlavně díky několika osobním 

návštěvám tohoto muzea. Cílem bylo především vytvořit materiál, který bude sloužit 

pedagogům pro bližší přiblížení toho, co je v rámci výstavy nabízeno a je efektivně doplněna 

vlastním obrazovým materiálem z reálných prostor, v nichž je umístěna. Celá kapitola je 

doplněna vlastními fotografiemi, které pomáhají k jejímu lepšímu uchopení.  

Šestá kapitola představuje stěžejní úsek praktické části této diplomové práce. Je v ní 

do detailu popsán návrh aktivit s disciplinárním přesahem v návaznosti na školní exkurzi do 

Památníku, který nese název „100 let naší republiky“ a které byly vytvořeny primárně pro 

žáky druhého stupně základních škol právě k připomenutí stého výročí od založení 

samostatného Československa. Návštěva do Památníku je doplněna o návrh pracovního 

listu, který ji doplňuje a který se skládá z různých aktivit, na nichž žáci pracují vystavených 

exponátů. Taktéž zde najdeme detailní nástin celého průběhu aktivit, do nichž se nám 

podařilo zakomponovat i využití paměti ve výuce. Průběh a zpracování všech aktivit v sobě 

snoubí různé aktivity i propojení mnoha vzdělávacích oblastí RVP ZV, tudíž je lze 

považovat za interdisciplinární. Největším přínosem aktivit je dle našeho názoru nenásilná 

práce se zážitkem a vlastní badatelskou činností žáků, která je vykonávána nejen ve škole, 

ale také v autentických prostorách Památníku, který je sám o sobě symbolem vývoje naší 

země. Dalším přínosem je fakt, že si žáci během aktivit osvojují různé pohledy na pojmy 

jako je vlastenectví, hrdinství, ale také na dobové události v různých kontextech. 



92 

 

Použitá literatura 

 BALADA, J., BRANT, J. BRYCHNÁČOVÁ, E. Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2006. ISBN 80-87000-02-1. 

 BENEŠ, Z. Historický text a historická kultura. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 978-

80-7184-126-5. 

 BRABCOVÁ, A. Brána muzea otevřená. Náchod: Juko, 2003. ISBN 80-86213-28-

5. 

80-86213-28-5. 

 ČERNÁ, A. Metodické materiály pro výuku památkové péče. Praha: Idea servis, 

2001. ISBN 80-85970-35-X. 

 EXNER, P., FOJTÍK P., SVOBODA Z. Vlajky, prapory a jejich používání: základní 

pravidla pro vyvěšování vlajek na území České republiky. Liberec: Libea, 2004. 

ISBN 80-239-2873-2.  

 GALANDAUER, Jan. Chrám bez boha nad Prahou: památník na Vítkově. Praha: 

Havran, 2014. ISBN 978-80-87341-20-9. 

 GALANDAUER, J. Národní památník na Vítkově. Praha: Národní muzeum Praha, 

2012. ISBN 978-80-7036-371-3.  

 GALANDAUER, J. Ukradený panteon – Národní památník na Vítkově 1949 – 1989. 

In: Dějiny a současnost: kulturně historická revue. Praha: Lidové noviny, 2014, č. 1. 

ISSN: 0418-5129. 

 GALANDAUER, J., HOFMAN, P., ŠEDIVÝ I. Zborov 1917 – 1997. Praha, 1997. 

ISBN 80-86049-09-4. 

 HAVLJŮJOVÁ, H., NAJBERT, J. Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: 

Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. ISBN 978-80-87912-12-6. 

 HOLÝ, L. Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a 

postkomunistická transformace společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství 

(SLON), 2010. ISBN 978-80-7419-018-6. 

 HORYNA, M. Národní památník na Žižkově. Komplexní uměleckohistorické 

hodnocení. Praha: Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objeků v Praze, 

1986.  



93 

 

 HORYNA, M. Národní památník na Žižkově. Stavebně historický průzkum. Praha: 

1985. 

 HROCH, M. Na prahu národní existence: touha a skutečnost. Praha: Mladá 

fronta,1999b. 275 s. ISBN 80-204-0809-6.  

 HÜBSCHMANN, B. Památník odboje a Žižkův pomník. Praha, 1924. 

 CHOCHOL, J. Soutěž o Žižkův památník. In: Přehled XII, 1913 – 1914. 

 CHUDÁ, N., DAFKOVÁ, I. Posmrtný život Klementa Gottwalda připomíná téměř 

hororový příběh. In: Olomoucký den. 2003, roč. 14, č. 81. 

 JAGOŠOVÁ, L. a spol. Objektové učení jako základ muzejní didaktiky. In: Muzejní 

pedagogika dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Katedrou 

výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci 6. 5. 2008. Olomouc, 2008. 

 JŮVA, V. Spolupráce školy a muzea: Některé vídeňské zkušenosti. In: Komenský. 

Brno: 1992, ročník 116, číslo 8. 

 KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2009. 447 s. ISBN  

978-80-7367-571-4 

 KAPLAN, K. Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf 

Slánský. Brno: Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-53-4. 

 LACINGER, L. Národní památník na Žižkově. Praha: Státní ústav pro rekonstrukce 

památkových měst a objektů, 1985. 

 MIKOTA, M. Karel Hartig a počátky Žižkova v 19. století. Praha: Koniasch Latin 

Press, 1996. 

 MÍŠKOVÁ, A., ŠUSTEK, V. Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 1939 – 

1945. Praha: Scriptorium, 1999. ISBN 80-86197-10-7. 

 PARKAN, F. a kol. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická 

příručka. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a 

didaktiky dějepisu, 2008. ISBN 978-80-7290-287-3. 

 PIŤHA, P., PRUSÍKOVÁ, R. Možnosti využití muzeí pro školní výuku. In: Moderní 

vyučování. Praha: Aisis o.s., 1998, ročník 4, číslo 7. 

 POLÍVKA, M. Bitva na Vítkově. Slovo k historii. Praha: Melantrich, 1987. 



94 

 

 SEDLÁČEK, P. Symboly republiky: Symbols of the Czech Republic. Praha: Úřad 

vlády České republiky, 2007, 41 s. ISBN 978-80-87041-29-1.  

 SHUH, J.,H. Teaching Youreself to Teach with Objects. In: HOOPER-GREENHILL, 

Eilean (ed.): The Educational Role of the Museum. London, 1996. 

 ŠESTÁK, Z. Jak se ze Žižkova stalo velké město. Praha: Academia, 2008. ISBN  

978-80-200-1599-0 

 ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Edukační potenciál muzea. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3034-8. 

 TEIGE, K. Památník osvobození a Völkerschlachtdenkmal. 1926, str. 148 – 150. 

 URBÁNEK, R. Bitva na Vítkově 1420. Praha: Vědecký Ústav vojenský, 1933. 

 VÁŇOVÁ, R. Studijní texty k dějinám pedagogiky. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1884. ISBN 80-86039-29-3. 

 VOJTÍŠEK, V. Osud hrobu Neznámého vojína v Staroměstské radnici. In: Zborov 

1947. 

 VYBÍRAL, M. Od zkušenosti k poznání. Projekty, dramatická výchova a 

konstruktivismus s dětmi ve věku od 7 do 12 let. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 

1996. 



95 

 

Elektronické zdroje: 

 Dotkni se 20. století! Muzea školám: 50. léta v Československu. [online] . [cit. 2018-

06-25]. Dostupné z WWW: < http://www.dvacatestoleti.eu/vzdelavaci-programy/> 

 

 Dotkni se 20. století! Osudy a kariéry. [online]. [cit. 2018-06-20].  Dostupné na 

WWW: <http://www.dvacatestoleti.eu/osudy-a-kariery/> 

 

 Dotkni se 20. století! Otevři si dějiny. [online]. [cit. 2018-06-20].  Dostupné na 

WWW:  <http://www.dvacatestoleti.eu/otevri-si-dejiny/> 

 

 Dotkni se 20. století! Předměty vyprávějí. [online]. [cit. 2018-06-20].  Dostupné na 

WWW: <http://www.dvacatestoleti.eu/predmety-vypraveji/> 

 

 

 Národní muzeum. Český lev se probouzí. [online] . [cit. 2018-06-25]. Dostupné z 

WWW: <http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Pro-skoly-HM/Cesky-lev-se-

probouzi.html> 

 

 Národní muzeum. Expozice Historického muzea: Křižovatky české a československé 

státnosti.  [online].[cit. 2018-06-20]. Dostupné z WWW: 

<http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Expozice-HM/Krizovatky-ceske-a-

ceskoslovenske-statnosti.html> 

 

 Národní muzeum. Křižovatky československé a české státnosti. [online] . [cit. 2018-

06-25]. Dostupné z WWW: <http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Expozice-

HM/Krizovatky-ceske-a-ceskoslovenske-statnosti.html> 

 

 Národní muzeum. Legionáři a vznik Československa. [online] . [cit. 2018-06-25]. 

Dostupné z WWW: <http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Pro-skoly-

HM/Legionari-a-vznik-Ceskoslovenska.html> 

 



96 

 

 Národní muzeum. Od pražského jara po sametovou revoluci. [online] . [cit. 2018-

06-25]. Dostupné z WWW: <http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Pro-skoly-

HM/Od-prazskeho-jara-po-sametovou-revoluci.html> 

 

 Národní muzeum. Od Mnichova po Ležáky. [online] . [cit. 2018-06-25]. Dostupné z 

WWW: <http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Pro-skoly-HM/Od-Mnichova-po-

Lezaky.html> 

 

 Národní muzeum. Pražské jaro, okupace a Jan Palach.  [online] . [cit. 2018-06-25]. 

Dostupné z WWW: <http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Pro-skoly-

HM/Prazske-jaro-okupace-a-Jan-Palach.html> 

 

 Národní muzeum. Se školou do muzea. Nabídka vzdělávacích lektorovaných 

programů 2017/2018. [online]. [cit. 2018-06-27]. Dostupné na WWW:< 

http://www.nm.cz/admin/files/File/download/Se-skolou-2.-pol.-

2017%E2%80%932018.pdf> 

  



97 

 

Obrázky použité v práci: 

Prohlašuji, že jsem jediným autorem všech doplňujících obrázků a fotografií použitých 

v práci, konkrétně pak těch, které jsou označeny obrázek č. 1 až 28, vyjma obrázku č. 3. 

 

 Obrázek č. 3: GALANDAUER, Jan. Chrám bez boha nad Prahou: památník na 

Vítkově. Praha: Havran, 2014. ISBN 978-80-87341-20-9. 

 


