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Charakteristika tématu
Období tzv. normalizace (1969-1989) je ve veřejném prostoru mimořádně frekventované.
V televizi a v rozhlasu i v tisku vzniká množství dokumentárních a publicistických pořadů,
které jej reflektují, každý rok je produkován nejméně jeden film z tohoto období, ve sféře
politiky jej značná část politického spektra používá jako argumentu v běžném politickém
provozu. Masové média tak stále intenzivněji formují obrazy této doby. Tyto obrazy mají
v zásadě dvojí intenci, podle způsobů, jakými jsou konstruovány. Především (nikoli však
výlučně) se v médiích veřejné služby formuje distanční obraz minulé doby, který proti sobě
staví na jedné straně utlačovatelský režim a na straně druhé utlačované obyvatelstvo, jež se
moci poddává. Z jeho středu povstává malá skupina disidentů, kteří tlaku režimu vzdorují.
Tento způsob vyprávění si zvykli publicisté i historici nazývat „antikomunistickým“,
případně „veřejnoprávním“ (i když veřejnoprávní média zároveň produkují i jiné typy
narativů, tento však převažuje). V části mediální sféry se konstruuje jiný obraz, v posledních
letech podpořený i některými historiky. Je to obraz autonomní společnosti, která režim
ignoruje a žije své životy nezávisle na něm. V tomto obraze není místo ani pro mocenský tlak
režimu, ani pro disidenty. Toto vyprávění bych nazval „popkulturní“. Oba narativy
normalizace spolu ve veřejném prostoru soutěží a jedním z prostorů této kontroverze je i
škola.
Skutečnost, že ve veřejném prostoru existují dominantní narativy normalizace
zprostředkovávané masmédii, ovšem neznamená, že jsou neproblémově přijímány ze strany
veřejnosti. Veřejnost reflektuje tato vyprávění v široké škále postojů oscilujících mezi oběma
typy. Mediální obrazy minulosti ovšem působí nejen svým obsahem a intencí, ale již pouhou
svou přítomností. Nastupující mladé generace už si utvářejí své představy o normalizační
minulosti především z těchto obrazů, které přijímají jako „náhradní“ vzpomínky umožňující
tuto dobu vnímat jako integrální součást osobní minulosti. Doba tzv. normalizace je stále
součástí „žité minulosti“, je latentně přítomna v rodinách jako součást životů jejich starších
členů na rozdíl třeba od první světové války, která je už zcela „historizována“ a v níž tento
„osobní“ rozměr chybí. Tímto „osobním rozměrem“ nemíním pouze existenci memorabilií
(třeba fotografií, dopisů, deníků atp.), ale reálný sociální vztah mezi pamětníkem a
nepamětníkem. Mediální obrazy normalizace vstupují do rodin a sociálních pout, přičemž
způsoby jejich recepce jsou generačně podmíněné.

Tyto paměťové kontroverze se odráží i ve školním prostředí. V jeho rámci se vyprofilovalo
několik strategií, jak se s touto „živou minulostí“ vyrovnávat. Učitelé někdy utíkají před
tímto tématem do extenzivní faktografie, mnohdy tak široké, že na dobu tzv. normalizace ani
nedojde. Ovšem častější je prezentace minulosti jako monolitických výkladových bloků
s jednoznačnou interpretační linií. Značnou část učitelské veřejnosti oslovují občanské
iniciativy (typicky Člověk v tísni – program Jeden svět na školách), které produkují
charismatické vyprávění, které se svou intencí blíží veřejnoprávnímu narativu. Toto
charismatické vyprávění nazývám „traumatický model paměti“. Silný příběh na straně jedné
prorazil cestu soudobým dějinám do běžné výuky (průzkumy výuky vyvrací běžná klišé o
tom, že se soudobé dějiny neučí), na straně druhé nasměroval tuto výuku do určitých rámců,
které nejsou z mého pohledu zcela produktivní. Svou prací se pokouším přispět k vystoupení
z těchto rámců, najít jinou cestu, jak se efektivně vztahovat k minulosti. Pokouším se přitom
propojit několik perspektiv. Snažím se přitom zúročit i svou zkušenost učitele a lektora, který
se se žáky a s učiteli léta setkával a setkává. Z oblasti politologie přebírám teorii tranzice,
která identifikuje nositele dominantních narativů jako „formace“. Z oblasti memory studies
si vybírám koncepty, které zohledňují nástup digitálních technologií a jejich dopad na
sociální rámce paměti, z oblasti sociologie jsem si vypůjčil obsahovou analýzu, kterou
využívám ke klasifikaci názorů filmových fanoušků. Tyto exkurzy do různých oborů jsou
ovšem motivovány didakticky. Snažím se na příkladu recepce paměti ve škole ilustrovat
zásady problémové výuky a „historického myšlení“ jako modelu historického vzdělávání,
který se etabloval v zahraničí a který je dle mého soudu přenositelný i do českých škol.

Výzkumné otázky
Popsaná situace generuje celou řadu otázek jak ve sféře obecné, tak v konkrétněji
vymezeném prostoru škol. Jeden okruh otázek mě zavádí do prostoru recepce mediálních
reprezentací. Jak konkrétně rezonují mediální obrazy normalizace v široké veřejnosti?
Nakolik jim „běžní diváci“ podléhají a nakolik se vůči nim vymezují? Lze nějak recipienty
mediálních reprezentací stratifikovat? Tato dílčí tázání ovšem otevírají širší problémy. Jak
vůbec proniknout skrz jednotlivé individuální recepce mediálních obrazů k nějakému
kolektivně sdílenému trendu? Jak získat potřebný odstup, který by výzkumníka vymanil
z pohledu na jednotlivosti zakrývající celek? Problém úniku z „objetí“ jednotlivosti je dvojí:
přílišná blízkost výzkumníka a pamětníka oba svazuje. Pamětníka ovlivňuje jednak diskurs,

který si výzkumník přináší a který zpevňuje již tak pevnou nadvládu mediálního diskursu
minulosti nad pamětníkem a jednak nemožnost určit míru specifičnosti či obecnosti
pamětnického vyprávění. K čemu jej vztáhnout? Z jakých pamětnických vyprávění vyjít a
jaké metody zvolit, abychom viděli les a nezapomněli přitom, že je tvořen jednotlivými
stromy? Ale interakce je vzájemná – pamětník svou blízkostí neumožňuje výzkumníkovi
redukovat své sympatie či antipatie, ty pak ovlivňují analytickou práci s výpovědí. Jak obejít
toto „diskursivní omezení“ a kde hledat paměť, která nebude tímto způsobem deformována?
Druhý okruh otázek souvisí se školní praxí, respektive se způsoby, jakými toto prostředí
užívá paměť. Podobně jako v prvním případě i zde vyžaduje zodpovězení dílčí otázky
nejprve tematizaci širšího rámce problému. Možností, jak se vymanit ze specifických
lokálních paměťových konfigurací, může být „úkrok stranou“. Jak pojímají výuku o
minulosti v zahraničí? Jaké hodnoty s ní spojují a v jakém vztahu jsou tyto hodnoty
k nakládání s pamětí? Jsou tyto zkušenosti přenositelné do našeho prostředí? Jak se případně
těmito postupy inspirovat? První okruh otázek je relativně autonomní a zároveň jeho případné
zodpovězení vytváří předpoklady pro otevření druhé sady tázání, směřující už přímo
k didaktické praxi.

Struktura práce
V první části své práce se snažím vymezit teoretické koncepty z oblasti memory studies a
formulovat rozdíly mezi angloamerickým konceptem „historického myšlení“ (Sam
Wineburg, Peter Seixas) a německými tezemi o „historickém vědomí“ (Hans-Jürgen Pandel,
Jörn Rüsen) a zároveň reflektovat aktuálně diskutované možnosti jejich syntézy.
Ve druhé části práce se pokouším analyzovat divácké ohlasy na šest historických snímků
(Báječná léta pod psa, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže, Pouta, Hořící keř) a jeden dobový
(Jak vytrhnout velrybě stoličku), které tematizují různými způsoby normalizační minulost.
Z této analýzy vytvářím závěry o protetické paměti ve vztahu k mladé generaci.
Ve třetí části aplikuji ve třech případových studiích závěry získané předchozí analýzou.
V první kapitole se zabývám obrazem rodiny v popkultuře a možnostmi, jak reflektovat
převažující způsoby vzpomínání orientovaného na rodinu (oblíbené rodinné „hořkosladké
komedie“) a jeho případné alternativy (časosběrné dokumenty). Ve druhé kapitole navrhuji
tematizovat fenomén disentu nikoli sám o sobě, ale v kontextu tzv. obyčejných lidí, tj.

nepolitické „mlčící většiny“. Ve třetí kapitole se věnuji otázce, jak vystoupit z moralizujících
diskursů při výuce o Janu Palachovi.

Cíle práce
Má práce je v první řadě didaktická, klade si za cíl navrhnout alternativy k dnes převládajícím
způsobům využívání paměti na školách. Zaměřuji pozornost k digitální paměti jakožto
důležitému prvku ustavujícímu představy mládeže o minulosti. Všechny ostatní cíle tomuto
hlavnímu záměru podřizuji a vnímám je jako nezbytné dílčí předpoklady pro dosažení
hlavního cíle. První takový dílčí cíl představuje reflexe paměťové praxe ve virtuálním
prostředí fanouškovského webového portálu. Analýzou diváckých ohlasů na historické filmy
se snažím překlenout mezeru mezi individuální a kolektivní pamětí a formulovat, jakým
způsobem se „obyčejní lidé“ vztahují k minulosti a v jakém vztahu je tato jejich recepce
k dominantním paměťovým narativům. Závěry této analýzy pak tvoří východiska při
formulování efektivních didaktických strategií.
Domnívám se, že společenskou relevanci historické profese zakládá dnes především
schopnost vystoupit z oborového diskursu směrem k veřejnosti a k aktivnímu vstupu do
veřejného prostoru, kde svou expertnost prokazuje především odblokováním historické
debaty, která je často v zajetí politizujících diskursů. Veřejnou službu historika vnímám
především jako kompetenci nabídnout nové koncepty do diskuse, pokud možno srozumitelně
a přístupně, tak aby z toho široká veřejnost měla nějaký užitek. V didaktické sféře
představuje aplikace dvojnásobnou nutnost, nikoli proto, že by samotná teorie nebyla
potřebná, ale protože ignorování praxe či její nedostatečné zohledňování ji delegitimizuje
před praktikujícími učiteli jako cosi zbytečného, s jejich praxí nespojitého.
Dílčí cíl představuje i má snaha demonstrovat základní angloamerické koncepty ve výuce
dějepisu, především model „historical thinking“, který pokládám za přenositelný i do českého
prostředí. Vyvázání teorie z „akademického ghetta“ zároveň může poukázat na limity
nereflektované empirie („kult praxe“ panující mezi učiteli). Teoretické zásady proto důsledně
ilustruji na konkrétních metodikách.

Metodologická východiska

Má práce má několikeré metodologické ukotvení. Na úrovni memory studies vycházím sice
z dnes již tradičních přístupů Maurice Halbwachse o sociálních rámcích paměti a Jana
Assmanna o kulturní a komunikativní paměti, ale snažím se o „upgrade“ metodologie ve
vztahu k nové kulturní situaci. Vycházím především z konceptu Alison Landsbergové o
„protetické paměti“, která strukturuje jak kolektivní, tak individuální vztahování k minulosti.
Masa mediálních reprezentací minulosti vytváří sdílené sociální rámce pro lidi, kteří obývají,
doslovně i obrazně, různé společenské prostory, mají odlišnou praxi i přesvědčení. Virtuální
prostor do značné míry ruší tradiční sociální stratifikace a zavádí nové formy kolektivity na
základě „pouhého“ zájmu. Landsbergová se zabývá problémem „autenticity“ paměti v
digitálním věku. Domýšlí a konkretizuje formy remediace kulturního traumatu v digitálním
věku, jak je vysvětluje Jeffrey C. Alexander. Užívá při tom pojmu „protetická paměť“, který
na tuto „umělost“ či „neautenticitu“ upozorňuje. Mediální obsahy, zvláště filmy a další
audiovizuální produkty, vytváří podle ní tuto paměť digitálního věku, která upozaďuje a
performuje všechny další, „tradičnější“ formy paměti. Tato „protetická“ digitální paměť
umožňuje každému bez rozdílu identifikovat se se zkušenostmi lidí, kteří zažívali různorodá
traumata.
Konkrétní projevy a formy protetické paměti se snažím identifikovat pomocí obsahové
analýzy komentářů. Cílem této analýzy je postižení toho, jak se komunikuje o filmech a jaké
hodnoty jsou se sledováním filmů spojeny. V tomto konkrétním případě jde o diskurs
filmových fanoušků a otázku, co všechno se do daného diskursu promítá, nakolik jde o
autonomní filmově-estetickou sféru a nakolik se do ní promítají širší kontexty společenské,
politické, kulturní. Snažil jsem se identifikovat promluvy přesahující filmová témata,
kategorizovat je a na jejich základě syntetizovat sociální rámce mediální paměti.
Při výběru materiálu k analýze jsem vyšel z teorie tranzice politologa Michaela Kennedyho.
Uvažujeme-li o vzpomínání na minulost, musíme brát v potaz nejen dobu, na kterou se
vzpomíná, ale i dobu, ve které vzpomínkové figury krystalizují. Historiografická perspektiva
se svým zacílením na minulost nám v tom příliš nepomáhá, produktivní může být „úkrok
stranou“ a výpůjčka z arzenálu jiných humanitních oborů. Kennedy identifikoval
v postkomunistických společnostech v zásadě dvě dominantní kulturní formace, které
prosazovaly odlišný obraz dějin. Podle něj existovala ve formující se transformační kultuře
devadesátých let „kultura tranzice“, orientující se na (neo)liberální hodnoty trhu a
individualismu, a „intelektuální kultura“, čerpající z tradic disentu a tradičně vysokého

sociálního statusu inteligence. „Formace tranzice“ se podle této teorie orientovala na formální
vypořádání s minulostí, především formou lustračních zákonů. Vedlejším dopadem tohoto
přístupu bylo „vyvinění“ většiny populace z toho, že s režimem zachovávala konsenzus a
aktivně proti němu nebojovala. „Intelektuální formace“ byla podle této teorie zaměřena na
užívání paměti jako prostředku politického boje proti diktátorskému komunistickému režimu.
I v nových politických podmínkách využívala tato formace identitotvorný potenciál
traumatického vzpomínání (ve smyslu kolektivně sdíleného, kulturně konstruovaného
traumatu), nově ovšem nikoli k vymezování se vůči moci, ale k posilování identity skrze
přijímání morální (spolu)zodpovědnosti za tragickou minulost.
Ve vztahu ke školnímu prostředí jsem vycházel z nutnosti revidovat dosavadní převažující
traumatické modely užívání paměti směrem ke „kritickému přístupu“. Přestavuji tři modely
aplikace „kritického přístupu“. V prvním případě popisuji „kritický přístup“ skrze koncept
„historického myšlení“ založený na samostatném bádání žáků a orientující žáky k šesti
základním bodům zosobňujícím tento typ myšlení (určení historického významu, využití
primárních zdrojů, určení kontinuity a změny v dějinách, analýza příčin a následků
historických jevů, aplikace historické perspektivy a pochopení etické dimenze historické
interpretace). Druhá případová studie ukazuje principy „kritického přístupu“ v rámci
transdidaktických přístupů rozvíjených v oblasti obecné didaktiky, konkrétně za využití
modelu tvořivých úloh. Třetí případová studie využívá konceptu „narativních kompetencí“
v pojetí Jörna Rüsena a navrhuje metodiku založenou na sledování narativity a temporality
historické události.

Základní teze
Základní tezi práce přestavuje tvrzení, že bychom měli nahradit stávající způsob užívání
paměti ve škole, založený na traumatickém modelu provozovaném intelektuální formací a
objevující se především ve „veřejnoprávním“ vyprávění, jiným, z hlediska školních potřeb
vhodnějším „kritickým přístupem k paměti“. Ontodidaktické východisko teorie „kritického
přístupu“ pramení v přesvědčení o digitální povaze kolektivní paměti a formativní roli
vizuálních obrazů minulosti (stále ještě především filmových a televizních) v procesu
ustavování historického vědomí u mládeže. Psychodidaktický rozměr této teze se zrcadlí
ve specifické didaktice orientované na žáka. „Kritický přístup k paměti“ předpokládá
orientaci na vyšší kognitivní dimenze vědění a lze jej aplikovat na didaktické koncepty

z různých prostředí, ať už je to angloamerický model „historického myšlení“ nebo německý
model „narativních kompetencí“, ale nástrojem jeho didaktické transformace může být i
obecná didaktika, respektive transdidaktické principy rozvoje konceptuálního myšlení žáků.

Další vybrané teze práce
V podmínkách soudobé společnosti nabývá většina kolektivních forem paměti mediální
povahy (míním tím „nová média“), namísto kolektivní paměti proto hovořím o „mediální“
digitální paměti.
Digitální paměť je hybrid mezi kolektivní a individuální pamětí v tom smyslu, že představuje
individuální interpretaci mediálního obsahu.
Myšlená společenství se dnes vytváří především skrze sdílení, komunikování, případně
manipulování s audiovizuálními obsahy, především filmy a seriály, přičemž hlavní nástroj
vytváření kolektivity představují nová média, která umožňují sdílení nejen obsahů, ale i
prožitků, které se k nim váží.
Hodnocení minulosti a její aktualizace jsou důležitými rysy neakademického vztahování se k
minulosti. Zpravidla se toto srovnání vyznačuje důrazem na kontinuitu negativních prvků
mezi minulostí a současností.
Určujícím zdrojem posuzování je vlastní pamětnická zkušenost. Neakademický přístup k
minulosti je založen na nedůvěře k teoretickým a konceptuálním přístupům k minulosti (které
jsou typické pro společenské vědy) a nadměrné důvěře ve vlastní individuální paměť. Vlastní
pamětnická zkušenost není nijak reflektována, je považována za určující zdroj a referenční
rámec jakéhokoli hodnocení.
Toto východisko je sdíleno napříč generacemi, tj. jak generačními skupinami, které disponují
vlastními vzpomínkami na minulost, tak mládeží („juniorskou generací“), která těmito
vzpomínkami nedisponuje. Absence vlastní individuální paměti ve vztahu k minulosti má
ovšem dopady ve vztahu k mediálním reprezentacím minulosti.
Ve vztahu k mediálním reprezentacím minulosti se liší přístup starší a střední generace od
generace mladé. Mládež považuje filmy za důvěryhodné reprezentace minulosti, akceptuje
mediální obrazy jako „náhradní vzpomínky“ a ty zaujímají v jejím hodnocení minulosti
obdobnou pozici jako u střední a starší generace vlastní individuální vzpomínky. Mládež je

tak hlavním uživatelem protetické paměti, kterou pak užívá pro formování vlastní etické a
politické identity.
Etické a politické kategorie se zpravidla, zejména u mládeže, odvozují od kategorií
estetických. Emocionální účinek filmu dominuje nad jeho obsahem. Postoje diváků oscilují
mezi narativem tranzice a narativem intelektuální formace.
Referenčním východiskem minulosti je současnost a minulost je v naprosté většině případů
hodnocena morálním slovníkem dneška. Schopnost empatie vůči historickým aktérům je
minimální, emocionální angažovanost se projevuje téměř výhradně ve vztahu k vlastní
recepci.
„Kritický přístup k paměti“ založený na distanci vůči vyprávění o minulosti a historické
analýze projevů digitální paměti má potenciál snižovat kontroverze ve vztahu k minulosti,
kultivovat žákovské prekoncepty a přispívat k jejich projasňování, rozvíjet sebepoznání žáků
a jejich kritické a historické myšlení.
„Kritický přístup k paměti“ můžeme aplikovat v rámci různých didaktických modelů
(historické myšlení, narativní kompetence), podstatná je orientace na aktivní učení stimulující
vyšší kognitivní dimenze žákovského poznání. Zaměření na konceptuální znalosti neznamená
rezignaci na základní faktografii, ale naopak její smysluplné začlenění do výuky.
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