
Úvod:

Cílem této práce je pojednat o fenoménu šoa z co nejvíce úhlů a stran, abych se 

vyhnula zjednodušení a zobecnění. Výsledkem je vytvoření aktivity nastiňující žákům 

problematiku holocaustu, šoa. Chci skloubit očitá svědectví s uměleckoliterárním 

ztvárněním tématu šoa.

Z důvodu větší odbornosti si jako výchozí body mé práce volím:

I. obecnou charakteristiku totalitarismu, nebo-li systému, který dal šoa 

vzniknout,

II. vhled do historických souvislostí, jelikož moje aktivita je využitelná ve 

více předmětech: literatura, občanská nauka a dějepis, je nutné, abych toto období 

zpracovala i faktograficky.

III. V rámci umělecké literatury, která se tématu šoa dotýká ze strany 

„vinných“, se pokusím demonstrovat imanenci destrukce lidské společnosti, což 

je také to, co by mělo zaznít i na závěr mé aktivity.

IV. V závěrečné aktivitě budou skloubena očitá svědectví a umělecký text 

(které zpracovávají stejné historické události), bude nastíněno jejich didaktické 

využití v předmětech: občanská výchova, dějepis a literatura.

Cílová aktivita bude interdisciplinární, protože je vytvořena hlavně pro potřeby 

SOŠ, jde o propojení více informačních zdrojů a jejich vzájemnou konfrontaci, což  vede 

k menšímu zkreslování historické skutečnosti, rozvíjení kritického myšlení a uvědomění 

si, že literární text, se kterým v aktivitě pracuji, vznikl v určitém prostoru a čase, na které 

reaguje. Jde o oživění textu pomocí orálně-historického  svědectví. Bude představen 

možný způsob, jak pracovat s literárním textem, i když je zde spíše východiskem pro cíle, 

jež by se daly stanovit  pro jiné obory.

Celá práce by měla sloužit budoucím pedagogům, nebo i mým současným 

kolegům, k usnadnění výuky o šoa.



Metodologie

Nejprve jsem načetla značný počet odborné literatury zpracovávající téma 

totalitarismu, jednotlivé autory a jejich východiska jsem posléze porovnávala a nakonec 

se přiklonila k Ivo Budilovi, jehož pojetí je mi názorově nejblíže. Tento pojem používám 

jako rámec mé diplomové práce.

Historickou část jsem zpracovávala z publikací, které mi doporučil historik Josef 

Marz, jehož odborné kvalifikace si velmi vážím. Tato část mi sloužila jako podklad pro 

vytvoření vzdělávací aktivity. 

Části zpracovávající uměleckou literaturu předcházela četba všech uváděných 

titulů, hledala jsem shodné body pro demonstraci banality zla a i tato část sloužila jako 

podklad pro vytvořenou aktivitu.

Pro účely zmapování fenoménu šoa jsem v neposlední řadě zhlédla 150 svědectví 

přeživších dle kritéria místa narození, kterým je Praha1. Důvody blíže specifikuji 

v kapitole Popis aktivity. Nakonec bylo vybráno 7 svědectví. 

Specifika orální historie popisuji v kapitole Poznámky k aktivitě.

V rámci aktivity jsem propojila orální historii s uměleckou literaturou vztahující 

se k totožnému tématu, didaktická východiska jsou popsána v rámci kapitoly Popis 

aktivity.

Sběr dat:

Přeživší byli vybíráni na základě místa narození (Praha), jelikož v Praze učím, chtěla 

jsem tím dosáhnout větší výpovědní hodnoty, svědci mluví o místech, které studenti znají, 

nebo tam dokonce bydlí. Jedinou výjimku jsem udělala v případě paní Dagmar Lieblové a to 

z důvodu, že její svědectví považuji za jedno z nejsilnějších, které jsem měla možnost 

vyslechnout. Celkově jsem naposlouchala 150 svědectví. Klíčem výběru jednotlivých částí 

bylo, aby se shodovaly s uměleckým textem v rovině tématu vyprávění. Byly situace, kdy se 

rozcházely některé faktografické údaje, což vždy komentuji v poznámkách pod čarou. 

                                               
1 Výjimku tvoří Dagmar Lieblová, viz podkapitola Sběr dat.



Závěr:

Stále se domnívám, že zpracovat téma, které jsme si vybrala, netendenčně je 

nelehké, ale důležité. Weilův text jsem si vybrala z důvodu, že je jednak dobře rozčleněn, 

jednak si zachovává odstup se zachováním míry patosu, který se v praxi prokázal jako 

funkční, nikoli tedy samoúčelný. Chci autorovi vzdát hold. Podobně jako když Jiří Suchý 

zmodernizoval Kytici2, aby poukázal na fakt, že i po cca 120 lety může tento text 

soudobého diváka oslovovat. Nešlo tedy ani v případě výsledné aktivity o poukázání na 

chyby a nedostatky, který text má, ale naopak vyzdvihnutí jeho umělecké kvality a díky 

pokročilé technice text konfrontovat s výpověďmi samotných pamětníku a nadále 

sledovat myšlenkové postupy žáků, které tento střet vyvolal, a v neposlední řadě se 

změřit i na kritické zhodnocení obou přístupů. Donutit tak žáky přemýšlet i nad jinými 

knihami, které mapují věci těžko představitelné, že se o fikci může jednat jen do určité 

míry a do určité míry se popisované události skutečně děly tak, jak je autor popisuje. Je 

na odpovědnosti každého z nás tuto míru/ hranici nalézat a objevovat a učitelé by tuto 

odpovědnost měli cítit nejsilněji. 

Byla bych ráda, kdyby se jednou má diplomová práce dostala do rukou učitelů, 

kteří si eventuálně nebudou vědět rady, jak vyučovat o něčem, co zdravý lidský rozum a 

zdravý lidský cit3 nedokáží vysvětlit, natož pochopit, tedy šoa. Je to téma kontroverzní. 

Kontroverzní témata jsou více než problematická  právě ve výuce. Paradoxně hrozí, že 

jejich spornost bude zobecněna, tedy zjednodušena. Žáci pak nebudou nuceni přemýšlet a 

hledat souvislosti, hledat signály dob minulých v době přítomné, v sobě samých. Nejde 

jen o to vědět a znát fakta, tedy správně napsat písemnou práci, ale do jisté míry mít 

respekt před možnostmi, které postmoderní člověk dnes má, když nám šoa slouží jako 

příklad toho, že jedinec si dokáže odpustit a vysvětlit vše, čeho se dopouští pro vlastní 

profit, ať už ekonomický nebo vztahově-mocenský. Měli bychom si to uvědomovat, když 

vyslovujeme omluvnou větu: „Nemohl jsem jinak.“ Protože vždy je možnost volby, jen 

některé cesty jsou velmi nepřitažlivé a nesnadné. Pokaždé jinak, pokaždé z jiného 

důvody, již mezi sebou nechci měřit. 

V tomto případě mluvím spíše o těch, kteří se na tom podíleli, nežli o těch, kteří 

byli vězněni, jelikož dopad animálního hladu, který měli i několik let, z nich opravdu 

                                               
2 Kytice aneb pocta Karlu Jaromíru Erbenovi, pojednaná způsobem dobře zavedeným v pražském divadle 
Semafor : Baladyáda o šesti dílech / Napsal Karel Jaromír Erben a Jiří Suchý ; Hudba: Ferdinand Havlík
3 Žiji ve víře, že existuje obecná a univerzální ideální představa, která je mírou této zdravosti, nazývejme ji 
klidně dobro, a která je koncipována i díky zkušenostem ze světa, kde tato idea nebyla, neexistovala nebo byla 
upravena ku prospěchu mocných.



smýval nános lidství, tedy rozumu, a spouštěl ty nejsilnější emoce, tedy pudy. Těžko 

vyčítat lvovi, že sežral antilopu. Vzpomeňme na historku Ediho Wiesela, který, když 

dlouho po válce viděl jednu zámožnou ženu házet pár drobných mezi chudé, již se o 

almužnu začali prát neznaje bratra, tak ji poprosil, ať toho nechá, jelikož si vzpomněl, jak 

nějací „dobrodinci“ házeli kusy chleba vězňům do dobytčích vagonů, kteří byli schopni 

pro sousto zabít. Syn vlastního otce… 

O těch situacích moje práce není. Je o situacích, ve kterých je člověk „člověkem“. 

Dalo by se namítnout, že fanatismus může být paralelou k animálně hladovějícímu 

člověku, ale i když to tak nevypadá, tak fanatik možnost přemýšlet má, jen nechce, je 

totiž jednoduší jít s davem, je totiž jednoduší nenávidět, stáváme se pak důležitými 

potírači onoho nenáviděného. Technika propagandy je stále stejná a průběh genocid 

v dnešním světě se neliší od průběhu šoa, jen je nemáme tolik na očích.

Je tedy důležité se v souvislosti se šoa bavit o banalitě zla, o historických 

souvislostech, o nástrojích moci, na které svádíme odpovědnost za své prohřešky. 

Otázky, které ve své aktivitě uvádím, jsou jen návodné. Učitel by se měl snažit diskuzi 

vždy stočit i tímto směrem. A měl by si to uvědomovat i sám, nejen ve vyučovací hodině, 

ale i v životě. Tohle je totiž záležitost, která se nenaučí na stálo, ale je přítomna v každém 

momentu rozhodování a často není vidět. Často je to otázka pouze svědomí, které lze 

uchlácholit, umlčet. Slovy existencialistů: Tím kým jsem, se stávám každým rozhodnutím, 

které učiním. 

Netroufám si tvrdit, že můj výukový program vše zmíněné supluje, ale s čistým 

svědomím mohu říct, že se o to snaží.
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