
                                      P o s u d o k 

na dizertačnú prácu Milana Hesa,  Didaktické aspekty historické paměti holokaustu, 272 s.  

 

     Problematika dejín holokaustu  je v českej i v zahraničnej (vrátane slovenskej) odbornej 

literatúre veľmi frekventovaným objektom výskumného zamerania  mnohých autorov 

z viacerých spoločensko-vedných oblastí.  Pestrú škálu  záujmu o daný problém  rozšíril 

Milan Hes o novú, v českej i slovenskej historiografii dosť obchádzanú  dimenziu. Týka sa 

menej používaného, no o to viac  zaujímavého  a podnetného  spracovania problematiky 

holokaustu , jednak   z hľadiska  exploatovania veľmi bohatej a ešte stále rastúcej   pramennej 

základne z oblasti orálnej histórie, jednak praktického a veľmi efektívneho využitia výsledkov 

takéhoto výskumu v každodennej praxi -  v tomto prípade pri vyučovaní dejepisu na  školách.  

     Hneď na začiatku treba upozorniť na  jednu z prínosných stránok dizertácie:  M. Hes v nej   

vo viacerých smeroch prekročil  odborné hranice samej historiografie a jeho výskumný záber 

má čiastočne interdisciplinárny charakter. Vychádza totiž aj z výskumných výsledkov 

literárnej histórie, filozofie, sociológie, politológie, psychológie a didaktiky Aj na základe ich 

poznatkov  autor pristupuje k svojmu invenčnému výskumu, formuluje závery a hypotézy, 

resp. stavia  podnetné otázky, ktorých riešenie bude vecou ďalšieho bádania a najmä 

uplatnenia ich  záverov v praxi. Tomu zodpovedá aj úctyhodné využitie veľkého množstva 

domácej i zahraničnej literatúry nielen z vyššie spomínaných  vedných odborov, ale aj 

z oblasti bohatej memoárovej spisby, ktorá sa stala  jedným z najdôležitejších a najviac 

využívaných prameňov pri písaní posudzovanej dizertácie. Z priloženého bibliografického 

zoznamu vidno, že M. Hes dobre pozná aj príslušnú staršiu i novšiu slovenskú literatúru, no 

práve preto trochu prekvapuje, že v dizertácii nevyužil publikácie P.Salnera , Prežili 

holokaust,  resp. prácu Videli sme holokaust  (editorka M. Vrzgulová), ktoré veľmi úzko 

súvisia s témou posudzovaného rukopisu. Možno sem mal zaradiť aj  memoárové knihy 

slovenských väzenkýň, ktoré prežili tri roky v Osvienčime (M. Schvalbová  vydala svoju 

prácu Vyhasnuté oči  už v roku 1948; J. Škodová publikovala knihu Tri roky bez mena v roku 

1958 a M. Hrabovecká spomienky pod názvom  Ruka s vytetovaným číslom  uverejnila 1998.)  

Túto pripomienku však neuvádzam  ako kritickú výhradu,  ale ako upozornenie  pre autora na 

prípadné budúce využitie nielen vyššie spomínaných, ale aj ďalších českých spomienkových 

kníh  prác pri ďalšom výskume „malých dejín“šoa. 

     Dizertácia má logickú vnútornú stavbu. Okrem úvodu a záveru  pozostáva z piatich 

tematických kapitol, ktoré sa ďalej ešte e členenia   na menšie celky, v ktorých autor 

z viacerých strán detailne, občas  sa až  opakujúc,   rozoberá jednotlivé teoretické otázky 



skúmanej problematiky. Z hľadiska vlastného zamerania  práce možno jej obsahovú štruktúru 

rozdeliť do troch rovín. V prvej „teoretickej“ kapitole sa autor  zasvätene a zoširoka zaoberá 

zložitými viacvrstvovými  vzťahmi medzi dejinami a kolektívnou, resp. individuálnou 

pamäťou. Hesovi však nejde iba o samoúčelné teoretické objasnenie tohto komplikovaného 

problému, ale o jeho praktické využitie  z aspektu rekonštrukcie a verifikácie spomienok ľudí, 

ktorí prežili holokaust  a podávajú o ňom svedectvo, jednak v písomných spomienkach, 

jednak v individuálnych audiovizuálnych výpovediach. S niektorými autorovými závermi 

nemusí oponent, ani potenciálny  čitateľ vždy jednoznačne súhlasiť, no musí im priznať ich 

myšlienkovú podnetnosť a hlavne schopnosť kladenia otázok o úlohe a metódach orálnej 

histórie pri rekonštrukcii jednotlivých historických procesov – v tomto prípade týkajúcich sa 

predovšetkým reflexie  holokaustu vo vedomí a individuálnych výpovediach  jeho preživších 

obetí.  V tejto súvislosti sa Hes zamýšľa nad často protirečivým a komplikovaným  vzťahom 

autobiografickej individuálnej pamäti svedka  k „objektívnej“  historickej  pamäti , resp. nad 

„historickou pravdou“ a „pravdou pamäti“. Hľadanie odpovedí na  spomínané otázky si 

vyžaduje nielen dôverné poznanie pramenného materiálu, ale aj veľmi citlivý prístup voči 

vypovedajúcim svedkom, ktorí sú aj po desaťročiach ovplyvnení svojimi drastickými 

osobnými zážitkami, čo sa prejavuje aj v exponovanej emotívnej interpretácii ich osobných 

zážitkov. Domnievam sa, že oba tieto predpoklady autor vo svojej dizertácii  preukázal, hoci  

neraz vzniká dojem, že  chtiac-nechtiac trochu podľahol pramennému materiálu, s ktorým 

pracuje, čoho výsledkom je, že kladie metódu „oral history“ do akéhosi umelého protikladu 

s tradičnými historiografickými postupmi. Na druhej strane však M. Hes na  viacerých 

miestach prízvukuje   prepojenie  a vzájomné tvorivé  obohacovanie sa orálnej histórie 

s tradičnými formami historiografického výskumu. V teoretických pasážach by sa niekedy 

žiadalo  bližšie objasnenie vnútorného obsahu v práci často používaných termínov a pojmov 

ako sú napríklad:  „historické vedomie“ (nemožno si ho zamieňať so stavom historických 

vedomostí!)  „historická pamäť“, „židovská(?) pamäť“, „kolektívna, resp.  individuálna 

pamäť“, „spomínanie“, atď.  Svoje teoretické úvahy Hes ďalej  rozvíja aj v druhej kapitole, no 

tu už  na základe obsahovej a formálnej analýzy  viacerých známejších zahraničných 

i domácich memoárových prác, ktorých autori opisujú svoje zážitky počas väznenia vo 

vyhladzovacích, resp. koncentračných  táboroch (napríklad spomienky R. Bernheimovej-

Friedmannovej, A. Lustiga, P. Leviho ,  J. Améryho, R. Glazara, R. Vrbu, T. Radila, E. 

Kulku, O. Krausa, E. Frankla, A. Wetzlera, J. Špitzera a ďalších). Autor skúma a vyhodnocuje 

(aspoň v hypotetickej rovine) pohnútky spomínajúcich osôb, ktoré ich priviedli k napísaniu 

memoárov,  poukazuje aj na  literárnu stránku takýchto diel, uvažuje o ich vplyve na 



potenciálnych čitateľov, atď.  Možno by tu bolo potrebné brať do úvahy aj skutočnosť, že 

autori boli psychicky traumatizovaní nielen vlastnými zážitkami z vyhladzovacích táborov, 

ale traumu prežívali aj pri písaní vlastných spomienok, keď si kládli mučivú otázku, prečo sa 

práve oni zachránili, keď v ich blízkosti bolo vraždených tisíce spoluväzňov. Viacerí autori 

memoárov (P. Lévy, R. Glazar, J. Škodová) ukončili svoj život samovraždou. V tejto 

súvislosti M. Hes upozorňuje aj na spoločenské, resp. politické podmienky, ktoré po skončení 

druhej svetovej vojny determinovali vznik spomienok  v jednotlivých krajinách a v 

 rozdielnych politických systémoch, z čoho zas pramenila ich  ochota alebo nevôľa preživších 

prehovoriť  v písomnej či v  audiovizuálnej forme o  svojich osobných, takmer vždy 

tragických zážitkoch z obdobia  holokaustu.  Vcelku možno s Hesom  súhlasiť, že totalitný 

režim v bývalom Československu (podobne ako v iných „socialistických“ krajinách) nemal 

z najrôznejších príčin veľký záujem dávať priestor takýmto spomienkam. Ich intenzita 

a množstvo enormne vzrástli až po zásadných spoločenských zmenách od začiatku 

deväťdesiatych rokov minulého storočia. Tento  správny postreh  akoby však autora občas 

priviedol k čiastočnému podceneniu historiografickej, memoárovej i umeleckej (hlavne 

literárnej, resp. filmovej) reflexie holokaustu, ktorá vznikala   už pred rokom 1989. Pravdaže, 

jej kvantita nedosahovala úroveň vtedajšej  spisby v tých krajinách, ktoré sa nachádzali mimo   

„východného bloku“. Najnovšie výskumy dejín šoa však  chtiac-nechtiac nadväzujú aj na 

poznatky, ktoré sa rodili v otvorenej alebo v „ezopovskej“ podobe už v totalitnom 

komunistickom systéme.        

      Druhú poznávaciu rovinu dizertácie (tretia a štvrtá kapitola) tvorí analýza  osobných 

audovizuálnych výpovedí preživších obetí holokaustu z Českej republiky i zo Slovenskej 

republiky.  Tieto  materiály  sú zhromaždené v archíve Centra vizuálnej histórie (CVH). 

Malach v Prahe. Inštitúcia je jedným z 34 miest v desiatich krajinách (z toho šesť sa  

nachádza Európe), odkiaľ je možno využívať  nesmierne bohatú digitálnu knižnicu (105 tisíc 

hodín nahraného materiálu) na univerzite v Južnej Karolíne, kde vznikla z podnetu 

amerického filmového režiséra S. Spielberga Shoah Foundation Institute for Visual History 

and Education.  M. Hes podrobne opisuje založenie, štruktúru, pracovné aktivity   a účel tejto 

inštitúcie, a najmä činnosť jej „pobočky“  CVH Malach v Prahe. Z pražských materiálov 

autor exploatoval  takmer 170 individuálnych výpovedí, ktoré tvoria  jednak pramenný základ 

posudzovanej dizertácie, jednak jej hlavný poznávací zámer,  teda snahu o priblíženie  tzv. 

malých  dejín holokaustu cez prizmu priamych svedectiev preživších obetí. Pri plnení tejto 

náročnej úlohy Hes detailne oboznamuje čitateľa s vnútornou organizáciou a s fungovaním 

CVH Malach  a hlavne analyzuje po historiografickej, sociologickej i psychologickej stránke 



jednotlivé audiovizuálne výpovede. Dobre si uvedomuje ich silnú emotívnu stránku, ktorá 

môže niekedy čiastočne ovplyvniť ich dôveryhodnosť – nie z pohľadu vlastného jedinečného 

a  historikmi nekorigovateľného  traumatizujúceho osobného zážitku, ale z aspektu 

všeobecných, vcelku už overených objektívnych historických faktov. To je, podľa môjho 

názoru, aj jeden z hlavných problémov (a nielen v prípade spomienok na holokaust!) 

racionálneho využívania audiovizuálnych prameňov, ich verifikácie a konfrontácie s inými, 

predovšetkým  s archívnymi materiálmi a poznatkami. Myslím, že dikcii fabulovanej 

svedeckej výpovede občas podľahol aj sám autor, lebo ju nekonfrontoval s inými prameňmi 

alebo s odbornou literatúrou. Pri posudzovaní historickej objektívnosti materiálov z oblasti 

orálnej histórie nezohrávala  úlohu len vlastná výpoveď spomínajúceho priameho svedka, ale 

aj informovanosť, (resp. neinformovanosť) príslušného moderátora rozhovoru, ktorý podľa 

inštrukcii centra celého projektu v USA, nemal zasahovať do svedeckej výpovede, aj keď sa 

v nej vyskytli zjavné  historické nepresnosti. Podľa mojich vedomostí sa s  takýmito prípadmi 

moderátori rozhovorov dosť často stretali, no výpoveď svedka nemali právo korigovať. 

Z viacerých zmienok v práci si však jej autor  uvedomuje kontraproduktívnosť vedomej či 

spontánnej fabulácie spomienok pričom úlohu tu môže zohrávať aj pamäť z odstupu 

niekoľkých desaťročí.,       

     Tretia rovina  dizertácie (piata kapitola a päť príloh) je venovaná využívaniu archívu CVH 

Malach  nielen ako dôležitej pramennej základne pre štúdium „malých dejín“ holokaustu, ale 

aj pri vyučovaní dejepisu na stredných školách. M. Hes v tejto pasáži práce  vychádza , jednak  

zo svojich  širokých  teoretických i praktických  znalostí skúmanej problematiky, jednak  

z vlastnej pedagogickej praxe gymnaziálneho profesora dejepisu. V tejto „didaktickej“ časti 

svojej dizertácie   autor podrobne opisuje  techniku a spôsoby využívania materiálov CVH 

Malach zo strany gymnaziálnych študentov, pre ktorých vypracoval akýsi návod na postup ich 

výskumu  ( Desatoro zberateľa spomienok)  . Zároveň  vyhodnocuje,  zrovnáva a čiastočne aj 

zovšeobecňuje zaujímavé  postrehy, dojmy a závery viacerých študentov, ktorí sa výskumu 

aktívne zúčastnili.  Som presvedčený, že tieto Hesove poznatky sú prínosné nielen pre jeho  

vlastnú pedagogickú  prax na škole,  ale majú aj širšiu platnosť pre  vyučovanie dejepisu 

(nielen o problematike holokaustu!)  – tak po metodickej stránke, ako aj z aspektu celkového 

poznávacieho prínosu.  Treba len dúfať, že M. Hes bude vo svojom výskume, ktorý môže 

rozšíriť aj na iné historické témy ďalej pokračovať. Myslím, že má preto všetky odborné 

i pedagogické  predpoklady.   

     Formálna stránka dizertácie je na veľmi solídnej úrovni, čo sa odráža aj v jej vnútornej 

štruktúre, v kultivovanej štylistike a v spoľahlivom poznámkovom aparáte. Určité výhrady 



môže mať oponent voči nie celkom rovnomerne rozloženému rozsahu vyššie spomínaných 

troch rovín práce. Zdá sa, že autor zbytočne veľa miesta venuje niektorým teoretickým 

otázkam, na úkor vlastného výskumu materiálov z archívu  CVH Malach. .Viackrát sa vracia 

k tým istým problémom, ktorých interpretáciu opakuje, čím  niekedy trochu zaťažuje 

plynulosť výkladového textu. V bibliografickom prehľade použitej literatúry, ktorá by sa dala 

rozšíriť o ďalšie tituly českej, resp. slovenskej proveniencie,  je niekoľko drobných (nie však 

podstatných !)  nepresností, možno že iba preklepov.  

     Domnievam sa, že posudzovaná dizertácia by mala byť publikovaná buď v celosti alebo 

v podobe čiastkových štúdií. V tejto súvislosti však chcem upozorniť autora na jeden citlivý 

problém, s ktorým sa stretávajú  slovenskí historici či etnológovia:  Pri uvádzaní plných mien 

autorov svedeckých výpovedí sa neraz stane, že títo priami svedkovia, resp. ich potomkovia si 

z najrôznejších dôvodov neželajú zverejnenie svojich plných mien, odvolávajúc sa na právo 

ochrany osobných a súkromných údajov. Preto pri zverejnení celých mien autorov 

svedeckých výpovedí treba si vyžiadať od nich alebo od ich príbuzných povolenie, resp. mená 

uvádzať len pod  iniciálami.            

      Záver:                

Dizertačnú prácu Milana Hesa Didaktické aspekty historické paměti holokaustu  považujem 

pre jej vysokú odbornú úroveň spracovania, ako aj pre jej nesporný poznávací prínos 

a využiteľnosť v pedagogickej praxi, za veľmi kvalitnú. Autor v nej preukázal schopnosti pre 

samostatný vedecký výskum a pre racionálnu interpretáciu jeho výsledkov. Preto navrhujem, 

aby Milanovi Hesovi bola na základe úspešnej obhajoby udelená vedecká hodnosť PhD. 

 

Bratislava 12. marca 2012  
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