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Abstrakt
Práce se věnuje výuce holocaustu v hodinách literatury na středních školách na
Rakovnicku. Shrnuje vývoj české literatury holocaustu, a jak je téma zahrnuto ve
vzdělávacích dokumentech. Hlavním cílem je analýza učebnic a čítanek používaných ve
výuce literatury na středních školách. Součástí práce je výzkum výuky holocaustu na
Rakovnicku a vyhodnocení jednotlivých dat, kdy jsou zkoumány metody výuky, obsah výuky
a využití učebnic a dalších didaktických materiálů. Cílem bude srovnání těchto dat.
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Abstract
The thesis dedicates to teaching the Holocaust in literature lectures in secondary schools
in Rakovník district. It summarizes the development of Czech Holocaust literature and shows
how this topic is included in the educational documents. The main aim is the analysis of
textbooks and readers used in the lectures of literature in secondary schools. The thesis
includes the research on teaching the Holocaust in Rakovník district and the evaluation of
individual data, which contains teaching methods, content and use of textbooks and other
teaching materials. The aim is the comparison of these data.
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…Zdá se být neuvěřitelné, že uběhlo pouhých sedm let od té hrůzy, ode dne, kdy jsme byli
osvobozeni od pekla nacistické Evropy. Tamara tvrdí, že se od této tragédie nemůžeme
osvobodit nikdy. Naše děti a děti našich dětí s ní musejí být seznámeni. A stejně i ostatní děti
světa…
Gerald Green1
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Green, G.: Holocaust. Praha: X-EGEM, 1994, s. 9.

ÚVOD
Diplomová práce se zabývá tématem výuky holocaustu na střední škole. Práce je
rozdělena na několik kapitol a součástí je také výzkum na středních školách na Rakovnicku.
V první kapitole shrneme vývoj české literatury tématu holocaustu od konce 2. světové
války po současnost a budeme se věnovat také českým filmům s touto tematikou. Česká
literatura tohoto tématu se proměňovala. Po válce a v 1. polovině 50. let se objevovaly přímé
reakce na válku a téma holocaustu bylo upozaďováno. Mnoho vzniklých děl vyšlo až
mnohem později. Situace se uvolnila koncem 50. let a v 60. letech literatura tohoto tématu
vzrostla. Začal publikovat Arnošt Lustig, Ladislav Fuks aj. Od konce 60. let však literatury
ubylo, mnoho děl vycházelo v samizdatu a exilu. Díla vyšla až v 90. letech a k tématu
holocaustu se obraceli i autoři mladší generace. Do této kapitoly shrnující literárněhistorický
kontext zařadíme také filmy s touto tematikou. Stejně jako v literatuře byl rozvoj zaznamenán
především po roce 1989, ale i v předchozí době vznikaly filmy s tematikou holocaustu,
jmenujme například Obchod na korze režisérů Jana Kadára a Elmara Klose, který získal
Oscara, dále Spalovač mrtvol režiséra Juraje Herze nebo adaptace Lustigových děl.
Poměrně výrazně budeme věnovat prostor vzdělávacím dokumentům. Z vlastních
zkušeností s výukou literatury na střední škole jsme poznali, jak moc jsou dokumenty jako
Rámcové vzdělávací programy, Školní vzdělávací programy, školní osnovy a dodržení
tematického plánu důležité. Zajímá nás, jak tyto dokumenty téma holocaustu zahrnují.
Podíváme se tedy na postavení tohoto tématu v RVP a ŠVP.
Jedním z cílů této práce je analýza učebnic používaných ve výuce literatury na středních
školách, při čemž ve výběru vycházíme ze situace na Rakovnicku. Vybrali jsme učebnice,
které používají ve výuce školy, jež se účastnily našeho průzkumu, a zařadíme zde i dvě
učebnice, které přinášejí pohled na téma odlišný. Nechceme učebnice však hodnotit
komplexně, ale zaměřit se na to, jak zpracovávají určitou látku. Bude tedy nutné vytvořit si
body, na které se v analýze zaměříme a stanovit si kritéria. Naším cílem je popsat, jak
učebnice zpracovávají holocaust, a zamyslíme se nad tím, zda jsou tyto učebnice vhodné pro
výuku námi zvoleného tématu. Budeme se snažit zhodnotit jejich přístupy a to, zda reflektují
také proměnu holocaustu tak, jak ji nastíníme v první kapitole.
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Obdobně provedeme analýzu čítanek. Zaměříme se především na to, jaké texty jsou
v čítankách zvoleny. Podrobněji budeme sledovat úlohy. Bude nás zajímat, co testují, zda
nutí žáky k interpretaci, zamyšlení, porovnání, zda potřebují znát kontext celého díla apod.
Ve výuce však učitelé nejsou omezeni pouze na práci s učebnicí. Je možné využít i
materiály, které připravují instituce jako Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín apod.
Ty nabízejí i mnoho výukových programů. Pokusíme se je shrnout a podrobně se budeme
věnovat těm, které souvisejí s literaturou.
Pokud zahrnujeme do práce vzdělávací dokumenty a didaktické nástroje, musíme věnovat
pozornost také maturitní zkoušce, která je zhodnocením znalostí absolventů středních škol.
V současné době je podoba maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury v České republice
celoplošná, státní s jednou úrovní obtížnosti. Vychází z Katalogu požadavků zkoušek společné
části maturitních zkoušek zpracovaný společností CERMAT, která připravuje maturitní
zadání a je řízena MŠMT. Bude nás zajímat, jak je téma holocaustu zařazeno v didaktických
testech a zadáních písemné práce.
Stěžejní částí diplomové práce byl výzkum na středních školách na Rakovnicku, od
kterého se odvíjely i ostatní části práce (analýza učebnic a čítanek). Jako první krátce
zmíníme regionální kontext. Následovat bude samotný výzkum, který probíhal pomocí
dotazníkového šetření. Oslovili jsme devět škol rakovnického regionu a výzkumu se rozhodlo
zúčastnit sedm z nich. Učitelé českého jazyka a literatury vyplnili dotazník a my v naší práci
předneseme jeho výsledky. Zjišťovali jsme, kolik hodin tématu věnují, jaké učebnice a ostatní
didaktické materiály používají, jaké konkrétní autory vyučují apod. Tato data nás budou
zajímat vzhledem k analýze učebnic. Výsledky jednotlivých otázek porovnáme, což je dalším
z cílů naší práce.
Dále budeme zkoumat školní vzdělávací programy jednotlivých škol a zhodnotíme, zda v
nich uvádějí přímo holocaust, nebo je jejich zpracování spíše obecné. Programy porovnáme
s odpověďmi v dotaznících. V dispozici jsme měli také seznamy děl k ústní maturitní zkoušce
ze čtyř škol. Okrajově nahlédneme, jak reflektují literaturu holocaustu.
Posledním bodem výzkumu bude popis realizovaného projektu se studenty 3. a 4. ročníků
na Střední průmyslové škole Emila Kolbena v Rakovníku, kde jsme měli možnosti vyučovat
po školní rok 2013/2014. Cílem projektu bylo zvýšení povědomí o holocaustu a hlubší
zamyšlení na téma antisemitismu. Studenti zhlédli dokument Noc a mlha a po následné
diskuzi napsali zamyšlení nad pojmy holocaust, jeho popírání a antisemitismus.
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Důvodů pro zvolení tohoto tématu diplomové práce bylo několik. Především nás zajímaly
jednotlivé přístupy k tomuto tématu, a jak je reflektováno v učebnicích. Zvláštně v těch,
se kterými pracují učitelé i žáci v hodinách literatury na Rakovnicku. Znalost tohoto tématu se
nám jeví jako velmi důležitá, zvláště v době, kdy se počty pamětníku snižují a vzrůstají
antisemitské a neonacistické názory. Historie se vždy zrcadlí v kultuře a literární díla jsou
momentálně jedním z důkazů o holocaustu, které přetrvávají. Jak jsme nastínili v mottu této
práce, je důležité, aby mladší generace byly s holocaustem seznámeny. Škola je institucí,
která bere zodpovědnost za vzdělávání žáků i v tomto tématu. Tato práce se zaměřuje na to,
jak jsou s ním seznámeni v hodinách literatury na střední škole.
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1. PROMĚNA TÉMATU HOLOCAUSTU V ČESKÉ POVÁLEČNÉ LITERATUŘE
Odhaduje se, že za druhé světové války zemřelo přes 78 000 českých a moravských
Židů2. Tento počet je oproti jiným zemím Evropy, zejména oproti Polsku, výrazně menší.
Před válkou bylo evidováno 118 310 Židů pobývajících na území Čech a Moravy a židovská
kultura zde má dlouhou tradici sahající až do raného středověku.
V české literatuře se tedy téma židovství objevuje od nejstarších památek. Po druhé
světové válce prochází literatura zabývající se holocaustem3 různými fázemi od svědeckých
záznamů, přes zamlčování a cenzuru, až po uvolnění v 60. letech a po roce 1989.
1.1 Česká literatura po válce a v 50. letech
Těsně po válce se objevovala dokumentární a svědecká literatura přeživších, byly to
memoáry, reportáže, deníky a korespondence. Oproti tomu v 50. letech došlo k proměně.
Téma holocaustu bylo zamlčováno, díla byla cenzurována a mnoho z nich vyšlo až po roce
1989.
1.1.1 Období 1945 – 1949
Mnoho z těchto raných děl stálo na pomezí faktografické literatury podávající především
svědectví. Během let 1945 − 1947 vyšlo zhruba 80 titulů dokumentární prózy zaměřené nejen
na holocaust a koncentrační tábory, ale celkově na téma války a nacismu. Růst této prózy byl
tedy velmi značný a zastiňoval ostatní tvorbu, především snahu o fiktivní epiku u tohoto
tématu.4
Za nejvýraznější dílo tématu holocaustu tohoto období můžeme považovat knihu Oty
Krause a Ericha Schöna (později Erich Kulka) Továrna na smrt (1946). S využitím
dokumentů, vlastních zážitků i osobních svědectví vězňů pojali Továrnu na smrt jako bedekr,
průvodce po osvětimském komplexu a jeho zrůdném mechanismu na „využití a likvidaci
lidského materiálu“ ve stanici konečného řešení v Birkenau.5
Kromě těchto tendencí se objevují také díla připomínající kroniku, kde osobní zážitky
ustupují do pozadí jako například Tři léta v Terezíně (1945) od Anny Auředníčkové, která
byla transportována do Terezína v roce 1942 ve věku 69 let, protože její otec byl Žid.
2

Data převzata z http://www.jewishmuseum.cz/cz/czfaq.htm, cit. 22.4.2014.
Holocaust, též holokaust - z řeckého ὁλόκαυστον holocaustoncelopal; ὅλοςholos celý + καυστόςkaustos
spálený. Často označovaný také hebrejským slovem šoa znamenající neštěstí, zničení, pohroma. (Holokaust.
In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-0429]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Holokaust)
4
Janoušek, P. a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989, díl I. 1945-1948, Praha: Academia, 2007, s.219-220.
5
tamtéž, s. 221
3
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Díky politické situaci v naší zemi se však do čela povědomí čtenářů dostalo především
jedno dílo, které nereflektuje téma holocaustu, ale působilo jako vzor pro poměření ostatních
děl. Reportáž, psaná na oprátce od Julia Fučíka zdůrazňující aktivní boj proti nacistické
okupaci byla využita socialistickým režimem i přes to, že se objevovaly silné pochybnosti o
autorství díla.
Přitom se stěží najde dílo, které by bylo, byť ne bezprostředně po vydání v prvních letech,
doprovázeno tolika pochybnostmi o pravosti rukopisu a jehož literární status byl tak
zpochybňován odkazy na mimoliterární jednání autora. […] Je paradoxní, že pochybnosti o
pravosti rukopisu […] vzbuzovala především literární hodnota díla, bohatý jazyk, kompoziční
ucelenost, vymykající se představě literatury psané ve vězení, v podmínkách, jaké panovaly
v gestapáckých věznicích.6
Dalším tématem literatury holocaustu jsou díla popisující život v protektorátu
představující pohled na každodenní život. Některá z nich se nevyhýbají ani banálním situacím
a humoru.
Zásluhou publikací jako Továrna na smrt nebo o něco později vydaného románu Jiřího
Weila (1901-1959) Život s hvězdou (1949) bylo, že představily nejenom hrůznou brutalitu
šoa, ale i jeho zdánlivě banální všednodennost.7
Zmíněné dílo, Život s hvězdou, bylo kritikou zcela odmítnuto právě pro způsob, jakým
bylo napsáno8. Vyniká popisem běžného života hlavního hrdiny, neurčitostí pojmenování a
neutrálním jazykem i přes to, že v něm najdeme autobiografické prvky.
V oblasti

prózy

pokládali

komunističtí

radikálové

za

příklad

„zhoubného“

existencionalismu román Jiřího Weila Život s hvězdou – Ivan Skála ho označil za „klasický
vzorník škodlivých reakčních myšlenek“.9
1.1.2 50. léta
Stalinský režim v Československu, který byl nastolen po převratu v únoru 1948 a
vyvrcholil na začátku padesátých let, se vyznačoval, stejně jako ostatní komunistické režimy té
doby, skrytým a někdy i zjevným antisemitismem.10
6

Janoušek, P. a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989, díl I. 1945-1948, Praha: Academia, 2007, s. 225-226.
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Antisemitismus se začal projevovat už ve 40. letech, ale vyvrcholil na počátku 50. let.
Mnoho vzniklých děl bylo cenzurováno (V. Nezval dokonce v básni Signál času sám nahradil
již v roce 1940 slovo Žid slovem lid), případně zakázáno a vyšlo až po roce 1989, například
autobiografické svědectví Richarda Glazara Treblinka, slovo jako z dětské říkanky vydané
česky až v roce 1994 nebo sbírka Jiřího Koláře Černá lyra, která vyšla v úplnosti až v roce
1993 (či Prometheova játra – vznik 1950, v exilu 1985, u nás 2000, kde v jedné z části knihy
také reflektuje holocaust). Pokud bylo vyhlazování Židů v české literatuře během 50. let
zmiňováno, tak pouze okrajově. Válečná literatura vnímala válečný konflikt jako třídní boj
mezi buržoazií a proletariátem.11
Díla 50. let se tedy zaměřovala spíše na potvrzení komunistických ideálů a téma židovství
a holocaustu bylo silně upozaděno. Cenzura zasahovala i do filmů (např. Romeo, Julie a tma
režiséra Jiřího Weisse).12 Autoři museli svá díla upravovat či doplňovat o vysvětlující
komentáře, mnoho knih tak vycházelo v průběhu druhé poloviny 20. století v různých
zněních.
Koncem 50. let se uvolňuje tlak komunistického režimu a téma holocaustu se vrací do
české literatury. Díla s náměty holocaustu se vymykala estetickému kánonu dřívějších let a to
dokonce i žánrem, jelikož autoři se většinou soustředili na menší prozaické útvary oproti
románům typickým pro socialistický realismus. Tematicky se autoři zaměřovali na
každodennost postav (stejně jako výše zmíněný Weil a jeho Život s hvězdou).
K autenticitnímu ladění textů přispělo i použití reportážních a filmových postupů. [...]
Výrazným příspěvkem k prohloubení psychologické kresby postav se stalo existencionální
pojetí židovského tématu s jeho motivem vyděděnosti a disparátnosti vůči celospolečenskému
pohybu. Do popředí se dostávaly postavy autonomní na autorovi.13
Proměnu tématu holocaustu lze ukázat na tvorbě Norberta Frýda, původním jménem
Fried. Jeho otec byl židovský obchodník. V roce 1942 byl transportován do Terezína, kde
působil jako vychovatel, později byl převezen do Osvětimi a Dachau. Během války mu
v táborech zahynul otec, bratr i jeho manželka. V roce 1954 vydal první povídkovou knihu
Meč archandělů.
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Frýdova povídka Meč archandělů ze stejnojmenné knihy (1954) se neliší od dobového
zpracování tématu koncentračních táborů, jak je známe od Milana Jariše (Oni přijdou, 1948;
upravené a rozšířené verze vyšly 1949, 1953, 1956 a posmrtně 1985) nebo E. F. Buriana
(Osm odtamtud, 1954; 1956 rozšířeno jako Osm odtamtud a další z řady). Na základě
vlastních zkušeností Frýd líčí osvobození tábora Dachau americkou armádou a první týdny
poválečného života, kdy vězňové musí zůstat v karanténě.14
Autor v knize nikde nezmiňuje Židy, stejně jako jsou jen okrajově zmíněni v jeho dalším
díle Krabice živých (1956), kde je Zdeněk Roubík, hlavní postava, líčen jako levicově
orientovaný Čech. Fakt, že nejvíce perzekuovanou skupinou v táboře byli Židé, v Krabici
živých není zcela zamlčen, ovšem ani zvýrazněn.15 Výrazněji se kniha zabývá pozičními boji
v táboře a samotné postavy často mění své chování. K tématu se pak Frýd vrací ještě jednou
na konci 60. let ve třetí části kroniky Lahvová pošta aneb Konec posledních sto let (1971),
kde již Židy zmiňuje.
Nejvýznamnějšími jmény konce 50. let pro tvorbu s tématem židovství jsou Jiří Weil a
Arnošt Lustig. V české kultuře však probíhá změna nejen v tématu židovství, ale i celkového
pohledu na poválečnou literaturu.
Zásadní změnu do pojetí válečné tematiky v české próze přinesl až rok 1958 a vydání
prvních dvou povídkových knížek Arnošta Lustiga, románu Zbabělci Josefa Škvoreckého a
novely Romeo, Julie a tma Jana Otčenáška.16
Objevují se díla tvořící protipól k ideologickému diktátu. Jsou to například Škvoreckého
Zbabělci, ve kterých není tematizován holocaust, ale popsány události revolučního
květnového týdne. Dílo však dokazuje uvolnění politického tlaku konce 50. let. Škvorecký
ironizuje patetické vlastenectví a zdůrazňuje zbabělé chování maloměstské honorace na
malém městě.
Rozhodujícím „testem“, nakolik je původní budovatelská norma ještě závazná a co si je
možné v danou chvíli při jejím porušením dovolit, se na konci 50. let stala knižní prvotina
Josefa Škvoreckého Zbabělci.17
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Román využívá prvky komiky, nechybí slangové výrazy a studentská mluva, zaměřuje se
na prožívání dospělosti a tím vybočuje ze standardu tehdejší české literatury. Stejné téma,
tedy milostné a erotické prožívání, jsou společné s dalšími díly autorů tohoto období, pro účel
naší práce významnějšími. Jedná se hlavně o novelu Romeo, Julie a tma Jana Otčenáška líčící
příběh Židovky Ester schovávané u Pavla a zastřelené při heydrichiádě a dále o Arnošta
Lustiga, který v souboru Noc a naděje líčí příběh lásky v jedné z povídek s názvem Štěpán a
Anna, kde Anna odjíždí do Osvětimi a Štěpán zůstává v Terezíně.
Otčenáškův přístup k problematice dospívání, odpovědnosti a hledání smyslu života po
tragické zkušenosti nese některé znaky starší poetiky: postavy jsou rozvrženy podle třídního
schématu a autor usiluje exponovat situace a myšlenky tak, aby spíše než individuální
prožívání skutečnosti vyjadřovaly obecnější ideje.18
Arnošt Lustig se stal významným českým autorem literatury zaměřené na téma židovství
a 2. světové války. Sám Lustig prožil válku v Terezíně a krátce i v Osvětimi, odkud byl
deportován do Buchenwaldu. V dubnu 1945, při transportu do Dachau, se mu podařilo
uprchnout. Jeho tvorbu tyto zážitky silně ovlivnily.
Nedovedu si představit, že by Osvětim někdo popsal. Je to nesdělitelné. Nepopsatelné. To
je důvod, proč nejlepší spisovatelé, kteří psali o Osvětimi – Tadeusz Borowski, Primo Levi,
Jean Amery, Peter Rawitz a další a další spáchali sebevraždu.[…] Ale to, co jsem v Osvětimi
viděl já, bylo peklo. Je to jako s Terezínem. Můžu, mám právo popsat jen to, co jsem viděl.19
Již zmíněný soubor povídek Noc a naděje, vydaný v roce 1958, byl kritiky přijat
pozitivně, podle Lustiga především díky Marii Pujmanové, což bylo impulsem pro napsání
souboru povídek Démanty noci, která vyšla v témže roce jako jeho prvotina.
Kniha začala dostávat výborné kritiky. A tak jsem měl chuť napsat hned druhou. Napsal
jsem okamžitě Démanty noci.20
Vedle autobiografických zážitků se v Lustigově tvorbě objevuje i fikčnost. Rozdílný je
také výběr hlavních postav oproti tehdejší konvenci. Nevolil postavy hrdinů, které aktivně
bojují proti nacistům, ale důraz kladl na uchování mravních hodnot. Stejně jako Jiří Weil
užívá Lustig vnitřní perspektivu.
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Právě Jiří Weil se také vrací k tématu židovství v dílech Žalozpěv za 77 297 obětí (1958)
a Na střeše je Mendelssohn (1960 posmrtně). První obsahuje na rozdíl od Života s hvězdou
přesná pojmenování a data. Druhé je poznamenáno cenzurou.21 Celkově však byla próza Na
střeše je Mendelssohn kritiky přijata rozpačitě.
Konstrukce díla vzbudila rozpaky; kritika postrádala scelující epický princip, nebo
naopak důsledné uplatnění principu románu reportážního. Neobvyklou kompozicí románu
však autor-vypravěč zdůraznil svou roli pouhého zprostředkovatele výseku okupační reality,
která odkrývá absurdní logiku nacistické moci.22
Téma židovství se objevuje na konci 50. let i u autorů, kteří nebyli v koncentračních
táborech a neměli tedy osobní zkušenosti s holocaustem. Jedním z nich je Ludvík Aškenazy
věnující tomuto tématu soubor povídek Psí život (1959).
1.2 Česká literatura 60. let
V 60. letech pokračují tendence konce 50. let. Na počátku 60. let přichází Arnošt Lustig
s dílem Můj známý Vili Feld (1961), kde se prolíná poválečná přítomnost se zážitky z války,
souborem povídek Nikoho neponížíš (1963) a novelou Dita Saxová (1962) s dějem
odehrávajícím se v poválečném období. Příběh Dity popisuje její návrat po válce, který
nakonec vyústí v sebevraždu, protože není schopna unést ponížení a vzpomínky.
Následně vyšla jeho slavná novela Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (1964), kde se
Lustig inspiruje reálnou událostí. V díle se objevuje postava nacisty Bedřicha Brenskeho,
který neubližuje Židům drasticky, ale manipuluje jimi svými proslovy. Lustig tak ukázal, jak
pomocí jazyka lze ovládat ostatní. Koncem 60. let se k tématu židovství vrací v souboru próz
Hořká vůně mandlí (1968).
Židovská tematika pokračuje i u Aškenazyho v díle Vajíčko (1963) a objevuje se u
Škvoreckého, který vydal cyklus sedmi próz s rámcovým dějem Sedmiramenný svícen (1964).
Ty spojují ústřední postavy Dannyho a Rebekky vzpomínající po válce na život na malém
městě. Opět se objevuje motiv zbabělosti, který najdeme i v jeho románu Lvíče (1969).23
Již ve Škvoreckého Sedmiramenném svícnu se stává téma šoa také podobenstvím o
člověku v soukolí totalitního režimu a o působení zla. [...] Další prózy s touto tematikou v 60.
21
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letech tuto paralelu ještě zvýrazňují, mimo jiné i tím, že obvykle využívají složitější stylové
postupy.24 Tyto paralely najdeme především u autora Ladislava Fukse. V 60. letech vydal
román Pan Theodor Mundstock (1963), povídky Mí černovlasí bratři (1964), známou novelu
Spalovač mrtvol (1967) a povídky Smrt morčete (1969). Stejně jako Lustig popisuje Fuks
Židy jako nevinné oběti vystavené nenávisti a strachu, ale do děl neprojektuje své zkušenosti,
nalezneme v nich jeho osobní pocity člověka vyčleněného, odděleného od ostatních a
pronásledovaného.
Ladislav Fuks propojuje ve svých dílech absurditu a grotesknost. V románu Pan Theodor
Mundstock se hlavní postava (podobná Weilovu Roubíčkovi) připravuje na pobyt
v koncentračním táboře. Již samotné přípravy připadají čtenáři absurdní. Vše graduje
v závěru, kdy hrdina zahyne po srážce s německým automobilem při cestě k transportu.
Groteskní absurdita, jež je organickou složkou románu, se v následující próze Spalovač
mrtvol [...] stává stavebním principem, nadřazeným logice děje i postav, především postavy
ústřední.25
Oproti tomu hlavní postava Spalovače mrtvol se v průběhu díla mění. Karel Kopfrkingl,
který je posedlý smrtí a kariérním postupem, se začne hlásit k německému původu a přijme
názory nacismu. Většinu knihy tvoří právě jeho monology a vypravěč jeho chování a názory
nijak nehodnotí. Dílo nastoluje otázku zla skrytého ve společnosti i jedincích trvale. Zla, které
se může kdykoliv znovu probudit, a tímto jsou Fuksova díla nadčasová.26
Spalovač mrtvol je známý v povědomí lidí především díky filmové verzi. Dalším
z úspěšných filmů, který získal v roce 1966 Oscara, byl Obchod na korze inspirovaný
stejnojmenným dílem (1965) Ladislava Grosmana odehrávajícím se během války na
Slovensku a popisující příběh, kdy truhlář Tono Brtko získá krámek staré Židovky Rozálie
Lautmanové. Kniha zachycuje drama hlavní postavy, Brtko předstírá před svou ženou, že je
ostrým arizátorem, ale přitom Židovce v krámku pomáhá, například s opravami. Zvrat
nastane, když mají Židé z města nastoupit k transportu a Lautmanová není povolána. Brtko za
tím vším vidí pokus se ho zbavit od jeho švagra, velitele místní Hlinkovy gardy. Snaží se
Lautmanovou přesvědčit, aby nastoupila k transportu sama, ale ta má strach, že jde o pogrom
a zemře na mrtvici. Brtko se dostává do bezvýchodné situace, kterou řeší sebevraždou.
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Ladislav Fuks pokračuje v tvorbě reflektující téma zla a strachu i ke konci 60. let v dílech
Myši Natálie Mooshabrové (1970) a Oslovení z tmy (1972). Přestože druhé z děl vyšlo na
počátku 70. let, svou poetikou a samotným tématem jej řadíme k ostatním jeho dílům tohoto
období. V Myších Natálie Mooshabrové je popisován totalitní stát, který není čtenářům nijak
blíže určen, ale nese rysy fašistické i komunistické. Druhé dílo je již konkrétnější, hlavním
hrdinou je chlapec Arjeh. Ačkoliv není nikde v próze uvedeno, že se jedná o Žida, můžeme se
tak domnívat z náznaků. Fuks zde neopouští svůj osobitý styl. Grotesknost, absurdita a pocity
osamění se objevují i v jeho dalších dílech
Se svou prvotinou přichází také Věra Kalábová s dílem Ve městě jsou bratři Steinové
(1967) popisující chování obyvatel malého města, kteří obdrží zprávu o návratu Židů27. Stejně
jako v Obchodě na korze jsou zde popisovány proměny lidí získávající majetek, jejich
pasivita a obhajoby, že poslechli zákon.
Židovskou tematiku a holocaust reflektují i další autoři 60. let. Například Josef Bor, který
byl v roce 1942 deportován do Terezína a následně do Buchenwaldu. Přenesl tak osobní
zkušenosti do děl Opuštěná panenka (1961) a Terezínské rekviem (1963).
Přestože autor má na zřeteli více dokumentární přesvědčivost než uměleckou formu,
spoluutvářely jeho knihy na počátku 60. let výraznou linii české literatury s vězeňskou
tematikou.28
Tuto dokumentárnost nalezneme i v románu Františka Kafky Krutá léta (1963), kde na
základě vlastní zkušenosti líčí lodžské ghetto. Přímo v Lodži napsal dílo Vánoční legenda
z ghetta (1941, vyšla 1946) a je také autorem souboru povídek Žíznivá poutnice (1947).
Jak už bylo řečeno, tvorbě s tématem holocaustu a židovství se nevěnovali pouze autoři,
kteří měli osobní zkušenost s vyhlazovacími tábory. Na počátku 60. let vydala novelu Bez
krásy, bez límce (1962) Hana Bělohradská. Děj se odehrává v Praze během okupace a jednou
z hlavních postav je židovský lékař Braun, který ošetřuje zraněného příslušníka českého
odboje.29 Životní osud židovského lékaře líčí i román Černá paměť stromu (připraven
k vydání 1970, samizdat 1974) od Lumíra Čivrného.
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K tématu holocaustu se několikrát vrátil také Josef Strnadel, například v díle Noc
v patách (1969), kdy jedna z povídek s názvem Torzo popisuje příběh Žida Marka, který
přijel ze Slovenska do Prahy psát disertační práci a stane se obětí nacismu.
V 60. letech je také významným autorem Jiří Robert Pick, který psal převážně satiry a
v 70. letech nemohl publikovat. V roce 1943 byl transportován s rodinou do Terezína a ve
svých dílech vychází z vlastních zážitků. V roce 1969 vydal novelu Spolek pro ochranu
zvířat, která měla podtitul humoristická – pokud je to možné – novela z ghetta. Příběh vypráví
třináctiletý Toni a odehrává se v terezínské nemocnici. Pick poté tvořil hry, které měly
premiéru v 80. letech. Jsou to Sen o vzdálených jezerech (premiéra 1980) a Smolař ve žluté
čepici (premiéra 1982). Obě se odehrávají v terezínském ghettu a objevují se v nich komické
a groteskní prvky.
1.3 Česká literatura v 70. – 80. letech
Od konce 60. let se téma židovství již výrazně neobjevuje a tento trend pokračuje i
v období 70. a 80. let. Tématu holocaustu se věnovalo několik autorů. Díla, která se šoa
v literatuře zabývala, v podstatě navazovala na obě výrazné tendence předchozích let:
reálnou autentizaci a obraznou stylizaci.30
Ve své tvorbě pokračuje v exilu stále Arnošt Lustig, který přepracovává a znovu vydává
svá dřívější díla. Stejně jako v předchozí Ditě Saxové a Modlitbě pro Kateřinu Horovitzovou i
v novém díle Nemilovaná (s podtitulem Z deníku sedmnáctileté Perly Sch., 1979) dosazuje za
hlavní hrdinku mladou Židovku, která je prostitutkou v Terezíně.
Jeho pozdější knihy více akcentují drsnější stránky života v táborech (homosexuální
prostituce, nedostatek solidarity mezi vězni).31
Stejně jako Lustig prožila holocaust i Hana Bořkovcová, která čerpala ze svých zážitků
v knize Světýlka (1971).
V 70. letech začíná vydávat díla o svých vzpomínkách a o židovské tematice Ota Pavel
(Otto Popper), který byl nejmladším synem židovského obchodního cestujícího. Matka nebyla
židovského původu. Otec i oba Otovi bratři byli transportováni do koncentračního tábora
v Terezíně. Po válce se všichni vrátili domů. Ota Pavel se ve svém díle orientoval především
na sportovní tematiku, ale v souboru povídek Smrt krásných srnců (1971) se věnuje líčení
30
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vzpomínek ze svého dětství a z období války, kde se střídají dramatické a humorné scény.
Zajímavá je proměna otce, Lea Poppera, který se i přes zákaz a hrozící trest smrti vypraví
skolit srnce, aby ho připravil synům před odjezdem do Terezína.
Tento „povedený tatínek“, který byl dosud představován jako pábitel a fanfarón,
milovník života, rybaření a krásných žen, se nyní stává odpovědným otcem rodiny,
neokázalým hrdinou a vypravěčským vzorem.32
Ota Pavel se ještě jednou vrátil ke svým zážitkům z dětství v souboru povídek Zlatí
úhoři, který byl vydán posmrtně v roce 1985. Dvě povídky však byly vyřazeny kvůli cenzuře
a opět zařazeny byly až ve vydání z roku 1991.
Další autor, Ivan Klíma, který na rozdíl od Oty Pavla strávil přes tři roky v terezínském
ghettu, věnuje tomuto tématu jen několik svých děl. V románu Soudce z milosti (1976
samizdat pod názvem Stojí, stojí šibenička, 1986 exil, 1991 poprvé v Československu) věnuje
oddíly vzpomínkám hlavního hrdiny Adama Kindla na dětství v ghettu v Terezíně. Tématu se
věnuje také v povídce Miriam patřící do souboru Moje první lásky (1981 samizdat, 1985 exil).
V samizdatu či exilu vycházela i další díla, která zmiňují téma holocaustu, např.
Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy33(německy 1973, česky samizdat 1975)
od Oty Filipa, Dotazník (samizdat 1975) od Jiřího Gruši, Boží osten (samizdat 1975, knižně
1991) od Karola Sidona atd.
S revolucí v roce 1989 přichází uvolnění cenzury a vzestup zájmu o literaturu s tématem
holocaustu. Tyto tendence se začaly projevovat v 90. letech.
1.4 Česká literatura v 90. letech a na počátku 21. století
Vydávají či přepracovávají se starší díla a objevují se i spojení s dalšími tématy,
především se zmiňuje odsun českých Němců, kterým se zabývají spíše starší autoři, například
Pavel Kohout již na konci 80. let v románu Hodina tance a lásky (1989).
V 90. letech vychází tvorba Viktora Fischla34 publikujícího dříve pouze v exilových
nakladatelstvích, jenž pocházel z českožidovské rodiny, v roce 1939 emigroval do Velké
Británie a později do Izraele. Téma holocaustu se objevuje ve více jeho knihách, ale do
popředí se dostává v románu Dvorní šašci (česky v roce 1990, hebrejsky už v roce 1982)
32
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vyprávějícím o čtyřech vězních, kteří „sloužili“ nacistům jako zdroj zábavy v koncentračním
táboře. V díle se kromě období 2. světové války (a doby před a po ní) objevuje i druhá část
zaměřující se na období roku 1967 a izraelsko-arabskou válku, kdy se bývalí vězni opět
setkávají v Jeruzalémě a líčí své příběhy.
Vědí, že rozsah i hrůza šoa jsou rozumem i vírou nevysvětlitelné a můžou se kdykoliv
opakovat.35
Na tento román volně navazuje dílo Ulice zvaná Mamila (2006, hebrejsky v roce 1984).
Se svým bratrem Pavlem, který prošel Terezínem, napsal prózu Hodinář z uličky Zvěrokruhu
(1992, hebrejsky 1984). Obě tato díla se zaměřují na hrdiny, kteří vzpomínají na hrůzy války.
V roce 1996 měla premiéru hra Arnošta Goldflama Sladký Theresienstadt (knižně 2001),
Dílo vychází z události, která se odehrála v terezínském ghettu, kam v roce 1944 přijela
komise Červeného kříže. Po této návštěvě byl na příkaz nacistů natočen film, jenž se vydával
za dokumentární, ale ve skutečnosti zcela falšoval život v Terezíně. Ti, kteří se na natáčení
podíleli, byli po dokončení filmu posláni do Osvětimi.
V pozdním věku se vrací k zážitkům Hana Bořkovcová v díle Zakázané holky určeném
pro mládež, a románu Soukromý rozhovor (2004), který je rozmluvou mezi starší ženou a
dítětem. V prvním díle je hlavní hrdinkou dospívající studentka Janka, která i přes zákazy
navštěvuje svoji spolužačku Dinu, Židovku.
Próza Bořkovcové se naivitou se naivitou pohledu nedospělé dívky řadí k typu děl o šoa,
která využívají perspektivu prosťáčka nebo dítěte. Naivní vypravěč nechápe příčiny dění, a
jeho podání je tím působivější.36
K tématu holocaustu se obracejí i autoři mladší generace. Například Jáchym Topol
v románu Sestra (1994), kde v jedné kapitole líčí sen odehrávající se v Osvětimi, tak spojuje
hrůzu i grotesknost. Několikrát se toto téma objevuje u básníka Radka Malého. Jiří Holý
zmiňuje i další autorky a autory tzv. druhé generace, kteří se věnovali tomuto tématu, např.
Hana Androniková ve Zvuku slunečních hodin (2001), Radka Denemarková v Penězích od
Hitlera (2006), Magdaléna Platzová v Aaronově skoku (2006), Jiří Hanibal v S pečetí viny37
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(2006), Jakuba Katalpa v Hořkém moři (2008). Několikrát se holocaust tematizuje v prózách
Ireny Douskové 38.
V 90. letech vydal Arnošt Lustig novelu Colette, dívka z Antverp (1992), kde je hlavní
hrdinkou opět mladá židovská žena, tentokrát Belgičanka Colette. Ve stejném roce vydal i
Tanga, Dívka z Hamburku a v roce 2000 Lea, Dívka z Leeuwardenu. Dále vyšla výrazně
přepracovaná verze Dity Saxové (1997, anglicky 1979), nebylo to však přepracování konečné,
Arnošt Lustig ji znovu vydal ještě v roce 2007 a o dva roky později vyšla vzpomínková kniha
Zpověď, která je záznamem audio vyprávění. V roce 1994 debutovala Lustigova manželka
Věra Weislitzová s básněmi Dcera Olgy a Lea/The Dauther of Olga and Leo, které vyšly
dvojjazyčně.
V české literatuře se v tomto období objevují i příručky a odborné knihy zabývající se
literaturou holocaustu. Jde například o dvoudílný soubor Literatura s hvězdou Davidovou, i
když tato příručka nezískala mnoho pozitivních recenzí, dále zde hojně citovaná monografie
Šoa v české literatuře a v kulturní paměti a samozřejmě mnoho publikací věnující se tématu
obecně, ne pouze z literárního hlediska.
Česká poválečná literatura procházela četnými změnami. Po válce byla ovlivněna
komunistickým režimem, který byl doprovázen antisemitistickými tendencemi. Ačkoliv došlo
na konci 50. letech a v letech 60. k uvolnění, po roce 1968 se situace opět zhoršila. Rok 1989
přinesl osvobození od cenzury a vzestup literatury zabývající se židovstvím.
1.5 Film
Ve 20. století začal rozvoj filmu, rozhlasu a televize a zpracovávají se pro tento účel i
literární díla. Významnou událostí 50. let bylo zahájení vysílání Československé televize
v roce 1953, což znamenalo rozvoj filmové i seriálové tvorby. Celkově 50. léta nereflektovala
filmy s židovskou tematikou, stejně jako tomu bylo v literatuře. Na konci, v roce 1959,
přichází adaptace díla Romeo, Julie a tma od režiséra Jiřího Weisse.
Adaptace intimní novely z let protektorátu se naopak vyjadřovala zejména vhodně
volenými záběry, změnami optiky kamery, střihem, až v druhém plánu slovem.39
V 60. letech se rozšířila tvorba prózy s tématem holocaustu a s ní i filmová zpracování.
Významnou roli hrají filmy podle knih Arnošta Lustiga. V roce 1962 to byl film Transport
38
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z ráje natočený podle povídek ze souboru Noc a naděje a režírovaný Zbyňkem Brynychem. O
dva roky později vznikl film Démanty noci od režiséra Jana Němce a v roce 1967 Dita Saxová
režírovaná Antonínem Moskalykem.
Zbyněk Brynych se tematice holocaustu věnoval i ve filmu ...a pátý jezdec je Strach
zpracovaný v roce 1964 podle novely Bez krásy, bez límce od Hany Bělohradské. Další
z významných adaptací židovského tématu je již zmíněný Obchod na korze z roku 1965, který
získal Oscara. Režírovali ho Jan Kadár a Elmar Klos. Ladislav Grosman, autor novely,
původně napsal povídku Past, ale při práci na scénáři ji postupně rozpracoval a pojmenoval
Obchod na korze.
Adaptace se dočkal také v roce 1968 film Spalovač mrtvol podle Ladislava Fukse.
Režíroval ho Juraj Herz. V hlavní roli exceloval Rudolf Hrušinský jako Karel Kopfrkingl a
Vlasta Chramostová, pro kterou to bylo až do roku 1997 poslední natáčení. Film získal
několik ocenění.
Od konce 60. let do počátku 90. let se holocaustu věnovaly adaptace literárních děl pouze
okrajově. Karel Kachyňa zfilmoval dvě díla Oty Pavla. Televizní film Zlatí úhoři (1979)
získal hlavní cenu na mezinárodním festivalu Prix Italia. Druhým filmem je Smrt krásných
srnců (1986), kde Kachyňa spojil povídky v jedno pásmo. Zmínit můžeme také šestidílný
seriál Vlak dětství a naděje (1985) rovněž od Karla Kachyni ve spolupráci s Dušanem
Hamšíkem, jehož děj spadá do konce první republiky, nástupu nacismu a války. Příběh líčí
osudy jedné rodiny žijící v severomoravském pohraničí. V jednotlivých dílech se objevují
narážky na zločiny proti lidskosti a zacházení s Židy, ačkoliv nejde o hlavní téma. Seriál čerpá
z románů Věry Sládkové Malý muž a velká žena, Poslední vlak z Frývaldova a Vlaky zla.
Po uvolnění v roce 1989 se téma přestalo tabuizovat a objevilo se mnoho filmů a
dokumentů, ať už starších či nově vzniklých. Velký zájem lidí si získal případ Nicolase
Wintona, který zachránil před vypuknutím války 669 dětí z území Československa
převezením do Velké Británie. Převážná část z nich byli Židé, jednou z dětí je spisovatelka
Věra Gissingová (knihy Perličky dětství, 1992 a Nicholas Winton a zachráněná generace,
2002). O případu vzniklo několik filmů, dokumentů či vzpomínek a stále přitahuje pozornost
ostatních. V současné době probíhá snaha o získání Nobelovy ceny pro Nicolase Wintona.
Celou akci40 organizují studenti gymnázia Open Gate.
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Téma holocaustu je stále častým tématem ať už u zahraničních či českých režisérů a
filmových tvůrců. V české tvorbě vyniká například film Musíme si pomáhat (2000, současně
s knihou, která vyšla v roce 1999 a autorem je Petr Jarchovský) či o rok starší film Všichni
moji blízcí Mateje Mináče připomínající opět případ Nicolase Wintona. Film vznikl ve
slovenské a polské koprodukci. Významným filmovým počinem je Protektor (2009) Marka
Najbrta, který získal šest Českých lvů, mimo jiné i v kategorii nejlepší film, režie a scénář.
Byl velice úspěšný i v zahraničí, získal ceny za nejlepší film např. v USA, Polsku, Maďarsku
atd.41 Dalším filmem spojeným s českou scénou je Colette režírovaný Milanem Cieslarem,
který vznikl v česko-slovensko-nizozemské koprodukci v roce 2013 na motivy prózy Arnošta
Lustiga Colette, dívka z Antverp.
Nejnovějším filmem je dvoudílný televizní Poslední cyklista (2014) popisující osud
židovské rodiny, která adoptovala árijskou dívku Klárku. Scénář napsali Tomáš Töpfer a Jiří
Svoboda, který je režisérem filmu, a inspirovali se zážitky Evy Erbenové a kresbami Helgy
Weissové-Hoškové.
Tematicky zajímavý je také film Habermannův mlýn (2010), který mimo válečné období
reflektuje také dobu těsně po válce a odsun Němců. Film režíroval Juraj Herz, vznikl v českoněmecko-rakouské koprodukci a volně se inspiroval skutečnou událostí.
Na počátku 21. století vznikly také zajímavé vícedílné cykly. Prvním z nich je třídílný
seriál Holocaust připravovaný Milanem Maryškem a po jeho smrti dokončený Peterem
Jančárkem. První díl nese název Fotografie zastavují čas a přibližuje česko-židovské vztahy a
vznik protektorátu pomocí fotografií Radovana Kobera. Druhý díl souvisí s dílem Hany
Andronikové, podle kterého získal název Zvuk slunečních hodin. Třetím dílem s názvem Za
hradbami ghett provází Martin Šmok. Dalším zajímavým vícedílným dokumentem je cyklus
Zapomenuté transporty zpracovaný Lukášem Přibylem. Celkem ho tvoří čtyři díly o
transportech do Lotyšska, Estonska, Běloruska a Polska (2007, 2007, 2008, 2010).
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2. VÝUKA HOLOCAUSTU NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
Školy a vyučující se musejí řídit Rámcovými a Školními vzdělávacími programy (RVP,
ŠVP), které jsou v souladu se školským zákonem (č. 561/2004 Sb. zákon o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Vzdělávací programy vymezují
koncepci, cíle a obsah vzdělávání a určují tvorbu dalších kurikulárních dokumentů, jako jsou
učebnice apod.42
RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy (pro předškolní,
základní a střední vzdělávání).43 Školní vzdělávací programy si oproti tomu vytváří každá
škola vlastní právě podle RVP. Jsou zde cíle, obsahy a výstupy vzdělávání v souladu
s podmínkami školy. Oba programy jsou veřejně přístupné.
V naší práci se zaměříme, jak tyto programy reflektují téma holocaustu především
v literatuře.
2.1 Rámcové vzdělávací programy
Pro vzdělávání na středních školách jsou RVP rozděleny na RVP pro gymnázia, RVP pro
sportovní gymnázia a RVP pro střední odborné vzdělávání44. Naším cílem bude zjistit, jak je
téma holocaustu a židovství v jednotlivých programech reflektováno a rozlišíme RVP pro
gymnázia a střední odborné vzdělávání. RVP pro gymnázia má stejně definované vzdělávací
cíle, klíčové kompetence a vzdělávací oblasti českého jazyka a literatury jako RVP pro
sportovní gymnázia. Budeme tedy vycházet z programu pro všeobecná gymnázia. RVP pro
střední odborné vzdělávání se dále dělí podle oborů jednotlivých škol, ale úvodní a humanitní
část, důležitá pro účel naší práce, se neliší45. V případě ukotvení v samotných vzdělávacích
oblastech dokumentu se nemůžeme omezit pouze na předmět český jazyk a literatura. Téma je
propojené i s hodinami dějepisu a společenskými vědami (občanský a společenskovědní
základ).
2.1.1 Cíle vzdělávání
Cíle vzdělávání jsou v RVP pro gymnázia obecně shrnuta do tří základních bodů:


vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni, kterou předpokládá RVP G;
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vybavit žáky širokým vzdělanostním základem na úrovni, kterou popisuje RVP G;



připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu
uplatnění.46

Tyto cíle se pak dále rozvíjí. Oproti tomu v RVP pro střední odborné vzdělávání jsou cíle
rozpracovány v souladu s konceptem čtyř vzdělávacích cílů zpracovaných mezinárodní
komisí UNESCO v dokumentu Učení je skryté bohatství, kdy tyto cíle zní:


Učit se poznávat



Učit se pracovat a jednat



Učit se být



Učit se žít společně

K tématu holocaustu se ve školním prostředí vážou pojmy antisemitismus, rasismus,
intolerance či nesnášenlivost a jejich projevy. Ve výše vypsaných cílech je tedy toto téma
reflektováno v posledním z nich – Učit se žít společně:
Učit se žít společně, učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen
podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo.
Vzdělávání směřuje k:
− tomu, aby žáci respektovali lidský život a jeho trvání jako vysokou hodnotu;
[...]
− prohlubování osobnostní, národnostní a občanské identity žáků, jejich připravenosti tuto
identitu chránit, ale současně také respektovat identitu jiných lidí;
− tomu, aby se žáci ve vztahu k jiným lidem oprostili od předsudků, xenofobie, intolerance,
rasismu, agresivního nacionalismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti;47
2.1.2 Klíčové kompetence
Klíčové kompetence představují soubor vědomostí, schopností, postojů a hodnot, které
jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí
uplatnění v životě.48
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Tak definuje klíčové kompetence samotný RVP pro gymnázia. Celkově jich je šest a
navzájem se prolínají a doplňují.


kompetence k učení



kompetence k řešení problémů



kompetence komunikativní



kompetence sociální a personální



kompetence občanská



kompetence k podnikavosti

K těmto kompetencím by se měl každý žák přibližovat. Téma holocaustu lze ve výuce
reflektovat v souladu s kompetencí sociální a personální, kdy:
Žák přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné
úctě, toleranci a empatii.49
Dále lze téma vtáhnout na východiska určená v kompetenci občanské, kdy:
Žák respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí.
Žák rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a
chrání.
Žák promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých
povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti
jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování.50
V RVP pro střední odborné vzdělávání jsou klíčové kompetence oproti gymnáziím
rozšířeny o odborné kompetence51. Téma holocaustu či intoleranci k jiným rasám lze vtáhnout
stejně jako u RVP pro gymnázia na jeden z cílů, kam směřuje kompetence personální a
sociální, kdy by absolvent měl:
Přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.52
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Dále lze téma ukotvit v občanské kompetenci a kulturním povědomí, kdy by absolvent
měl:
Dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci.
Jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie.
Uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých.
Zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě.
Uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních.
Uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském
a světovém kontextu.
Podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen
pozitivní vztah.53
2.1.3 Vzdělávací oblasti
RVP pro gymnázia rozděluje obsah vzdělávání do osmi oblastí, z nichž předmět český
jazyk a literatura je zařazen v oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Každá oblast obsahuje charakteristiku vzdělávací oblasti, kde vyjadřuje postavení a
význam vzdělávací oblasti, dále cílové zaměření dané oblasti a vzdělávací obsah. Cílové
zaměření vyjadřuje, jak oblasti přispívají k rozvoji klíčových kompetencí a určují cíle a
postupy, které musí škola respektovat při vytváření ŠVP. Vzdělávací obsah tvoří celek
očekávaných výstupů a učivo.54
Pro účel naší práce nás bude zajímat ukotvení tématu v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a
jazyková komunikace, konkrétněji v předmětu Český jazyk a literatura a také v oblasti Člověk
a společnost, protože, jak už bylo řečeno, toto téma je silně propojeno také s předměty dějepis
a občanská výchova, popřípadě základy společenských věd.

53
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace obsahuje mimo jiné
také požadavek vést žáka k:
- utváření všeobecného přehledu o společensko-historickém vývoji lidské společnosti,
který napomáhá k respektu a toleranci odlišných kulturních hodnot různých jazykových
komunit;
- tvořivé práci nejen s věcným, ale i s uměleckým textem, jež vede k porozumění
významové výstavbě textu, k jeho posouzení z hlediska stylového, pozitivně působícího na
estetickou, emocionální i etickou stránku žákovy osobnosti;
- vytváření osobitého, objektivně kritického a celkově pozitivního vztahu k literatuře a
k vytváření návyku individuální četby umělecké a neumělecké literatury, které se později
projeví v celoživotní orientaci žáka.55
Pro výuku o holocaustu jsou tyto tři body podstatné. Vyučováním tohoto tématu si žák
utváří společensko-historický vývoj společnosti, utváří si vlastní názor a dozvídá se o odlišné
kultuře.
Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura je rozdělen na oblast Jazyk a
jazyková komunikace a Literární komunikace. Očekávané výstupy v oblasti Literární
komunikace jsou obecné a podstatné pro každé probírané téma, nicméně pro téma holocaustu
je důležité vést žáka, aby vystihl podstatné rysy základních period vývoje české i světové
literatury a vysvětlil specifičnost tohoto vývoje a měl by ho umět porovnat v kontextu
literatury světové.56 V tématu literatury holocaustu by tedy žáci měli umět porovnat vývoj
české literatury se světovým vývojem, k čemuž potřebují znát historické, kulturní a politické
souvislosti. Dobový a kulturní kontext je zvýrazněn také v doporučeném učivu literatury:
vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury – funkce periodizace
literatury, vývoj kontextu české a světové literatury; tematický a výrazový přínos velkých
autorských osobností; literární směry a hnutí; vývoj literárních druhů a žánrů s důrazem na
moderní literaturu.57
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Důraz je kladen také na interpretaci filmových a televizních zpracování literárních děl 58.
K tomuto výstupu se jeví téma holocaustu jako příhodné, protože, jak již bylo popsáno
v první kapitole, existuje mnoho filmových zpracování literárních děl zabývajících se tímto
tématem a vyučování lze propojit s ostatními výstupy i klíčovými kompetencemi.
Pojmy jako tolerance, rasismus, antisemitismus, xenofobie apod. najdeme v oblasti
Člověk a společnost, např. očekávaný výstup sféry Člověk ve společnosti:
Žák respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních
skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky.59
Pojem holocaust nalezneme přímo zmíněn v předmětu dějepis, kdy je doporučeným
učivem:
druhá světová válka (globální a hospodářský charakter války, věda a technika jako
prostředky vedení války, holocaust), Protektorát Čechy a Morava, II. odboj.60
Ve výuce tohoto tématu je tedy opravdu důležité propojení humanitních předmětů.
2.1.4 Kurikulární rámce pro jednotlivé části vzdělávání
RVP pro střední odborné vzdělávání je vytvořeno pro každý obor zvlášť a navíc prošlo (a
stále prochází) několika etapami vývoje. Rozlišuje kurikulární rámce pro jednotlivé oblasti
vzdělávání, které vymezují závazný obsah všeobecného i odborného vzdělávání61 včetně jeho
výsledků. Oproti RVP pro gymnázia jde o sedm oblastí a odděluje se zde literární a jazyková
složka. Oblast Jazykové vzdělávání a komunikace je zaměřena především na dorozumívání a
správné vyjadřování. Předmět literatury je zařazen do oblasti Estetické výchovy. Pouze
v úvodu62 nalezneme, že vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
Chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa.63
Literární výchovu lze však spojit s oblastí Společenskovědní vzdělávání, protože v RVP
najdeme, že:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence:
získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj. tvořených
58
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slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy, …) a kombinovaných textů
(např. film).64
Dále v RVP nalezneme podobné výstupy jako v případě RVP pro gymnázia, ale pojem
holocaust zde není přímo zmíněn, např.:
Společenskovědní vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů,
postojů, preferencí a hodnot:
– na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako
sebe sama – tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání,
intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivost.65
Obecným cílem oblasti Estetického vzdělávání je vytvoření kladného vztahu
k materiálním a duchovním hodnotám a systému kulturních hodnot pomáhajících formovat
postoje žáků proti intoleranci.66 Kromě literatury zařazují RVP do této oblasti také práci
s literárním textem a samotnou kulturu.
Výsledky vzdělávání a učivo předmětu Literatura jsou zde popsány detailně, v tématu
holocaustu lze přiřadit, např:
 vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech
 žák zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
umělecký směr i pro další generace
 porovná typické znaky kultur hlavních národností na našem území.67
2.1.5 Průřezová témata
Průřezová témata vymezují RVP a jsou povinnou součástí vzdělávání. Cílem je, aby tato
témata ovlivnila postoje a hodnoty žáků. Navazují na průřezová témata základního
vzdělávání. Jejich začlenění do výuky závisí na výběru jednotlivých škol. Mohou být
realizovány buď jako součást obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů, nebo i jako
samotný předmět. Je také možné jim věnovat semináře, projekty, besedy apod.
V RVP pro gymnázia je vyčleněno pět průřezových témat:


Osobnostní a sociální výchova

64
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech



Multikulturní výchova



Environmentální výchova



Mediální výchova

Ve výuce holocaustu lze v literatuře tedy využívat všech průřezových témat kromě
environmentální výchovy.
Osobnostní a sociální výchova
Průřezové téma směřuje k:


rozvoji osobnostních, individuálních předpokladů každého jedince pro život se
sebou samým i s druhými



lidmi v aktuálním společenském kontextu;



rozvoji sociálních (interakčních, vztahových) dovedností pro život s druhými lidmi;



rozvoji etických předpokladů pro život ve společenství lidí a v tomto světě vůbec.68

V rámci předmětu Český jazyk a literatura je v tomto průřezovém tématu kladen důraz
především na komunikaci. To však můžeme ukázat i na literárních dílech s tématikou
holocaustu. Můžeme se například zamyslet nad tím, jak přeživší sdělovali své zkušenosti. Na
jedné straně nemožnost popsat tyto zážitky, na straně druhé snaha je sdělit a setkání s
nezájmem ostatních o toto sdělení. Dále je možné analyzovat komunikaci na poli vězňů a
dozorců. Srovnávat jejich sociální lidské chování během války i po válce a přiřazovat k sobě
díla se stejnými vzorci komunikačního chování.
Toto průřezové téma má žákovi pomoci:


uvědomit si a respektovat přirozenost a hodnotu rozmanitosti projevů života, kultury
a každého jednotlivého člověka;



uvědomit si, že téměř každý sociální nebo komunikační akt má svůj mravní rozměr;



uvědomit si hodnotu lidské spolupráce;



uvědomit si, že v různých životních situacích často nebývá pouze jediné řešení.69

Téma Osobnostní a sociální výchova má několik dalších tematických okruhů. Jedno
z nich má název Morálka všedního dne. Pomocí literárních děl lze demonstrovat některé body
68
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tohoto okruhu, např. hodnocení morálky vlastního jednání a rozlišení mezi dobrem a zlem,
angažovanost ve prospěch druhých lidí apod.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Téma má za cíl ukázat kritický pohled na procesy světa, mimo jiné i kulturní a politické.
Opět tedy lze propojit s literárními díly a ukázat je na výrazných příkladech. Přínosem má být
mimo jiné i respekt a tolerance k druhým lidem, vnímání kulturních rozdílů a důraz je kladen
i na mír:
V oblasti postojů a hodnot má průřezové téma žákovi pomoci:
[...]


vnímat, respektovat a ochraňovat hodnoty světového a evropského kulturního
dědictví;



zaujímat konstruktivní postoje k naléhavým otázkám míru a lidských práv v
konkrétních životních situacích;



bránit se proti násilí, teroru a škodlivým vlivům, které jsou nepříznivým důsledkem
globalizačních procesů.70

Multikulturní výchova
V této oblasti se můžeme v dílech reflektujících holocaust zaměřit na problémy
religiozity a etiky. Lze pracovat s projevy antisemitismu a intolerance. Je možné také
srovnávat pomocí literárních ukázek holocaust u nás a v ostatních zemích Evropy.
V oblasti postojů a hodnot má průřezové téma žákovi pomoci:


chápat, že všichni lidé jsou odlišné osobnosti s individuálními zvláštnostmi, bez
ohledu na svůj původ a odlišné projevy sociokulturních vzorců;



respektovat jedinečnost, důstojnost a neopakovatelnost života, chápat lidskou bytost
jako nedílnou jednotu tělesné a duševní stránky osobnosti, ale i jako součást etnika;



respektovat skutečnost, že každý člověk pochází z nějakého etnika, a ztotožňovat se s
názorem, že všechny etnické skupiny jsou rovnocenné a že všichni lidé mají právo žít
společně a spolupracovat;

[...]
70
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uplatňovat základní morální normy, aplikovat je ve vlastním životě a umět aktivně
čelit projevům amorality, intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu;



uvědomovat si neslučitelnost rasové, náboženské či jiné intolerance s demokracií;



vnímat multikulturalitu jako prostředek vzájemného obohacování různých etnik;



chápat, respektovat a aktivně hájit myšlenku, že každý jedinec má odpovědnost za to,
aby byla odstraněna diskriminace a předsudky vůči lidem různých etnických skupin,
národností, barvy pleti, náboženství, sociálního původu, pohlaví a sexuální orientace.

[...]
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností má průřezové téma žákovi pomoci:


rozumět základním pojmům multikulturní terminologie (národ, kultura, etnicita,
identita, asimilace, integrace, inkluze, kulturní pluralismus, globalizace, xenofobie,
rasismus, intolerance a extremismus),

[...]


rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti, umět vysvětlovat příčiny xenofobie v
minulosti i současnosti.71

Mediální výchova
Oblast Mediální výchovy je zaměřena především na mediální gramotnost, ale i v tématu
holocaustu můžeme žákům ukázat hru slov nebo realističnost mediálních zpráv. Je možné
poukázat na některých dílech, jak se předávaly informace v době 2. světové války72. Lze
využít současné či tehdejší extremistické projevy a dále je analyzovat. V hodinách slohu je
možné využít k analýze audio rozhovory s přeživšími. Toto průřezové téma se tedy
v předmětu Český jazyk a literatura pojí hlavně s hodinami českého jazyka a slohu.
V RVP pro střední odborné vzdělávání nalezneme čtyři průřezová témata:

71
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Občan v demokratické společnosti



Člověk a životní prostředí



Člověk a svět práce



Informační a komunikační technologie
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Oproti RVP pro gymnázia jsou tato průřezová témata zaměřena více na odbornou a
pracovní činnost žáků. V literatuře o holocaustu lze uplatnit především první z průřezových
témat, Občan v demokratické společnosti, jako jsme ukázali na oblasti Osobnostní a sociální
výchova, Multikulturní výchova a Mediální výchova (se kterou se prolíná i téma Informační a
komunikační technologie) v průřezových tématech pro gymnázia, protože hlavním obsahem
této oblasti je rozvoj osobnosti, komunikace, řešení konfliktů, společnost – jednotlivec a
společenské skupiny, kultura, náboženství, svět, politika a média.
Žáci vedeni k tomu, aby:


měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku;



byli připraveni si klást základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi a řešení;



hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byli kriticky
tolerantní

Těžiště realizace průřezového tématu se předpokládá v/ve:
[...]


cílevědomém úsilí o dobré znalosti a dovednosti žáků, které jsou nezbytně potřebné
pro informované a odpovědné občanské a jiné rozhodování a jednání[…]



promyšleném a funkčním používání strategií výuky, např. používání aktivizujících
metod a forem práce ve výuce, jako je problémové a projektové učení, kooperativní
učení, různé diskusní a simulační metody, metody směřující k rozvoji funkční
gramotnosti žáků (tj. schopnost číst textový materiál s porozuměním, interpretovat jej,
hodnotit a používat pro různé účely) atp.73

2.2 Školní vzdělávací programy
RVP poskytují návod a zásady pro vytvoření Školního vzdělávacího programu (ŠVP), ale
samotný program si vytváří každá škola sama. Zpracovány jsou pro celé období studia a řídí
se požadavky RVP. Zahrnuje jak vzdělávací obsah, tak také klíčové kompetence a průřezová
témata. Neměl by omezovat učitele v časových a metodických odlišnostech.74
ŠVP má rámcovými vzdělávacími programy vymezený obsah. Musí poskytovat
informace o vzdělání v daném programu, vymezit kompetence absolventů, výsledky a obsah
vzdělávání, podmínky k dosažení cílů. Musí být vytvořen tak, aby vytvářel podmínky pro
73
74

Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání, Praha: MŠMT, 2007, s. 35-36.
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007, s. 85.
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uplatnitelnost absolventů na trhu práce se zaměřením na region školy a také podmínky pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Součástí jsou identifikační údaje, charakteristika školy, charakteristika ŠVP (zaměření,
profil absolventa, organizace přijímacího řízení, maturitní zkoušky, výchovné a vzdělávací
strategie, zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a
začlenění průřezových témat), učební plán (předměty, časové dotace), učební osnovy,
hodnocení žáků a autoevaluace školy.
V rámci práce se budeme zabývat výzkumem výuky na středních školách na Rakovnicku, a
proto nás zajímaly i jejich ŠVP75.

75

viz kapitola 7, s. 109
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3. ANALÝZA UČEBNIC
Jedním z hlavních cílů naší práce je shrnout nejčastěji používané učební materiály
v hodinách literatury na středních školách na Rakovnicku a zanalyzovat, jak reflektují téma
holocaustu v české literatuře.
Pro analýzu jsme zvolili celkem sedm učebnic. Jejich výběr byl ovlivněn dotazníkovým
šetřením na středních školách na Rakovnicku76, při kterém jsme zjišťovali, jaké učebnice
učitelé k výuce literatury používají. Byly to učebnice od Bohuše Balajky (pro naše účely díl
Ladislava Soldána), Věry Martínkové, Taťány Poláškové a kol., Vladimíra Prokopa a Marie
Sochrové. Mimo tyto učebnice jsme zařadili také Kouzelné zrcadlo literatury od Jaroslava
Blažke a učebnici Literatury 4 pro střední školy od nakladatelství Didaktis, kterou připravil
kolektiv autorů77. Důvodem pro zařazení těchto dvou učebnic je zajímavý pohled na téma
holocaustu (viz níže při samotných analýzách).
3.1 Metodika
Způsoby hodnocení kvality učebnic jsou různé, každá učebnice má určité vlastnosti. Je
možné měřit didaktickou vybavenost učebnic, obtížnost textu, zjišťování postojů a
hodnotových orientací či je možné zkoumat jejich reálné využití ve výuce apod.
Cílem výzkumu je tyto vlastnosti (1) přesně vymezit a identifikovat, (2) pokud je to
možné, tyto vlastnosti nějak změřit a vyhodnotit, (3) predikovat, jaké efekty mohou mít
vlastnosti konkrétní učebnice v reálné školní edukaci. 78
Pro účel této práce jsme se rozhodli vycházet z tohoto modelu. Nechceme učebnice však
hodnotit komplexně, ale zaměřit se na to, jak zpracovávají určitou látku. Proto jsme si
vytvořili několik základních oblastí zkoumání a kritérií. Budeme tedy identifikovat, jak
učebnice zpracovávají holocaust, vyhodnotíme tyto vlastnosti a zamyslíme se, jak je možné
pracovat s učebnicí ve výuce tohoto tématu.
3.1.1 Pojetí tématu holocaustu
Jako první budeme zkoumat, zda učebnice literatury téma holocaustu reflektují a do jaké
míry. Pro tuto základní otázku jsme si vytvořili čtyři skupiny učebnic:
1. Učebnice téma literatury holocaustu (ani autory a díla) vůbec nereflektují.
76

viz kapitola 7, s. 102
Autorsky učebnici zpracovali Lukáš Andree, Michal Fránek, Martina Kulhavá, Aleš Mereneus, Denisa
Nečasová, Hana Svanovská, Josef Šaur a Vlasta Tobolíková.
78
Průcha, J.: Učebnice: teorie, výzkum a potřeby praxe. In Maňák, J.; Knecht, P. (eds.): Hodnocení učebnic,
Brno: Paido, 2007, s. 12.
77
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2. Učebnice zařazují autory a díla s židovskou tematikou a holocaustu chronologicky, ale
na téma neupozorňují nebo jen okrajově.
3. Učebnice zařazují autory a díla s židovskou tematikou a holocaustu do literatury
reflektující 2. světovou válku a samotné téma u vybraných autorů a děl zmiňují.
4. Učebnice věnují literatuře s židovskou tematikou a holocaustu zvláštní prostor79.
Odlišíme tím způsob podání literární historie, tedy učebnice, které se tématu věnují a
snaží se ho studentům vysvětlit, od učebnic, které ho zařazují pod válečnou tematiku nebo se
do důslednějších výkladů nepouštějí. S tím také souvisí, zda jsou témata v učebnici řazena
chronologicky či tematicky.
Dále budeme zkoumat, které konkrétní autory české literatury holocaustu učebnice
zmiňují a také která díla a jak je interpretují. Protože ze zkušeností s vlastním užíváním
učebnic předpokládáme, že většina bude v látce postupovat chronologicky, bude nás zajímat,
zda také reflektují vývoj literatury holocaustu tak, jak jsme nastínili v první kapitole naší
práce. Tedy zda učebnice zmiňují nejvíce děl s tímto tématem v souvislosti s koncem 50. a
první polovinou 60. let, kdy dochází k uvolnění politického tlaku. Zajímat nás bude také
výklad 90. let a současné literatury, kdy ovšem musíme přihlédnout k datu vydání dané
učebnice. Zde předpokládáme, že o tzv. třetí vlně této literatury zmínky nenajdeme, protože
látka pro 4. ročníky je často velmi zhuštěna a pro současnou literaturu nezbývá ve výuce
dostatek prostoru.
Posledním kritériem obsahové stránky učebnic v souvislosti s naším zkoumaným
tématem bude i zmínění filmových adaptací. Očekáváme, že pokud se v učebnici zmíní o
těchto adaptacích, budou to především výrazné filmy jako Spalovač mrtvol či Obchod na
korze kvůli získaným oceněním.
3.1.2 Úlohy
V učebnicích, kde jsou kromě výkladových částí také části s úlohami, budeme analyzovat
i právě tyto úlohy, a to jejich druh a co u studentů testují. Zda otázky zkoumají porozumění
textu, odkazují na jiná díla a znalosti či přesahují do předmětu českého jazyka, slohu nebo
dokonce mezipředmětově.

79

Např. vyčleňují tomuto tématu samostatnou kapitolu.
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3.1.3 Obecné shrnutí
V posledním bodě analýzy budeme zkoumat učebnice obecněji, protože kontext celé
učebnice je důležitý. V této shrnující analýze jsme vycházeli z návrhu hodnoticích kritérií
Zuzany Sikorové80. Ta rozdělila kritéria do 13 kategorií, kde každá má několik podotázek.
Podle odpovědi ano, částečně nebo ne je pak každá otázka obodovaná.
Jednotlivé kategorie zkoumají přehlednost, přiměřenou obtížnost a rozsah učiva,
odbornou správnost, motivační charakteristiky, řízení učení, obrazový materiál, shodu
s kurikulárními dokumenty, cenu, ergonomické a typografické vlastnosti, doplňkové texty a
materiály (otázku Vydalo nakladatelství také pracovní sešit pro žáky k dané učebnici jsme si
upravili, zda je k učebnici i čítanka) diferenciaci učiva a úloh, hodnoty a postoje a zpracování
učiva. Všech těchto aspektů jsme si všímali a hodnotili je. Pokud jsou výrazné a podstatné,
uvedli jsme je v shrnující analýze. Protože ale není hlavním cílem naší práce, zařadili jsme
výsledné tabulky do příloh81.
3.2 Martínková a kol. – Literatura IV.
Jako první jsme analyzovali učebnici Literatura od Věry Martínkové a kolektivu. Pro
naši práci nás bude zajímat poslední díl Literatura 4, protože učivo je řazeno chronologicky.
Učebnice je rozdělena na část A, tedy světovou literaturu a B, tedy českou literaturu 2.
poloviny 20. století. Světová literatura je rozdělena na poezii, prózu a drama. Česká literatura
je rozdělena nejdříve podle období, na 1945 – 1948, 1948 – polovina 50. let, druhá polovina
50. let do konce 60. let, 1968 – 1989 a od konce roku 1989 do 199482. Poté je opět za sebou
řazena poezie, próza a drama. V úvodu je tematický plán, kde autorka upřesňuje, že zvolila
výrazně větší množství faktických údajů a doporučuje provést jejich výběr.
Co se týče historických souvislostí, autorka opět velmi stručně shrnuje atmosféru doby a
zaměřuje se spíše na globální problémy. V úvodu postrádáme popis základních události, které
ovlivnily českou literaturu. Autorka však atmosféru doby83 popisuje před popisem literatury
každého období, ale domníváme se, že i zde by nebylo na škodu nejzákladnější data a události
uvést.
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Sikorová, Z.: Návrh seznamu hodnoticích kritérií pro učebnice základních a středních škol In Maňák, J.;
Knecht, P. (eds.): Hodnocení učebnic, Brno: Paido, 2007.
81
viz příloha č. 4
82
Pracovali jsme s vydáním z roku 2000, které obsahuje stejné texty jako vydání z roku 1994. Toto vydání jsme
zvolili, protože s ním pracují studenti Masarykovy obchodní akademie, což jsme zjistili při dotazníkovém
šetření.
83
Autorka pracuje v učebnici s tímto pojmem.
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Celkově bychom učebnici zařadili do druhé skupiny tedy těch, které zařazují autory a díla
s židovskou tematikou a holocaustu chronologicky a téma zmiňují pouze okrajově.
Atmosféra prvního období (1945-1948) se na literaturu holocaustu nezaměřuje, ale ve
výkladu nalezneme první zmínku o židovské literatuře u Egona Hostovského:
Pocházel z židovské rodiny, což u něho – podobně jako u mnohých českých Židů –
posilovalo pocit vykořeněnosti a nepatřičnosti.84
Domníváme se, že zde by mohlo být uvedeno, zda toto postihlo i některé další autory,
kteří psali o židovské tematice. Druhé období (1948 do poloviny 50. let) je v učebnici líčeno
jako doba vzniku velmi mála kvalitních děl. V souvislosti s naším tématem jsou zmíněni Jiří
Weil, Jan Otčenášek a Norbert Frýd, ale nikde není holocaust více zmíněn. U Jiřího Weila
nalezneme zavádějící a nepravdivé informace:
Roku 1942 měl jako Žid nastoupit do transportu, avšak ukryl se a do konce války se
skrýval. [...] Po druhé světové válce píše většinou díla věnovaná utrpení Židů za války (Život
s hvězdou, 1949. Posmrtně vyšel román Na střeše je Mendelssohn.)85
Jiří Weil se ukrýval několik posledních měsíců před koncem války. Od července 1943 do
ledna 1945 pracoval v Ústředním židovském muzeu v Praze. Následně byla zrušena platnost
smíšených sňatků, proto 9. února 1945 předstíral sebevraždu skokem do Vltavy.86
U Jana Otčenáška není jeho tvorba reflektující holocaust vůbec nijak zmíněna. Dílo
Romeo, Julie a tma je uvedeno následovně:
Do atmosféry 2. světové války se autor vrací v novele Romeo, Julie a tma (1958).87
Norbert Frýd je představen jako autor především historické prózy s židovským původem,
který ovlivnil jeho život během 2. světové války. Uvádí se, že nemohl během války
z rasových důvodů publikovat, což může studenty zavádět k otázce, zda ostatní židovští autoři
mohli publikovat, protože tato informace je pouze zde. Bylo by tedy vhodné tomuto tématu
vyčlenit prostor v počátečním shrnutí. Zmíněno je jeho věznění v Terezíně, Osvětimi a
Dachau. V oblasti tvorby je pouze:
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Martínková, V. a kol.: Literatura 4. 2. vyd. Praha: Tripolia, 2000, s. 82.
tamtéž, s. 94 (Citujeme přesně dle učebnice včetně nepřesných závorek.)
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Janáček, P.: Jiří WEIL. In: Slovník české literatury po roce 1945 [online]. 2011, 21.12. 2011 [cit. 2014-07-26].
Dostupné z:http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=902
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Martínková, V. a kol.: Literatura 4. 2. vyd. Praha: Tripolia, 2000, s. 94.
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Působivý je autobiografický román Krabice živých (1956) z prostředí koncentračního
tábora.88
V třetím období (druhá polovina 50. let a 60. léta) tedy podle shrnutí literárních děl
v první kapitole očekáváme nejhojnější zastoupení tématu. V úvodním dobovém kontextu
není téma nijak reflektováno, ani jako druhá vlna válečná literatury:
Od poloviny 50. let publikuje Ludvík Aškenazy, Arnošt Lustig a Jan Procházka.89
Popis je tedy velmi strohý, samotná tvorba Aškenazyho není nijak spojena s holocaustem
či židovstvím. U Lustiga je hned v úvodu popsán jako autor próz s židovskou tematikou. V
odstavci o jeho životě nalezneme informace, že byl silně poznamenán židovským původem a
léta 1942 – 45 strávil v koncentračních táborech, odkud při transportu utekl a skrýval se.90
Z jeho tvorby jsou jmenovány díla Noc a naděje, Démanty noci, Ulice ztracených bratří,
Nikoho neponížíš a Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. U těchto děl je uvedeno, že se jedná
o autobiografické prožitky z války. Jako novela o prostitutce z terezínského ghetta je popsána
Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly. Sch.) a u Dity Saxové je uvedeno, že jde o
psychologickou prózu čerpající z poválečného období.91 Výklad je stručný, spíše zaměřen na
fakta a nevybízí studenty k zamyšlením se nad tématem.
Učebnice uvádí jako autora s židovským původem také Karola Sidona. Není ale
zdůrazněn rozdíl v tvorbě mezi Lustigem, jenž čerpal z vlastních prožitků z pobytu
v koncentračním táboře a Sidonem, který se narodil v roce 1942 a vlastní vzpomínky má až
na konec války.
Literaturu 70. a 80. let učebnice rozděluje na oficiální, samizdatovou a exilovou. Do
oficiální řadí Ladislava Fukse, ačkoliv jeho díla spadají už do 60. let a většina ostatních
učebnic ho řadí k Lustigovi. Popis Fukse začíná slovem svébytný, ale už v učebnici
nenajdeme kontext, který by volbu této charakteristiky zdůvodňoval.
Svébytný prozaik volící často tematiku z 2. světové války.[...] Debutoval poměrně pozdě
románem Pan Theodor Mundstock (1964) a osudu a vnitřním životě pražského Žida za 2.
světové války. Obdobné téma má i sbírka povídek Mí černovlasí bratři. [...] V období 2.
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Martínková, V. a kol.: Literatura 4. 2. vyd. Praha: Tripolia, 2000, s. 95.
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světové války se opět odehrává děj sugestivně působícího románu Spalovač mrtvol (1967)
z prostředí pražského krematoria a položidovské rodiny.92
Dalším je Ota Pavel, kde ovšem není židovské téma zmíněno93. Následuje kapitola V
samizdatové a exilové próze 70. a 80. let, kde je zařazen Josef Škvorecký. Jako próza s
židovskou tematikou je popsán Sedmiramenný svícen. Některá další díla jsou zařazena pod
válečnou tematiku.
Jak sama autorka píše na začátku učebnice, jedná se spíše o výčet faktů a shrnujících
informací. Pokud ale máme přihlédnout k tomu, že učebnice je používána studenty
v hodinách literatury (a nejde o doplňující příručku například před maturitou), není téma
holocaustu představeno dostatečně a zcela vynechává jeho literární proměnu. Domníváme se,
že takto pojatá fakta jsou pro plné pochopení tématu pro studenty nedostatečná.
Autorka nezmiňuje filmovou tvorbu a učebnice obsahuje pouze výkladovou část. Není
tedy doplněna o úlohy pro studenty.
Ačkoliv jsou texty v učebnici z roku 1994, stále je na středních školách používána94.
Absence úloh, neaktuálnost a zhuštěnost informací snižují hodnotu učebnice. Některá fakta
jsou zmíněna chybně, neúplně a povrchně, což můžeme vidět z citací, které jsme použili
v naší práci (např. u Weila). Jako nevhodný hodnotíme i obrazový materiál. Celkově je
v učebnici 17 ilustrací, ale nejsou voleny příliš vhodně95. Kladně hodnotíme přehledné shrnutí
za každou kapitolou a jasnou pevně dodrženou strukturu.
3.3 Polášková – Literatura – přehled středoškolského učiva
Často používaná96 je učebnice Literatura – přehled středoškolského učiva od Taťány
Poláškové, Dagmar Milotové a Zuzany Dvořákové. Na rozdíl od předchozí učebnice tato
shrnuje látku všech 4 ročníků do jedné publikace. Kapitoly jsou vedeny chronologicky, ale
uvnitř jsou rozdělovány i tematicky. Ačkoliv se jedná o jeden díl, obsahuje nejen výkladovou
část, ale i barevné bloky, kde najdeme ukázky z děl, zajímavosti a termíny s definicemi.
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Martínková, V. a kol.: Literatura 4. 2. vyd. Praha: Tripolia, 2000, s. 143.
Uvedeno není ani rodné jméno Oty Pavla.
94
Nové vydání (2009) je aktualizované a přináší větší přehled literatury 90. let a současnosti.
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viz příloha č. 1
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Učebnici bychom zařadili do 3. skupiny, tedy do té, která zařazuje autory a díla o
holocaustu tematicky do literatury reflektující 2. světovou válku a samotné téma holocaustu u
jednotlivých autorů a děl zmiňuje.
Tematice je věnována podkapitola Reakce na válku v kapitole Česká próza, drama a
kritika 2. pol. 20. století. Autoři reflektující ve své tvorbě holocaust jsou tedy zařazeni
k autorům píšících o válce. Jako první je zmíněn Jiří Weil a jsou k němu uvedena pouze dvě
díla Moskva-hranice a Život s hvězdou, který je označen jako existenciální společenský román
o izolaci, absurditě doby a degradaci Židů za války97. Připojena je i velmi krátká ukázka
z díla:
Přivykl jsem otroctví, mé pohyby nebyly jisté, stále jsem se díval do země a nemohl se
dívat do očí, věděl jsem nyní, čím se lišíme od ostatních lidí, věděl jsem, že nebylo třeba ani
hvězdy, aby nás poznali.98
Dalším zmiňovaným autorem je Arnošt Lustig. V úvodu je opět zmíněn jeho pobyt
v koncentračních táborech a útěk. V závorce je k tomuto připsána poznámka: viz povídka Tma
nemá stín99. Tvorba je dále tematicky seskupena na povídkové soubory o nacistické zvůli vůči
Židům; autenticita, osobní zkušenosti, nepatetická dramatičnost100, kam jsou zařazena díla
Noc a Naděje, Démanty noci a Ulice ztracených bratří. Dita Saxová je popsána jako
psychologická próza z poválečného období a posledním zmíněním dílem je Modlitba pro
Kateřinu Horovitzovou, ze které je opět uvedena krátká ukázka. Dílo je popsáno jako novela
inspirovaná skutečnými událostmi, kdy byli na Sicílii zajati bohatí Židé a transportovaní do
Osvětimi.
Posledním autorem je Ladislav Fuks. Uvedena jsou díla Pan Theodor Mundstock jako
román o židovském úředníkovi, jenž se brání úzkosti z ohrožení absurdním systémem příprav
na transport101, dále Mí černovlasí bratři, Spalovač mrtvol, Smrt morčete a Myši Natálie
Mooshabrové, kde ale již není uvedeno, že se jedná o díla reflektující holocaust či židovskou
tematiku. V bloku je uvedena poznámka o filmovém zpracování Spalovače mrtvol.
Další díla zabývající se židovskou tematikou a holocaustem jsou uvedena jen jednou
větou. Jedná se o dílo Romeo, Julie a tma Jana Otčenáška, Krabice živých Norberta Frýda,
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Sedmiramenný svícen Josefa Škvoreckého a Smrt krásných srnců Oty Pavla. Ota Pavel je
zmíněn ještě jednou, je uvedeno, že pocházel z židovské rodiny a u díla Smrt krásných srnců
najdeme jako jeden z motivů židovské transporty.
Literatura 90. let není nijak zaměřena na téma války či holocaustu. Učebnice uvádí po
každé kapitole shrnutí a doporučenou četbu. Nenalezneme zde však žádné úlohy pro studenty.
Při práci s touto učebnicí je třeba mít na paměti, že autorky vměstnaly velké množství
informací do jedné učebnice. Nevolily uvnitř kapitol chronologický postup, ale tematický –
v našem případě má tematický blok název Reakce na válku, což hodnotíme jako vhodně
zvolené, i když učebnice nijak nereflektuje proměnu nahlížení na literaturu holocaustu. Pro
učitele ale tento způsob poskytuje prostor pro zařazení dalších autorů podle svého výběru a je
to možnost pro výuku tematické hodiny (případně hodin) zaměřené na holocaust. Studenti
získají lepší přehled o situaci, než když se k tématu vrací několikrát ve školním roce jako
v učebnicích, které postupují chronologicky.
Kvality učebnice snižuje především to, že v ní nejsou úlohy k procvičování. Kladně
hodnotíme jasnou strukturu, logickou posloupnost i v podkapitolách, které nejsou vždy řazeny
chronologicky. Učebnice je po odborné stránce správná, i když jsou poznatky zhuštěné
vzhledem k tomu, že jde o jednu učebnici na celé čtyři roky studia. Za přínosné považujeme
zvolené texty, které podněcují studenty k uvažování. Učebnice je pro studenty atraktivní i po
grafické stránce, najdeme v ní celkem bohatý obrazový materiál zahrnující i fotografie autorů,
stavby, mapy apod. dotvářející kontext.
3.4 Prokop – Přehled české literatury 20. století
Vladimír Prokop rozdělil učivo středoškolské literatury do čtyř dílů. První má název
Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, druhý Literatura 19. a počátku 20.
století (od romantiků po buřiče), dále Přehled světové literatury 20. století a my budeme
analyzovat Přehled české literatury 20. století. Literaturu 20. století tedy nerozděluje na první
a druhou polovinu jako je to ve většině ostatních vícedílných učebnicích, což sám považuje za
důležité, protože upřednostňuje celek autorského díla před striktní chronologií.
Nedokáži si představit, že češtinář probere například Párala před rokem 1968, poté se
bude věnovat spisovatelům, a za dva měsíce „dobere“ Párala po roce 1968.102
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Samotné učivo je však řazeno chronologicky, v úvodu kapitol je úvodní literárně
historický kontext. Učebnici bychom podle našeho rozlišení zařadili do druhé skupiny, tedy
učebnic, které postupují chronologicky a téma holocaustu nezmiňují nebo pouze okrajově.
Prvního autora, kterého v souvislosti s tématem Prokop zmiňuje, najdeme v podkapitole
Prozaici po roce 1945 – autoři oficiálně vydávané prózy. Je jím Jan Otčenášek a dílo Romeo,
Julie a tma, ke kterému uvádí, že jde o shakespearovský příběh studenta Pavla a Židovky
Ester.
Oproti dřívější tendenci podat bezprostřední svědectví se dostává do popředí větší míra
psychologické analytičnosti, vůle po zobecnění a snaha nalézt souvislosti mezi prožitky
válečné minulosti a současností (například Zbabělci J. Skvoreckého, dílo A. Lustiga či knihy
L. Fukse).103
Hned po Otčenáškovi následuje Norbert Frýd. Jeho Krabice živých je ale označena jako
próza o koncentračním táboře. Více podrobně je popsán život a dílo Ladislava Fukse. Jsou
uvedeny specifické rysy jeho tvorby a jednou z nich je židovská tematika. Z děl je vybrán Pan
Theodor Mundstock, jehož děj je podrobněji popsán (stejně tak i Spalovač mrtvol). Učebnice
zmiňuje židovský původ postav. Další prózy (například Mí černovlasí bratři) jsou uvedeny
jen okrajově.
Oproti většině ostatních učebnic je zde věnováno více prostoru Otu Pavlovi.
K trvalým hodnotám našeho písemnictví, které se nezmění ani časem, se Pavel zařadil
dvěma soubory povídek, a to knihami Smrt krásných srnců (l97I) a Jak jsem potkal ryby
(l974). Později vyšlo v souboru Zlatí úhoři (1991).
Smrt krásných srnců - zde je zachycen svět dětství, chvíle, jež Pavel trávil na chalupě u
převozníka Proška. Jakoby mimochodem, ale snad o to sugestivněji, se dovídáme o
transportech do koncentráků a o dobové atmosféře po válce.104
V této oficiální tvorbě je také zařazen Ladislav Grosman a jeho próza Obchod na Korze
popsaná jako vynikající psychologická studie člověka, který je svědkem tragického osudu
Židů na Slovensku.105
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Dalšího významného autora Arnošta Lustiga zařadil autor učebnice do oddílu Autoři
prózy, která v období normalizace vycházela v samizdatu či exilu. Zařazení však hodnotíme
jako špatně zvolené, protože ne všechna jeho díla vyšla v samizdatu či exilu a učebnice toto
nijak nereflektuje. Kromě úvodu, kde jsou popsány jeho pobyty v koncentračních táborech,
jsou v učebnici definovány znaky jeho tvorby.
Téměř všechny texty jsou ovlivněny drastickými zážitky z koncentračních táborů, jsou
uměleckým svědectvím o osudu Židů za nacismu. I z děl, která se Židů za války přímo netýkají,
lze vycítit trauma prožité otřesné zkušenosti.106
V učebnici je i poznamenáno, že Lustig svá díla několikrát přepracovával. Věnováno jim
je, vzhledem k celkové struktuře učebnice, poměrně dost prostoru, především Modlitbě pro
Kateřinu Horovitzovou.
Oproti jiným učebnicím je neobvykle zařazen Jiří Weil, kterého nalezneme v první části
věnované literatuře 1. poloviny 20. století. Jeho dílo Život s hvězdou je pouze zmíněno jako
román, který vyšel po válce a popisuje peripetie židovského úředníka v době protektorátní
Prahy (kniha byla socialistickou kritikou rázně odsouzena).107
U Škvoreckého se učebnice zaměřuje spíš na ostatní tvorbu, Sedmiramenný svícen je
popsán stroze jako povídkový soubor o tragických osudech Židů. Ve výkladu 90. let
nenalezneme zmínku o třetí vlně poválečné literatury.
Jako poslední bod analýzy výkladových částí učebnic jsme si stanovili, jak upozorňují na
filmová zpracování. Prokop u každého autora zmiňuje filmové adaptace jeho děl, nejinak
tomu je i u autorů zabývajících se holocaustem, u Spalovače mrtvol nalezneme poznámku
klenot české kinematografie.
Pro výuku tématu holocaustu se nám učebnice nejeví jako nejvhodnější. Učebnice
nereflektuje jeho vývoj, ale vývoj české literatury obecně. V učebnici nejsou jasně vymezena
jednotlivá období 2. poloviny 20. století, není tedy patrné, kdy židovská tematika převládala. I
v úvodních slovech autora o kontextu se zaměřuje na normalizaci a tvorbu oficiální oproti
samizdatové a exilové.
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V učebnici nejsou doplňující ukázky, chybí obrazový materiál, pouze jsou občas zařazeny
bloky, kde je uvedena kritika případně rozšiřující názor či úvahu na dané téma. Stejně tak
nenajdeme úlohy pro studenty.
Celkově výklad v učebnici hodnotíme pro studenty hůře srozumitelný a pochopitelný,
protože zde najdeme mnoho pojmů a složitěji vystavěných souvětí:
První poválečné opojení se svou vzedmutou vlnou vitalismu bylo záhy vystřídáno
racionálním vnímáním prvních příznaků společenské a hospodářské krize, která postupem
času rozdělila mnohé autory dle jejich ideologického přesvědčení.108
Kladně hodnotíme jasnou strukturu textu, kdy jsou u autora zařazena všechna jeho díla a
tvorba není rozdělena do několika kapitol. Dále také odborné zpracování včetně doplňujících
textů z jiných zdrojů. Samozřejmě je také kladem, že k učebnici je k dispozici čítanka.
3.5 Sochrová – Literatura v kostce
Známá edice učebnic „v kostce“ se dočkala několika přepracování. Učebnici Literatura
v kostce připravila Marie Sochrová a obsahuje látku pro všechny čtyři ročníky střední školy.
Jsou k ní i čítanky, které jsou rozděleny na čtyři díly podle ročníků, a také je k dispozici
čtenářský deník. Učebnice má formu zápisků, přináší především přehled autorů a děl bez
hlubších souvislostí, ačkoliv každá kapitola má v úvodu společensko-historický kontext.
Výklad je doplněn o bloky s doplňujícími informacemi, odkazy na čítanku či souhrnnými
informacemi nazvanými jako „tahák“.
Látka je v učebnici řazena chronologicky a téma holocaustu spadá do poslední kapitoly
Česká literatura 2. pol. 20. století. Literaturu s židovskou tematikou a holocaustu zařazuje
pod téma válečná próza a u vybraných autorů a děl na téma učebnice upozorňuje. V našem
rozdělení bychom ji tedy zařadili do skupiny třetí.
V úvodu o próze učebnice nabízí typologii literatury:
Typologie české prózy 2. pol. 20. stol.
Tematika války (obraz bojů, koncentračních táborů a nacistických věznic, židovská
tematika (Drda, Fučík, Lustig, Weil, Frýd, Fuks, Ptáčník, Otčenášek, Škvorecký, Pavel aj.)109
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Literatura je pak rozdělena na období 1945 – 1968. Jako první je zmíněn Jiří Weil a
oproti většině ostatních učebnic není uvedeno jeho dílo Moskva-hranice, ale pouze díla
reflektující židovskou tematiku.
Život s hvězdou – existenciální společenský román s autobiografickými rysy – o izolaci a
degradaci českých Židů; vzpomínky, téma „bezbranných hrdinů“, boj s rasismem;
psychologické ladění.
Žalozpěv na 77 297 obětí (pásmo), Na střeše je Mendelssohn (román) – opět téma
holocaustu110
V učebnici je tedy přímo zmíněn i pojem holocaust a to nejen u Weila. Dalším autorem,
zařazeným hned po Weilovi, ale už do tématu 2. vlna válečné prózy, je Arnošt Lustig.
Uvedeno je pouze pět jeho děl – Démanty noci, Noc a naděje, u kterých není uvedeno, že jde
o židovskou tematiku či holocaust a dále Dita Saxová, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a
Nemilovaná111. Ty jsou popsány jako psychologické novely s osudy mladých žen židovského
původu. U Lustiga je také blok s „tahákem“, kde nalezneme, že psal o tématu holocaustu a
koncentračních táborech.
Následuje Norbert Frýd a je zmíněn jeho židovský původ i pobyt v koncentračních
táborech. V učebnici je stručně popsáno dílo Krabice živých. Dále Ladislav Fuks, jehož tvorba
je popsána podrobněji. Téma holocaustu není tak zdůrazněno jako u Lustiga (například ve
Fuksově „taháku“ toto chybí), ale u díla Pan Theodor Mundstock je židovská tematika
zmíněna. U Spalovače mrtvol nalezneme, že jde o pohled na válku.
Posledními dvěma autory této podkapitoly, kteří se zabývají i židovskou tematikou je Jan
Otčenášek a Ota Pavel. Dílo Romeo, Julie a tma je popsána stejně jako v učebnici Vladimíra
Prokopa, tedy shakespearovský příběh tragické lásky studenta Pavla a židovské dívky
Ester112. Ota Pavel je zde určen jako spisovatel židovského původu, tato informace by mohla
být rozšířena o to, že Židem byl jeho otec, který byl s bratry deportován do koncentračního
tábora, což je součástí i jeho vzpomínkových próz. V popisu prózy Smrt krásných srnců je
uvedeno, že zahrnuje i vzpomínky na židovské transporty.
Do literatury 70. a 80. let je zařazen Josef Škvorecký, ale jeho dílo je tematicky
rozděleno. Povídkový soubor Sedmiramenný svícen je zařazen do židovské tematiky.
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Zajímavostí je, že v učebnici u Egona Bondyho v postranním bloku nalezneme:
Židovské jméno si autor vybral v době nejzuřivější protižidovské kampaně a
vykonstruovaných procesů.113
Ačkoliv je učebnice pouze přehledem faktům a nahuštěných informací, překvapilo nás,
jak je téma holocaustu vhledem k této struktuře zpracováno. Tematice je věnováno dostatek
prostoru a pro studenty přináší ucelenější přehled, než například v případě učebnice
Martínkové a kol. či Prokopa. Trochu lépe je zde znázorněno, že literatura s touto tematikou
převažuje v 50. a 60. letech, ale není to explicitně řečeno. Tzv. třetí vlna není v učebnici
zmiňována.
Učebnice obecně upozorňuje na filmová zpracování literárních děl, ale v souvislosti
s naším zkoumaným tématem o nich zmínku nenajdeme. V učebnici také nejsou žádné úlohy
pro studenty, ale kladně hodnotíme doplňkové informace. Pro výuku holocaustu se nám
učebnice jeví jako jedna z více vhodných, ale pro úplné pochopení látky a vývoje tohoto
tématu v české literatuře doporučujeme rozšířit nejen o výklad učitele, ale i o ostatní prameny.
Obecně kladně hodnotíme především přehlednost a strukturu, odkazy v poznámkách na
okraji a celkovou grafickou podobu textu, i když díky zhuštěnosti informací je text psán velmi
malým písmem. Nedostatkem je absence úloh a díky malému prostoru je možné, že některé
poznatky nejsou studentům vysvětleny dostatečně. V úvodu autorka uvádí, že náročnost a
rozsah textu odpovídá Katalogu cílových požadavků k společné části maturitních zkoušek.
Měla by tedy žáky naučit porozumět textu, charakterizovat jej, uvědomit si interdisciplinární
souvislosti apod. Pro práci s textem je však vhodnější Čítanka v kostce od stejné autorky, kde
jsou již otázky k samotným textům, které u žáků tyto požadavky trénují.
3.6 Soldán a kol – Přehledné dějiny literatury III
Přehledné dějiny literatury III jsou závěrečným dílem, které započal Bohuš Balajka. Třetí
díl nestihl připravit, dochoval se pouze koncept, podle něhož kolektiv autorů pod vedením
Ladislava Soldána publikaci dokončil. V úvodu a popisu ji autoři nikde neoznačují za
učebnici, ale doporučují ji středoškolským studentům, učitelům a zájemcům z veřejnosti.
Tento poslední díl má podtitul Dějiny české a světové literatury od roku 1945 do
současnosti114. Nejprve je prostor věnován literatuře české a poté světové. Hlavní kapitoly
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jsou řazeny chronologicky a dále jsou autoři a díla seskupeni podle společných znaků a
tématu.
Podle našich vytvořených kritérií bychom učebnici zařadili do třetí skupiny, tedy
učebnic, které autory a díla popisující holocaust a židovskou tematiku zařazují do literatury
reflektující válku, ale samotné téma u vybraných autorů zmiňují. Učebnice vyhranila
samostatný prostor tomuto tématu pouze v popisu světové literatury. Podkapitola má název
Osvětim aneb Téma masového vyhlazování tzv. méněcenných ras.
V literatuře období 1945 – 1948 je nejprve zařazena poezie, které je věnováno více
prostoru, a poté próza a drama. V úvodu podkapitoly věnující se próze je zmíněno dílo
Továrna na smrt, ale je popsáno jako dílo s vězeňskou tematikou.
Ale takový autentický text, jako je světoznámý Deník Anny Frankové česká literatura
postrádala.115
Jako prvního autora s židovskou tematikou najdeme v učebnici Jiřího Weila. Je zde
věnováno dostatek prostoru i jeho ostatním dílům (Makanna – otec divů apod.). Samozřejmě
je zmíněno dílo Život s hvězdou a Na střeše je Mendelssohn.
Weilovo nejznámější dílo, z části biografický román Život s hvězdou, s ústřední postavou
bankovního úředníka [...], byl zpodobením marného zápasu prostého člověka s absurditou
světa ovládaného nacistickou a rasovou ideologií.116
V další kapitole (1948 – 1956) je věnován prostor Ludvíku Aškenazymu.Je uvedeno, že
pocházel z židovského prostředí, ale jeho díla Psí život a Vajíčko jsou popsána jako
protiválečná. Ve stejné kapitole je zařazen i Jan Otčenášek, ale oproti jiným dílům není
novela Romeo, Julie a tma výrazněji popsána. Je uvedena jako komorní dílko o příběhu
osudové lásky studenta Pavla a Židovky Ester117. Oproti ostatním jsou u ní zmíněna filmová a
jiná zpracování.
Nejvíce prostoru je tématu věnováno v třetí kapitole (1956 – 1969). Lze tedy říci, že
učebnice reflektuje popis vývoje české literatury tohoto tématu tak, jak jsme popsali v 1.
kapitole. Autoři jsou řazeni v podkapitole Nová vlna literatury s okupační tematikou.
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V druhé polovině padesátých let obracejí prozaici pozornost opět k tématu druhé světové
války, tentokrát ale z jiného zorného úhlu. Silným inspiračním podnětem byly osudy
židovských spoluobčanů a zážitky z koncentračních táborů, mnohdy autobiografické. Této
druhé vlně poválečné prózy šlo o pravdivější a psychologicky věrnější pohled na tragické
události [...] o zpodobení člověka, který se stal obětí bezpráví, lidské krutosti a nelidské
mašinerie.118
Zařazeni jsou autoři Arnošt Lustig, Ladislav Fuks, Norbert Frýd, Josef Škvorecký,
Ladislav Grosman, Věra Kalábová a shledáváme zajímavé, že je znovu zařazen Jan Otčenášek
a jeho dílo Romeo, Julie a tma, které se tak objevuje podruhé s podobným popisem.
Arnošt Lustig je popsán jako pražský rodák, který prošel třemi koncentračními tábory,
což ovlivnilo jeho tvorbu. Výčet jeho děl je značný, popisy obsahů jsou kratší. Uvedena jsou
všechna jeho zásadní díla o holocaustu, jež jsou popsána jako židovské utrpení.
Ladislav Fuks je označen jako autor píšící prózy vyjadřující úzkost člověka
ohrožovaného fašismem. V souvislosti s židovstvím jsou zmíněna díla Pan Theodor
Mundstock a Smrt morčete. Mí černovlasí bratři, Variace na temnou strunu a Spalovač mrtvol
jsou popsány jako příběhy reflektující válku a lidské charaktery.
Z autobiografických zážitků vychází román Norberta Frýda (1913 – 1976) Krabice
živých, v němž autor ukazuje, jak je možné zachovat si lidskou tvář i v tak nelidském
prostředí, jakým je koncentrační tábor, a jak i zde je nutno čelit zlu.119
Po Norbertu Frýdovi je věnováno hodně prostoru Josefu Škvoreckému, ale samotný
Sedmiramenný svícen je popsán pouze jako povídkový soubor, kde převládají židovské
motivy.
V učebnici vyhradili prostor i pro dílo Obchod na Korze Ladislava Grosmana. Je popsán
jako nový typ zobrazení židovské tematiky. A také je zde zařazena Věra Kalábová a její dílo
Ve městě jsou bratři Steinové.
U Lustiga ani Fukse nenajdeme zmínku o filmovém zpracování jejich tvorby, avšak
ocenění Oscara pro Obchod na korze je uvedeno.

118
119

Soldán, L. a kol.:Přehledné dějiny literatury III. Praha: SPN, 1997, s. 73.
tamtéž, s. 74

53

Ota Pavel je zařazen do období 1970 – 1989, nikde není zmíněn židovský původ otce,
prózy jsou popsány jako autobiografické a vzpomínkové. Není tedy zařazen jako autor próz
s židovskou tematikou.
Pavel námětově čerpá zvláště z pohnutých osudů vlastního otce, neztrácejícího humor ani
v nejtragičtějším období protektorátu.120
Učebnice zmiňuje i jména autorů píšících o holocaustu v 90. letech, ale neuvádí je v této
souvislosti. Najdeme v ní například zmínku o Bořkovcové, Goldhamovi apod.
Jak již bylo řečeno, učebnice vymezuje podkapitolu věnovanou holocaustu v oddíle
věnovaném světové literatuře. Jako první je zařazen Deník Anny Frankové, dále Medailony
polské spisovatelky Zofie Nałkowské, Schindlerův seznam Thomase Keneallyho, Eichmann
v Jeruzalámě od Hannah Arendtové, divadelní hry Přelíčení Petera Weisse a Náměstek Rolfa
Hochhutha a podkapitolu uzavírá Sophiina volba amerického spisovatele Williama Styrona.
V podkapitole je na rozdíl od české tvorby i fotografie Anny Frankové a několik ukázek
ze zmíněných děl včetně závěru Sophiiny volby.
Domníváme se, že učebnice je velmi vhodná k výuce tématu holocaustu, protože popisuje
i vývoj literatury tohoto tématu. Až na duplicitu Otčenáška je výklad jasný a srozumitelný.
Výklad tématu ve světové literatuře je více propracovaný, součástí jsou i ukázky a obrazový
materiál a bylo by určitě přínosné, kdyby takto byla seskupena i česká tvorba. Učiteli to však
poskytuje návod a může se studenty tyto materiály vytvořit.
V učebnici nejsou žádné doplňkové úlohy a otázky, ale jak už bylo řečeno, samotní autoři
ji nepojmenovávají jako učebnici, proto jsme je ani neočekávali.
Celkově kladně hodnotíme obsahovou stránku učebnice, jsou zařazeni autoři, které
v jiných učebnicích vynechávají, najdeme i velmi detailní společensko-historický kontext.
Zvolená struktura textu v učebnici ale není příliš čtenářsky příjemná. Výkladový text je
v učebnici rozdělen do dvou sloupců na straně velikosti A4. Domníváme se, že pro žáky je
tento formát méně čitelný. Velmi vhodně zvolený je obrázkový aparát, kde jsou zařazeny
kresby i fotografie a pomáhá čtenářům rozčlenit nahuštěný text.
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3.7 Blažke – Kouzelné zrcadlo literatury
Kouzelné zrcadlo literatury je edice čtyř učebnic rozdělených chronologicky a
oddělených zajímavými podtituly. První díl nesl podtitul Od nejstarších písemných památek
k osvícenství, ale byl přepracován a druhé vydání získalo novou grafickou podobu, která se
shoduje i s následujícími díly, podtitul Od Gilgameše k Harlekýnovi. Druhý díl má podtitul
Písemnictví 19. věku, třetí díl Sny a realita moderního světa a poslední čtvrtý díl Od železné
opony k postmoderně. Učebnice vyšly v nakladatelství Velryba a mimo tyto základní
učebnice byla vydána ještě doplňková publikace Kouzelné zrcadlo literatury Nepokoření
básníci: osudy a díla vybraných básníků poznamenaných 50. léty. Pro účel naší práce nás
zajímá právě čtvrtý díl Od železné opony k postmoderně. V úvodu najdeme, že se tento díl od
předchozích liší, protože je určen maturantům.
Kvůli kratšímu studijnímu času obsahuje menší počet autorů, zato však jde o spisovatele
mimořádně významné. Texty jsou rozsáhlejší, umožňují podrobnější rozbor a jsou vhodné i
pro práci v literárním semináři.121
Jako první oblast analýzy jsme si zvolili, zda učebnice reflektuje téma holocaustu a také
do jaké míry. V této učebnici je tématu vyčleněna zvláštní kapitola, zařadili bychom jim tedy
do čtvrté skupiny, a proto jsme ji zařadili mezi analyzované učebnice. Kapitola má název
Hnědý mor – šoa. Je uvedena úryvkem od Martina Nielmüllera:
V Německu přišli nacisté pro Židi a já se neozval, protože jsem nebyl Žid.
Pak přišli pro odboráře a já se neozval, protože jsem nebyl odborář.
Pak přišli pro katolíky a já se neozval, protože jsem protestant.
Pak přišli pro mě a tou dobou už nezbýval nikdo, kdo by se mohl ozvat na mou obranu.122
V celé kapitole jsou probírání tři autoři – Imre Kertész, Leon Uris a Arnošt Lustig. Přidán
je ještě text s nadpisem Úvahy a názory od Daniela Johana Goldhagena Eliminační
antisemitismus jako motivace ke genocidě z knihy Hitlerovi ochotní katani.
Arnoštu Lustigovi se kapitola věnuje nejvíce, a to na 14 stranách. Informacím o
samotném autorovi není vyhrazeno příliš prostoru, což není v učebnici výjimkou. Kromě
fotografie a data narození je úvodní odstavec věnován jeho pobytům v koncentračních
táborech a útěku. Prostor je tedy věnován především Lustigovým dílům a žáci tak mají lepší
přehled o jeho tvorbě, protože pracují přímo s texty a nemusejí využívat ještě čítanku.
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Uvedena je ukázka ze souboru povídek Démanty noci, dále z díla Nemilovaná: Z deníku
sedmnáctileté Perly Sch. a z románu Dům vrácené ozvěny.
První ukázka je téměř celý projev z besedy na Filozofické fakultě UK u příležitosti
vydání knížky Dobrý den, pane Lustig. Dále následuje už samotná Lustigova tvorba. Jako
první je otištěna povídka Druhé kolo ze souboru Démanty noci, dále jsou to úryvky z díla
Nemilovaná: Z deníku sedmnáctileté Perly Sch. a je zařazen i doslov Lustiga. Poslední
ukázkou je povídka Ozvěna z díla Dům vrácené odměny.
Po stranách jsou uvedeny doplňující poznámky a mimo jiné i seznam zfilmovaných děl
Lustiga. Dále jsou zařazeny fotografie Lustiga, titulní list Démantů noci a poslední kresba
Josefa Čapka z koncentračního tábora. V ukázce Ozvěna je použita celkem velká fotografie
hromadného hrobu v Belsenu.
Na závěr kapitoly jsou uvedeny tipy pro četbu, kde je mimo uvedených doporučen Deník
Anny Frankové, Ladislav Fuks – Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol, Jiří Weil – Život
s hvězdou a Elie Wiesel – Návrat do Signetu.
Holocaust je zmíněn ještě v kapitole Italská literatura, kde je uveden Primo Levi. Jako
židovští autoři jsou vymezeni Isaac Bashevis Singer a Chaim Potok v kapitole Americká
literatura, v kapitole Velká díla „malých“ literatur je zařazena Hanna Krallová a v úvodním
odstavci je zmíněn román Stihnout to před Pánem Bohem. Židovskou literaturu zastupuje ve
stejné kapitole Josef Šmuel Agnol. V oddíle věnovaném české literatuře nalezneme ještě
Josefa Škvoreckého a ukázku díla Zbabělci.
Jednotlivé díly učebnice jsou řazeny chronologicky, ale samotné kapitoly tematicky.
Tento způsob hodnotíme jako nejvhodnější k výuce holocaustu, aby byli studenti dostatečně
seznámeni s látkou. Pro učitele otevírá mnoho dalších možností pojetí, avšak nereflektuje
vývoj tohoto tématu v české literatuře.
V učebnici se objevují na konci kapitol náměty k zamyšlení, ale v kapitole Hnědý mor –
šoa chybí a v ostatních nereflektují holocaust.
Obecně má učebnice přehlednou strukturu a logicky uspořádané kapitoly, obtížnost úloh
je vzhledem k maturitnímu ročníku přiměřená a stejně tak rozsah učiva. Od ostatních
učebnice se liší využitím úryvků z děl, kterým věnuje výrazný prostor a doplňuje je i o
ukázky ze sekundární literatury. Toto pojetí ji činí specifickou. Kladně hodnotíme také
motivační charakteristiky, protože úlohy jsou pro žáky zajímavé a jsou využívány grafické
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prostředky k řízení pozornosti. Obrazový materiál hodnotíme velmi kladně, jsou použity
fotografie, ilustrace, ukázky rukopisů či strojopisů.
Jako přínos hodnotíme, že učebnice prezentuje menšiny, náboženské skupiny, národnosti
i pohlaví bez stereotypů či dokonce předsudků123. Učivo je zpracováno ve vztahu k jiným
oborům (v úvodu celé učebnice nalezneme podrobný historický a společenskovědní kontext)
a soustřeďuje se na několik základních témat, které probírá do hloubky. Učebnici tedy
hodnotíme jako velmi vhodnou k výuce literatury celkově, nejen k tématu holocaustu. Zvláště
pro maturanty poskytuje dostatek prostoru pro zamyšlení se nad texty.
3.8 Andree a kol. - Literatura pro 4. ročník středních škol
Nakladatelství Didaktis připravilo, a v roce 2010 vydalo, učebnice literatury pro střední
školy. Na celé koncepci díla se podílelo několik autorů. Učebnice je čtyřdílná a je k ní vždy
pracovní sešit a průvodce pro učitele. Zajímavostí je, že učebnice je k dostání ve dvou
verzích, plné a zkrácené. Ve zkrácené verzi jsou vynecháni někteří autoři a celkově je
učebnice zestručněna. Vyřazen je Norbert Frýd, jinak si látka k tématu holocaustu odpovídá.
Učebnice je rozdělena na několik kapitol a učivo začíná rokem 1945 a českou tvorbou až
do roku 1958, následuje světová literatura od roku 1945 do roku 1989 a je rozdělena podle
národů. Z našeho zkoumaného tématu je zařazen např. William Styron. Učebnice pokračuje
českou literaturou od roku 1958 do roku 1989 a končí náhledem do současné světové i české
literatury. Samotnému učivu literatury předchází historicko-kulturní úvod a na konci
nalezneme slovníček pojmů.
Učebnici jsme zařadili do naší analýzy, protože její autoři zvolili neobvyklé zpracování.
Snaha o vytvoření příjemného materiálu pro studenty přináší občas spíše nepřehlednost.
Princip uspořádání jednotlivých autorů není jasně zdůvodněn, jsou řazeni chronologicky a
zároveň se na dvoustraně autoři snaží o tematickou shodu. Například najdeme na stránce
Weila, Drdu a Fučíka, kdy jsou spojeni autoři, kteří reagují na válku, nebo Neffa, Otčenáška a
Frýda, kteří jsou přiřazeni díky tvorbě ve stejné době. Některým je věnována dvoustrana,
jiným pouze menší prostor. Učebnici bychom tedy zařadili do třetí skupiny, tedy učebnic,
které u autorů a děl zmiňují tematiku holocaustu.
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První rozdělení je na literaturu 1945 – 1948 a najdeme zde Jiřího Weila. Je mu věnováno
více prostoru včetně popisu jeho života. Dále jsou popsána díla Život s hvězdou a Na střeše je
Mendelossohn.
V poválečné tvorbě Weil vycházel z osobní zkušenosti s holocasutem za nacistické
okupace a věnoval se zejména tématu pronásledování Židů nacisty. [...]
Inspirace
Weilův Život s hvězdou měl zásadní vliv na tzv. druhou vlnu válečné prózy v 60. letech,
kdy se díky uvolnění politických a společenských poměrů otevřel prostor pro téma
holocaustu.124
Jedná se tedy o první učebnici, kde je explicitně zmíněno, že se v 60. letech uvolňuje
situace a téma holocaustu se vrací do české literatury ve druhé vlně.
V kapitole Česká literatura v letech 1948 – 1958 najdeme Jana Otčenáška a Norberta
Frýda. U každého z nich nalezneme tři obdélníkové bloky, v prvním jsou informace o
autorovi, v druhém o tvorbě a ve třetím je vybráno jedno z děl a popisuje děj. Vybrána je
novela Romeo, Julie a tma a Krabice živých. K učebnici mají učitelé k dispozici CD
s ukázkami děl, jednou z nich je právě Romeo, Julie a tma a v učebnici nalezneme dvě otázky
k poslechu. Co v ukázce symbolizuje tma a co Pavlovi připadá horší než smrt a proč. Tma
v ukázce symbolizuje smrt, přesně poslední hodiny lidstva125. Druhá otázka reaguje na
Pavlovu promluvu:
Je to pravda. Já to tak cítím. Prostě – nechci! To by bylo stejné jako smrt. Horší. Kdybys
tu nebyla, netoužím prostě už nic vědět, nic slyšet, nic cítit. Nu co? Svět, ve kterém žijeme –
ten za to nestojí.126
Žáci mají rozpoznat, na základě rozmluvy, kterou Pavel s Ester vedou, že by její odchod
pro něj znamenal něco horšího než smrt. Mohou se zamyslet nad tím, že smrt stupňuje, je
možné na toto téma vyvolat diskuzi. Více takových úloh je zařazeno v čítance.
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Česká literatura je poté rozdělena světovou, k tématu holocaustu najdeme Williama
Styrona a Sophiinu volbu, kde jsou odkazy i na Rudolfa Höβe a Hannah Arendtovou. Dále je
také zařazena sbírka básní Kadiš a jiné básně Allena Ginsberga.
Následuje shrnutí české literatury let 1958 – 1968. Ladislav Fuks i Arnošt Lustig mají
prostor celé dvoustrany. Kromě shrnutí jeho života a děl, z naší tematiky jsou popsány obsahy
románů Pan Theodor Mundstock a novely Spalovač mrtvol, nalezneme zde také mnoho
informací na okraji učebnice. Například informaci o filmovém zpracovaní Spalovače mrtvol,
v boxu pojmenovaném inspirace jsou popsány podobné náměty či popisy typických
Fuksových postav. Nepříliš vhodné se nám pro toto téma zdá začlenění boxu, který má funkci
bulvárního článku informující s nadsázkou a ironií o autorově životě nebo díle127. Pro Fukse
byla k tomuto využita homosexuální orientace.
Vivat Italia?
Nejen romány, ale i soukromý život Ladislava Fukse byl plný absurdit! Homosexuální
spisovatel s pedofilními sklony se totiž v roce 1964 oženil s bohatou Italkou. Prý zkoušel, jestli
se nezmění jeho sexuální orientace. Cha! Od svatební večeře už odcházel s číšníkem...128
Stejný „bulvární výstřižek“ nalezneme u Lustiga:
Nahý Lustig jako důkaz!
Čtrnáctiletý Arnošt Lustig pracoval v dílně na výrobu koženého zboží se spoustou
mladých učnic. Když chtěly zjistit jaký je rozdíl mezi židovským a nežidovským chlapcem,
Arnošta svlékly, pořádně si prohlédly a hned měly ve všem jasno.129
Učebnice také zařazuje komiksové příběhy s příběhem z autorova života. U Lustiga
vidíme ztvárnění na obr. 1.
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obr. 1: Andree, L., Fránek M., Kulhavá M. a kol.: Literatura pro 4. ročník středních škol.
Brno: Didaktis, 2010, s. 102
Učebnice se tedy snaží přiblížit studentům a s nadsázkou komentovat některé události.
Zda jde vždy o vhodně zvolené téma, zvláště v souvislosti s holocaustem, je již na zvážení,
protože ironizování tohoto tématu je pouze v této učebnice. Domníváme se, že maturitní
ročníky, kterým je učebnice určena, už by měly pochopit ironii a dokázat tuto ukázku tak i
interpretovat, ale i přes to doporučujeme učitelům využívajících tuto učebnice se připravit na
případné komentáře žáků.
K těmto „bulvárním článkům“ a ironickým komiksům se vyjádřil také František A.
Podhajský v recenzi této učebnice:
Nicméně výše zmíněné námitky blednou v porovnání s rubrikami „bulvární článek“ a
„komiks“. Nápad s bulvárními články jistě vyšel z těch nejlepších úmyslů přiblížit žákům
spisovatele prostřednictvím informací o jejich sexuálním životě, životních katastrofách a
politických poklescích. [...] Bylo by věru užitečnější, kdyby autoři učebnice místo psaní
bulvárních článků žákům poradili, jak jednotlivé autory číst. Komiksy, jejichž autorem je
Milan Hošek, nedoprovázejí portréty všech spisovatelů, i tak ale představují nejvýraznější
vizuální prvek celé učebnice. [...] Přitom komiksy mohly být pro učebnici přínosem, musely by
ovšem mít inteligentního libretistu.130
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Souhlasíme s názorem, že bulvární články i komiksy nejsou vhodně volené, zvláště když
ironizují události, které by být ironizovány neměly.
Ostatní výklad věnovaný Lustigovi je stejně jako u Fukse velmi obsáhlý a považujeme ho
za velmi dobře zpracovaný. Více popsaná díla jsou zde Dita Saxová, Modlitba pro Kateřinu
Horovitzovou a Hořká vůně mandlí. V postranních informačních boxech nalezneme mnoho
dalších informací o filmovém zpracování, dílech s obdobnou tematikou, jak Lustiga, tak
ostatních autorů.
Zajímavostí je, že u Škvoreckého, ačkoliv mu je také vyčleněna dvoustrana, nenalezneme
zmínku o díle Sedmiramenný svícen. Naopak u Oty Pavla se setkáváme s popisem jeho
povídek ze souboru Smrt krásných srnců a zároveň je zmíněna i židovská tematika.
Do rodinného soužití krutě zasáhne válka – oba starší bratři jsou kvůli židovskému
původu transportování do koncentračního tábora.131
Období 90. let nereflektuje holocaust. Stejně jako v Literatuře v kostce i zde u Egona
Bondyho nalezneme popsán důvod jeho pseudonymu. Zajímavostí také je upozornění na
Oscara pro Obchod na korze v samostatném úryvku v kulturním přehledu.
Právě toto dobové shrnutí před každou kapitolou hodnotíme velmi kladně. Učebnice se
neomezuje pouze na historickou a kulturní sféru, ale i politickou nebo třeba sportovní.
Ačkoliv jsme vyjádřili pochyby o vhodnosti některých vybraných příspěvků v souvislosti
s holocaustem, musíme hodnotit příznivě celkový popis literatury s tímto tématem. Jako
jediná učebnice popisuje, i když okrajově, vývoj české literatury holocaustu.
Obecně můžeme učebnici svým zpracováním přirovnat k učebnicím cizích jazyků. Snaží
se být svým vzhledem atraktivní pro studenty, ale velké množství materiálu na stránce působí
trochu nepřehledně. Učitel musí zvolit jasnou metodiku postupu. Jako velký klad učebnice
hodnotíme doplňkové materiály, CD s audio nahrávkami a pracovní sešit. Velmi dobře
zpracovaný je rovněž historicko-společenský kontext.
3.9 Shrnutí
Analyzovali jsme celkem 8 učebnic. Jako první jsme si vytvořili základní 4 skupiny
rozdělení.
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Andree, L., Fránek M., Kulhavá M. a kol.: Literatura pro 4. ročník středních škol. Brno: Didaktis, 2010, s.
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Zařazené učebnice

Skupina
1. Učebnice, které nereflektují téma holocaustu.

-

2. Učebnice, které autory a díla zařazují



Věra Martínková a kol. – Literatura 4

chronologicky a na téma výrazně neupozorňují.



Vladimír

Prokop

–

Přehled

české

literatury 20. století
3. Učebnice zařazují autory a díla reflektující



holocaust a židovství pod téma válečné prózy.
(Autoři a díla na sebe navazují)

Taťána Polášková – Literatura – přehled
středoškolského učiva



Marie Sochorová – Literatura v kostce



Ladislav Soldán a kol. – Přehledné
dějiny literatury III



Lukáš Andree a kol. – Literatura 4 pro
střední školy

4.

Učebnice

věnují

samostatný prostor

literatuře

holocaustu



Jaroslav Blažke – Kouzelné zrcadlo
literatury

Tabulka: Rozdělení učebnic podle vytvořených kritérií.
Do první skupiny učebnic, tedy těch, které téma literatury holocaustu nereflektují,
nespadá ani jedna z analyzovaných učebnic. Do druhé skupiny jsme zařadili Literaturu 4 od
Věry Martínkové a Přehled české literatury 20. století od Vladimíra Prokopa. Obě tyto
učebnice přinášejí především přehled o autorech a dílech 2. poloviny 20. století. Z české
tvorby se soustřeďují především na období normalizace, oficiální, samizdatové a exilové
literatury. K vysvětlení proměny tématu holocaustu v české literatuře, ani k vytvoření
hlubších souvislostí ve spojení s tímto tématem nejsou učebnice vhodné. Prokopovu učebnici
využívají k výuce dvě oslovované školy a učebnici Martínkové jedna.
Třetí skupina je zastoupena nejhojněji. Jsou to učebnice, které autory a díla holocaustu
seskupily, ale jsou řazeny pod válečnou tematiku obecně. Často k nim jsou přiřazeni autoři
jako Drda, Fučík apod. Jde o učebnice Literatura – přehled středoškolského učiva od Taťány
Poláškové, Literatura v kostce od Marie Sochorové Přehledné dějiny literatury III Soldána a
kol. a Literatura 4 pro střední školy od Lukáše Andree a kol. Pro výklad holocaustu jsou tyto
učebnice celkem vhodné a některé z nich nabízí i přehled jeho vývoje (Andree a kol., částečně
i Sochrová). Otevírají učitelům mnoho možností pro další práci s tímto tématem.
Do čtvrté skupiny jsme zařadili učebnici Jaroslava Blažke Kouzelné zrcadlo literatury.
Tato učebnice vyčlenila holocaustu samostatnou kapitolu a hodně prostoru věnuje práci
s textem. Podněcuje studenty ke kritickému uvažování nad tématem. Učebnice však
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nereflektuje proměnu tématu během druhé poloviny 20. let. Její výklad je tedy vhodné
propojit s učebnicemi z třetí skupiny.
Všechny učebnice postupují chronologicky. K tématu holocaustu se tedy dostáváme ve
výuce 4. ročníku, kdy pracujeme s nejstaršími a nejvíce vyzrálými studenty. Uvnitř některé
učebnice volí tematické okruhy (Polášková, výrazněji Blažke).
Dalším bodem analýzy bylo srovnání obsahové stránky související s literaturou
holocaustu. Zjišťovali jsme, které autory a která díla učebnice uvádějí, zda reflektují vývoj
proměny tématu holocaustu, zmiňují téma v literatuře 90. let a současnosti a také zda
upozorňují na filmové adaptace.
Z výsledků132 je možné uvažovat o tom, že učebnice vytvářejí soubor autorů, které vždy
řadí k tématu holocaustu. Do určité míry tak mohou mít vliv na formování kánonu133 této
literatury v obecném povědomí. Vždy najdeme v učebnicích s tímto tématem spojené jméno
Weila, Frýda, Otčenáška, Lustiga a Fukse. V podrobněji zpracovaných učebnicích také Pavla,
Škvoreckého a Grosmana a v několika z nich také Aškenazyho či Kalábovou. Neradi bychom
se pouštěli do hodnocení, zda jsou někteří autoři opomíjeni. Všechny učebnice důležité autory
zahrnují, je již na učitelích a žácích, zda tento výčet doplní. Pro region Rakovnicko například
předpokládáme, že se ve škole věnují více Otu Pavlovi.
Co se týče děl, opakují se díla Život s hvězdou, Na střeše je Mendelssohn, Romeo, Julie a
tma, Krabice živých, Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol, Noc a naděje, Démanty noci,
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly. Sch.), Dita
Saxová, Sedmiramenný svícen a Smrt krásných srnců. Některé učebnice zmiňují navíc další
tvorbu stejných autorů, případně Aškenazyho Psí život a Vajíčko nebo Grosmanův Obchod na
korze.134 Ne u všech děl je však explicitně napsáno, že reflektují holocaust, objevují se pod
tématy války, koncentračních táborů či autobiografických zážitků. Popisy děl se zaměřují na
obsah a příběh, některé učebnice přinášejí podrobnější popis (Andree a kol., Soldán a kol.,
Prokop), jinde najdeme jen popis žánru a stručně téma (Martínková). Velmi málo se učebnice
zaměřují na kompozici, styl nebo způsob vyprávění u jednotlivých děl. Stručně občas zmiňuje
Soldán a kol., např. u Frýda: Autor dokázal svoje přesně odpozorované postavy odpatetizovat
132

Tabulka s výsledky viz příloha č. 2.
Za literární kánon považujeme autoritativní soubor nebo seznam literárních děl, jejichž znalost je
požadována od určité skupiny příjemců (obligatorní kánon) nebo je této skupině přímo nebo implicitně
doporučována (doporučující kánon). (Markiewicz, H.: O literárních kánonech In: Aluze.cz: revue pro literaturu,
filozofii a jiné [online]. 2007 [cit. 2014-07-03]. Dostupné z:
http://www.aluze.cz/2007_03/07_studie_markiewicz.php
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a postihnout jejich vnitřní přerod135. Více se na tyto znaky zaměřuje Prokop, u většiny autorů
zmiňuje motivy a základní charakteristické rysy, např. u Fukse: Precizně promyšlená stavba a
logika příběhu. Každá slovo, každá zmínka má svou příčinu, příběhy se postupně
propracovávají k křekvapivé pointě. Rafinovanost, stylistická dovednost. [...] Často je užívána
metoda tzv. opakování motivů.136 Prokop se vyjadřuje i více ke konkrétním dílům a ne pouze
tvorbě obecně, např. u Krabice živých: Frýd v knize ztvárnil i své vlastní zážitky vězně
koncentračních táborů v Terezíně, Osvětimi či Dachau. Frýd však neohromuje drastickými
scénami, ale jeho pohled na tragiku doby je zobrazen spíše v osudech a pocitech jednotlivých
postav. Vypráví v er-formě, většinou věcně, střízlivě, bez patosu a nadbytečných velkých
slov.137 Podobné popisy nalezneme i v učebnici autorů Andree a kol. Žádná z učebnic se
nepouští do výraznějších interpretací.
Téma holocaustu v 90. letech a současné literatuře nezmiňuje žádná z učebnic. Pouze
Přehledné dějiny literatury III Soldána a kol. uvádějí autory, kteří se tomuto tématu věnovali,
ale není to v učebnici řečeno.
Upozornění na filmové adaptace nalezneme v učebnicích Literatura – přehled
středoškolského učiva (Polášková a kol.), Přehledné dějiny literatury III (Soldán a kol.),
Kouzelné zrcadlo literatury (Blažke) a Literatura pro 4. ročník středních škol (Andree a kol).
Dále jsme analyzovali úlohy v učebnicích. K tématu holocaustu nalezneme úlohy pouze
v učebnici Literatura pro 4. ročník středních škol (Andree a kol.), které souvisí s poslechem
audio ukázky. Stejným úlohám se budeme věnovat při analýze pracovního sešitu k této
učebnici.
Myslíme, že je velkou škodou, že většina učebnic literatury je zpracovávána
chronologicky. Nekritizujeme však klasické rozdělení učiva, kdy první ročník reflektuje
nejstarší památky do počátku 19. století, druhý 19. století, třetí 1. polovinu 20. století a čtvrtý
2. polovinu 20. století. Naopak pro pochopení událostí odehrávajících se ve 2. polovině 20.
století je zapotřebí jisté vyzrálosti, což by studenti – maturanti měli mít. Proto se přikláníme
tematickému vyučování právě ve 4. ročníku studia. Myslíme, že pro studenty i učitele by bylo
zajímavější probírat českou literaturu 2. poloviny 20. století v několika okruzích, například
literaturu reflektující holocaust, válku, sociální realismus, samizdatovou, exilovou literaturu.

135
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V tématu holocaustu by bylo dobré opustit předepsané rozdělení poezie, prózy a dramatu, ale
naopak toto téma popsat souhrnně.
Nejschůdnějším řešením je propojit výuku tohoto tématu s jinými materiály (filmy,
nahrávky, výukové programy) a neomezovat se pouze na učebnice. Doporučujeme využít i
výukové programy nabízené institucemi138, doplnit výuku o filmy, besedy, nahrávky
s přeživšími apod. Tímto způsobem studenti více látku pochopí a dokážou porozumět
ukázkám a úlohám, které se k tématu vážou (např. při maturitní zkoušce).

138

viz kapitola 5, s. 81
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4. ANALÝZA ČÍTANEK
Pro analýzu jsme vybrali sedm čítanek. Podle výsledků z dotazníků je to čítanka od Věry
Martínkové a kol., Lenky Krausové a Lukáše Foldyny, Vladimíra Prokopa a Marie Sochrové.
Dále jsme zvolili čítanku od Jaroslava Pecha, protože byla vydána v roce 2013, zajímá nás
tedy srovnání s novější publikací. Dále Hoffmannovu čítanku a to z toho důvodu, že s ní
máme vlastní zkušenosti z výuky. Dále pak pracovní sešit od kolektivu autorů nakladatelství
Didaktis, který sice není pojmenován jako čítanka, ale zařadili jsme ho zde, protože v sešitě
jde především o práci s ukázkami.
4.1 Metodika analýzy čítanek
Jako první se v čítankách zaměříme na to, jaké texty byly vybrány. Předpokládáme, že
čítanky zařadí Weila a jeho Život s hvězdou, Otčenáška s novelou Romeo, Julie a tma,
Lustiga, u kterého nejčastěji očekáváme výběr díla Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, a
Fukse, kde předpokládáme především zařazení novely Spalovač mrtvol. Budeme zkoumat,
které části autoři zvolili, zda jsou vybírány ukázky podobné či zcela odlišné.
S tím souvisí druhý bod analýzy a to, jak čítanky nutí žáky s úryvky pracovat. Tedy, zda
jsou připojeny úlohy a co testují. Chtějí po studentech interpretaci textu, porovnání s jinými
díly, ptají se na fakta, je možné na všechny úlohy odpovědět pouze po přečtení ukázky nebo
je nutné znát kontext celého díla či doby?
Jako další část analýzy budeme zkoumat, zda jsou k textům připojeny další informace,
například o autorovi nebo dobový kontext.
4.2 Hoffmann – Literatura IV – Výbor textů, Interpretace a Literární teorie
Tato čítanka je vytvořena v souladu s učebnicí Literatury IV – Výklad, Interpretace,
Literární teorie139. Reflektuje období 2. poloviny 20. století a je rozdělena na drama, prózu a
poezii. Do analyzovaných učebnic jsme ji zařadili kvůli vlastním zkušenostem, kdy jsme s ní
pracovali ve výuce.
Z našeho zkoumaného tématu najdeme v české literatuře díla Život s hvězdou, Pan
Theodor Mundstock a Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. K těmto prózám je přiřazen také
Bohumil Hrabal s dílem Toto město je ve společné péči obyvatel a všechna spadají pod
kapitolu Próza existencialistického a surrealistického východiska a orientace.
139

Učebnice je řazena tematicky stejně jako čítanka. Autory zabývající se tématem holocaustu nalezneme
v kapitole Próza existencialistického a surrealistického východiska a orientace, ale je zde zmínka, že vybrané
autory (Weil, Lustig, Fuks, Pavel) řadíme do české prózy s válečnou, zejména židovskou tematikou. Učebnice
uvádí, že po deseti letech na Weila navazovali autoři tzv. druhé vlny válečné prózy.
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Z díla Život s hvězdou je v publikaci uvedena ukázka z první a poslední kapitoly.
Setkáváme se s postavou Josefa Roubíčka a Růženy. K textu jsou připojeny tři úlohy.
Charakterizujte chování vypravěče románu na jeho začátku a na konci.
Lze u něho nalézt rysy existenciálního hrdiny? Které to jsou?
Srovnejte jeho chování s jinými hrdiny existencionálních próz či dramat (děl Camuse,
Sartra, Hostovského, Kafky či Becketta).140
Po studentech jsou vyžadovány širší literární souvislosti. Je potřeba znát pojem
existencionalismus v literatuře a umět ho aplikovat na ukázku. Úlohy podněcují k hlubšímu
zamyšlení nad dílem.
Závěr je zvolen i v ukázce z díla Pan Theodor Mundstock. K úlohám pod textem je třeba
studentům objasnit kontext celého díla. V první z nich je přirovnáno chování Mundstocka
k Sysifovi a studenti mají objasnit proč. Další otázka zjišťuje opakované motivy a barvy
v úryvku. Třetí otázka vybízí studenty se zamyslet nad vztahem Mona a Šimona. Poslední
úlohou je výzva k napsání krátké eseje na některé z témat z předchozích otázek.
Posledním úryvkem je Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Ukázka popisuje příchod
Kateřiny do koncentračního tábora a velké místo zde má i postava poručíka Schillingera.
Některé pasáže jsou vynechané, ale úryvek končí výstřely Kateřiny, smrtí poručíka a jeho
mladšího zástupce. Pod ukázkou je vysvětlení závěru a také Lustigova úvaha nad dílem.
Úlohy vyzývají k charakteristice chování Kateřiny a Schillingera a druhá k porovnání
s jinými díly Arnošta Lustiga, především s Ditou Saxovou.
Čítanku hodnotíme jako velmi vhodnou pro výuku, ukázky jsou voleny tak, že reflektují
podstatnou část příběhu a případně jsou některé další události dodatečně vysvětleny autorem.
Zařazeny jsou úlohy, které nenutí studenty k výraznější interpretaci děl, spíše podněcují
k zamyšlení, dokonce vybízejí k tvůrčí činnosti. Často jsou otázky zaměřeny na
charakteristiku postav.
4.3 Martínková a kol. – Čítanka 4
Čítanka 4141 odpovídá obsaženou látkou učebnici Literatura 4 od stejných autorek. Česká
tvorba je řazena chronologicky a téma holocaustu jako první reflektuje ukázka Romeo, Julie a
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tma. Před samotným úryvkem je kritika Františka Buriánka a ukázka z učebnice Literatura
pro IV. ročník gymnázií od M. Zemana a V. Hnízdila z roku 1982. Z novely je vybrána
ukázka rozmluvy Pavla a Ester o tom, co budou dělat po válce.
Následuje úryvek z díla Krabice živých Norberta Frýda. Úvodní odstavec popisuje
kontext celého díla a samotná ukázka popisuje apel v táboře. Úlohy k úryvkům jsou vždy na
konci kapitoly a mají název Otázky, úkoly, náměty. Většina z nich je obecná, např. Můžete říci
něco zajímavého o kompozici a jazyce jednotlivých prozaických ukázek této kapitoly? [...] Co
zajímavého zjistíte, zamyslíte-li se nad tematikou jednotlivých ukázek této kapitoly? Které
motivy na Vás zapůsobily nejsilněji?142
K samotným dílům se váže velmi málo otázek, pro naše téma pouze jedna:
Název Otčenáškovy novely Romeo, Julie a tma je parafrází slavné Shakespearovy
tragédie. Uveďte paralely obou děl.143
Z dalšího období je uvedena ukázka z Modlitby pro Kateřinu Horovitzovou. Úryvku
předchází několik zahraničních kritik, například z Jerusalem Post či New York Times.
Samotná ukázka popisuje závěrečné vystavení a spálení mrtvoly Kateřiny.
Následuje ukázka z díla Sen o mém otci Karola Sidona o strýčku Cyrilovi, kde v úvodu
autor naráží na holocaust:
V pětačtyřicátém dostala prý matka zprávu, že by bylo dobré, kdyby se mnou někam
odjela, že mi hrozí transport a plyn. Válka už se sice chýlila ke konci, nebyly mi ještě ani tři
roky a byl jsem ze smíšeného manželství, ale maminka držela v ruce varování a tatínka již
Němci zabili.144
Úryvku předchází opět pár řádků kritiky, tentokrát od Jana Čulíka. Všechny závěrečné
otázky a náměty jsou obecně položené. Neptají se na Lustiga či Sidona. Pouze vybízí, aby si
studenti vybrali některou knihu, přečetli ji celou a následně připravili referát, případně mají
tematicky rozdělit ukázky prózy v kapitole. Více prostoru je věnováno poezii 60. let.
Poslední ukázkou zajímavou pro naše téma je Spalovač mrtvol. Jako úvodní text je
vybrán přepis záložky knihy z 2. vydání (1983). Samotný úryvek popisuje, jak Kopfrkingl
zabije svého syna. Opět je tedy vybrána pasáž, která popisuje výraznou událost v příběhu.
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Ukazuje charakteristiku hlavní postavy, jeho chování, klid, s jakým svého syna zabije. Jde
tedy opět o vhodnou část, kdy studenti mají možnost poznat vlastnosti hlavní postavy, styl,
jakým je dílo psané, hlavní motivy apod. Za kapitolou není opět žádná úloha konkrétně
zaměřena na toto dílo. Studenti si mají hlavně ujasnit rozdíly mezi oficiální, samizdatovou a
exilovou tvorbou. Objevují se i úlohy vedoucí k tvůrčí práci, studenti si mají vybrat některou
z nich a napsat anotaci či recenzi. Mají se také zamyslet nad dobovou kritikou a politickou
situací, která ji ovlivnila.
Samotné ukázky jsou voleny vhodně, kladně hodnotíme i doprovodné texty k nim. Jak již
bylo řečeno, na pasážích studenti mohou posoudit styl díla, charakteristiku postav a hlavní
motivy. Avšak úlohy jsou často obecné, shrnují celé dané období a velmi omezeně se vážou
k samostatným dílům (v našem zkoumaném tématu je to pouze Romeo, Julie a tma). Pro
ucelení dobových souvislostí jsou úlohy vhodné, ale pro pochopení tématu holocaustu, nebo
jeho proměny a vývoje, nikoliv, protože reflektují vývoj literatury na rovině oficiální,
samizdatové a exilové.
4.4 Pech – Čítanka z české literatury pro středoškoláky
Tuto čítanku jsme zařadili do analýzy kvůli jejímu roku vydání. Jaroslav Pech ji vydal
v roce 2013 a zařazuje i současné autory. Čítanka je rozdělena chronologicky na pět částí. Pro
účel naší práce nás zajímá kapitola čtvrtá (Česká literatura po roce 1945) a pátá (Česká
literatura po roce 2000).
Každý úryvek z díla je uveden několika informacemi o životě a tvorbě autora, následuje
stručná charakteristika díla a poté samotná ukázka. V čítance nejsou pro studenty žádné
doplňující úlohy.
Téma války, židovství a holocaustu je zastoupeno poměrně výrazně. Jako první najdeme
ukázku Otčenáškovy novely Romeo, Julie a tma. Vybraná je část, kdy Pavel a Ester
rozmlouvají o budoucnosti a tanci.
Druhou ukázkou je Aškenazyho Vajíčko, kde není přímo zmíněno židovství, ale je
vybrána ukázka o studentovi, který každý týden v pátek volá panu Kohoutkovi a ptá se, jestli
je doma Slepička. Během války je v koncentračním táboře, a když po válce opět zavolá, je
pan Kohoutek rád a pozve ho k sobě.
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Dalším autorem je Ladislav Fuks. V úvodním odstavci je popsáno dílo Pan Theodor
Mundstock, pro ukázku však autor zvolil Spalovače mrtvol, které je popsáno jako žánr hororu.
Je vybrána ukázka oběšení ženy Kopfrkigla.
Poslední zařazenou ukázkou ve čtvrté kapitole je Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
Arnošta Lustiga. Úryvek je rozdělen na dvě části. První z nich popisuje, jak se snaží Němci
oklamat Židy na cestě, kteří ale ve skutečnosti jedou do koncentračního tábora. Druhá ukázka
popisuje závěrečné vystavení mrtvoly Kateřiny.
V páté kapitole jsou vybrány ukázky reflektující 2. světovou válku, konkrétně autor
vybral ukázku Hrdý Budžes a Habermannův mlýn.
Čítanku hodnotíme jako vhodné doplnění při samostudiu. Učitel může úryvky zařadit do
výuky, ale je nutné k nim vytvořit úlohy, abychom ověřili znalost a pochopení textu. Stejně
jako u Martínkové jsou zvoleny pasáže, které popisují buď výraznou událost v příběhu (např.
Spalovač mrtvol), nebo část, která vhodně líčí hlavní téma knihy (klamání Židů v Modlitbě
pro Kateřinu Horovitzovou nebo rozmlouvání o budoucnosti v Romeo, Julie a tma).
4.5 Krausová, Foldyna – Čítanka 4 (k Literatuře – přehledu SŠ učiva)
Čítanka koresponduje s učebnicí literatury Taťány Poláškové. Jako první je vždy samotná
ukázka díla, následují úlohy, poté je další ukázka, kde jsou zvýrazněny a vysvětleny některé
pasáže, většinou jde o popis nějakého jazykového prostředku a jako poslední je zařazen text
obsahující informace o díle a autorovi.
První ukázkou je Život s hvězdou a jde o začátek románu. Následující otázky se vztahují k
chování vypravěče – proč provádí postupnou destrukci své domácnosti a jaký význam má toto
jednání, dále vybízejí k charakteristice stylu vyprávění, definici historického kontextu a
zamyšlení se, v čem spočívá nadčasovost díla. Posledním úkolem je ukázku zařadit do
kontextu české a světové literatury a Weila přiřadit k nějakému literárnímu směru či proudu.
Druhým úryvkem je popis, kdy si jde Roubíček na úřad pro hvězdu. Jsou zvýrazněna některá
slova s odkazy, které jsou vysvětleny po straně, například perifráze, personifikace, přirovnání
či hovorové výrazy.
V závěrečném odstavci je interpretace díla otevírající otázky, které je možné využít
v diskuzi.
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Weil se dotýká jednoho ze základních paradoxů událostí 2. svět. v.: jak je možné, že se
lidé nechali vmanipulovat do pasivní účasti na tak nesmírné tragédii, jakou byl holocaust?!145
Druhou ukázkou je popis čekání na údajnou loď do Ameriky a telegramy příbuzným se
žádostí o finanční obnos z díla Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Studenti mají popsat, jak
Lustig charakterizuje postavy a ukázat to na příkladu Bedřicha Brenskeho, dále vysvětlit
pasivní jednání ostatních a popsat prostor vlaku jako specifické prostředí děje. Jako poslední
mají definovat pojem demagogie. Druhá ukázka představuje závěrečnou scénu, kdy Kateřina
umírá, a opět jsou zvýrazněny různé jazykové prostředky. Závěrečný odstavec popisu díla
opět otevírá možnosti diskuze:
Pomyslný „protihráč“ Kateřiny ve struktuře vyprávění – pan Brenske – do poslední
chvíle zachovává chladnou taktiku, zatímco ona jedná emotivně. Z daného kontrastu vychází
jednání dívky jako jednoznačně lidštější.146
Další ukázkou je Spalovač mrtvol a vybrána je pasáž, která popisuje Kopfrkinglovy
argumenty teorie kremace. Na ty se ptá hned první otázka. Dále mají studenti nalézt aluze na
nacistickou ideologii, charakterizovat hlavní postavu a vysvětlit proč přejmenoval restauraci
na U stříbrného pouzdra. Druhá ukázka je zaměřena na popis komunikačních strategií a
ukazuje studentům pojmy jako je řečnická otázka a rétorické figury. Popisuje přesvědčování
Kopfrkingla o postoji vůči Židům. Závěrečný odstavec se věnuje právě těmto přesvědčovacím
strategiím a srovnává je s nacistickými ideologiemi.
Následuje Krabice živých, kde je využita jedna ze scén popisující každodenní život
v táboře. Studenti mají popsat Frýdovu práci s napětím v ukázce, charakterizovat jednotlivé
postavy a jejich typické znaky a dále mají vyjmenovat další díla s touto tematikou a autory,
kteří také byli v koncentračním táboře.
V díle Romeo, Julie a tma je popsána scéna prvního polibku Pavla a Ester, které
předcházela rozmluva o jejím vzhledu, kdy Pavel nevhodně poznamená, že se mu Ester líbí,
protože je stejná jako ostatní. Studenti mají definovat typ vypravěče, prostředky, jimiž autor
dosahuje autentičnosti dialogů, vysvětlit pojem aluze a najít příklad v textu. V poslední otázce
mají vyjmenovat další autory s židovskou tematikou, tentokrát 50. let.
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V čítance jsou zařazeny také ukázky z povídkového souboru Vajíčko. Popisují události
návratů v květnu 1945 a otázky nejsou zaměřeny na holocaust, ale studenti mají najít
hovorové a nespisovné výrazy, vysvětlit pointu, definovat rozdíl mezi glosou, anekdotou a
povídkou apod.
Poslední z našeho tématu najdeme ukázku z díla Smrt krásných srnců popisující události
před skolením srnce. Studenti mají ukázku porovnat s texty Jana Drdy. Na druhé ukázce je
znázorněna vnější charakteristika, k čemuž je vybrán popis Židovky.
České literatuře holocaustu je v čítance věnován poměrně značný prostor, zvláště
v porovnání s učebnicí. Velmi kladně hodnotíme využití ukázek k vysvětlení různých
termínů, což se často objevuje v didaktických testech147. Samotné pasáže a závěrečné shrnutí
díla souvisejí s otázkami k zamyšlení a diskuzi, jsou tedy velmi vhodně zvolené.
4.6 Prokop – Čítanka k Přehledu české literatury 20. století
Stejně jako u Martínkové a kol. i Vladimír Prokop vytvořil pro každý díl své učebnice
čítanku. Učebnici je podřízeno řazení obsahu v čítance.
Před každým úryvkem je vždy krátký popis celého díla. Jako první je vybrána ukázka
z novely Romeo, Julie a tma a opět jde o společné rozmlouvání Pavla a Ester o budoucnosti.
Poté následují otázky a náměty k diskuzi, jak Prokop pojmenovává připojené úlohy. Opět se
objevuje otázka spojená s názvem novely. Tentokrát mají studenti popsat společné rysy
se Shakespearovou tragédií a současně mají vysvětlit pojem paralela. Druhá otázka souvisí
s charakteristikou postav, studenti mají popsat, jací hrdinové jsou. Třetí otázka je obecnější a
zjišťuje, zda studenti znají některé další literární či filmová díla inspirovaná Shakespearem.
Po Otčenáškovi následuje Ladislav Fuks rovnou se dvěma ukázkami. První z nich je z
díla Pan Theodor Mundstock. Vybraná část popisuje myšlenky hlavní postavy a jeho přípravu
na tvrdou práci v táboře. Druhá ukázka popisuje smrt ženy pana Kopfrkingla v novele
Spalovač mrtvol. Otázky a náměty se zaměřují na obě díla. Studenti se mají zamyslet nad
hranicí reality a představ v první ukázce. Druhá se nevztahuje přímo k úryvku, je k ní nutné
znát konec příběhu, který je popsán v úvodním odstavci o díle:
Smrt Theodora Mundstocka má symbolický význam. Víte, proč musel v knize skončit
právě takto tragicky?148
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Další otázka souvisí s druhým dílem. Studenti mají charakterizovat jazyk díla, především
v nejvypjatějším tragickém okamžiku. Pro charakteristiku celého díla a Fuksovy poetiky
doporučuje autor použít slovníky a další odbornou literaturu. Zbylé dvě otázky se váží
k oběma úryvkům. V první otázce dostávají studenti úkol odmyslet si konkrétní postavy a děj
a zkusit popsat, o čem příběhy jsou obecně, přímo je uvedeno: Jinak také řečeno, co je ve
spektru zájmu Ladislava Fukse?149 Tato poslední otázka se nám zdá poněkud nejasná.
Nevíme, na co konkrétně se mají studenti zaměřit, zda na téma a motivy či obsah příběhu.
Poslední úloha vybízí k vysvětlení pojmů groteskní, tragikomický a absurdní.
Zařazena je i ukázka z povídky Smrt krásných srnců, ale zaměřuje se spíše na popis
křivoklátské přírody.
Poslední ukázkou tématu holocaustu je Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a popisuje
vzbouření Kateřiny a zastřelení Horsta Schillingera. Otázky pod textem vybízejí žáky
k nalezení pasáže, kde je rozpor v postavení hlavních protagonistů a tím, jak je vidí čtenář a
dále mají na základě ukázky charakterizovat Lustigovu poetiku. Zbylé dvě úlohy jsou
obecnější. V první mají žáci vysvětlit pojmy gradace a mystifikace a ve třetí najít další knihy
podobného stylu.
Velmi kladně hodnotíme způsob úloh („otázek a námětů“) v této čítance, zvláště
v případě našeho zkoumaného tématu. Studenti se musejí hlouběji zamyslet, otázky jsou
vhodné k diskuzi a vybízejí k rozsáhlejším úvahám, než pouze k faktickým odpovědím.
Důležitá je i vlastní interpretace žáků, především u Fukse. Čítanku hodnotíme jako vhodnou
k výuce tohoto tématu právě díky těmto úlohám.
4.7 Sochrová – Čítanka IV. k literatuře v kostce
K učebnici Literatura v kostce jsou čtyři čítanky, které jsou řazeny chronologicky podle
jednotlivých ročníků. Čtvrtý díl obsahuje tedy tradičně tvorbu 2. poloviny 20. století. Čítanky
byly několikrát přepracovávány, což ve výuce občas vede ke zmatku. Studenti na středních
školách si většinou učebnice pořizují sami a často se tedy stane, že někteří studenti mají jiné
vydání než učitel. Analyzujeme vydání z roku 2004 a následně porovnáme s vydáním 2007.
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4.7.1 Vydání 2004
Česká literatura je rozdělena na poezii, prózu a drama a dále již díla nejsou nijak
rozčleněna. U každého úryvku je nejprve krátká informace o díle, následuje ukázka a poté
otázky a úlohy k zamyšlení nad textem.
Jako první je uvedena ukázka Norberta Frýda Krabice živých, vybrána je část popisu
života v koncentračním táboře. Pod textem je celkem pět úloh:
Ve srovnání s Drdou se pokuste vyjádřit, k jakému posunu dochází s odstupem času ve
zpracování válečné tematiky.
Uvažte, co způsobilo ve světě násilí a zvůle vzestup vnitřní odolnosti vězňů a schopnosti
bojovat.
Vyjádřete konkrétně, jaký doslovný i přenesený, metaforický význam má klíčový výraz
„krabice živých“.
Všimněte si pásma vypravěče a pásma postav. Vyhledejte nevlastní přímou řeč. Jakou
funkci má v textu? Posuďte funkci vět z hlediska modality.
V čem spočívá význam románu?150
Otázky a úlohy podněcují žáka k zamyšlení. K první úloze potřebují žáci znát také dílo
Němá barikáda a pro třetí úlohu dokonce kontext celého díla. Čtvrtá otázka přesahuje
z literární složky do jazykové a komunikační, lze ji tedy propojit i s výukou slohu a mluvnice.
Poslední otázka je poměrně obecná a na vyučujícím bude ji dále specifikovat a studenty
navést.
Dalším z úryvků je román Život s hvězdou, ze kterého jsou vybrány dvě části, první
z nich je Roubíčkova úvaha nad nejlepším úkrytem a druhá je závěr díla. Následují dvě
otázky, v první z nich mají studenti popsat, čím se vyznačuje typicky existenciální scéna
v závěru románu a jak je nahlíženo na svobodu. Ve druhé zjišťuje, jak studenti znají dobový
kontext a ostatní literaturu 40. a 50. let. Mají odlišit Weilovo dílo od Drdy, Fučíka i Frýda.
Posledním úkolem je odůvodnit převahu vnitřního monologu.
Poté následuje ukázka Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a je vybrána
část vystavení mrtvoly Kateřiny. Za textem jsou pouze dvě úlohy. V čem spočívá Lustigův
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osobitý přínos k tematice koncentračních táborů151 a dále mají studenti charakterizovat
vlastnosti Brenskeho a Dajema.
Dvě části příběhu obsahuje úryvek novely Romeo, Julie a tma. První popisuje pocity
Pavla, když ukryl Ester a druhá jejich společný rozhovor o budoucnosti. Za ukázkou je
poměrně dost úloh. Studenti se mají zamyslet nad názvem novely a především nad slovem
tma, dále dílo srovnat s novelou Petr a Lucie, povšimnout si básnických obrazů, dynamiky a
napětí, vyhledat stylistické prostředky apod. Mimo to jsou zde i otázky podněcující
k zamyšlením nad jednáním postav. Jedna z úloh příliš nesouvisí s literaturou či její teorií a
historií. Studenti se mají zamyslet nad uvedenou myšlenkou: Zamyslete se nad pravdivostí
myšlenky, že vztah dvou lidí se prověřuje a zraje s problémy.152 V otázce není jasně
definováno, zda ji mají studenti vtáhnout k dílu či se zamýšlet obecně. Pokud obecně,
nemyslíme si, že je zařazena vhodně.
Hned po Otčenáškovi následuje Ladislav Fuks. V čítance je zařazeno několik částí z
díla Pan Theodor Mundstock a zabití manželky ve Spalovači mrtvol. Otázky k prvnímu z děl
u studentů zjišťují, jak se vyvíjí ústřední postava, jakou obecnou platnost a vyznění má dílo,
na které dílo s podobnou tematikou navazuje a jaké stylistické prostředky Fuks využívá. Jeden
z úkolů vyzývá ke srovnání s přístupem k židovské tematice Frýda a s dílem Arnošta Lustiga.
Dílo Spalovač mrtvol mají studenti rozebrat po jazykové stránce, najít obecné varování a
všimnout si, jak je ztvárněn nejvypjatější okamžik.
V čítance je zařazeno také dílo Smrt krásných srnců Oty Pavla, ale není zvolena ukázka
reflektující přímo holocaust.
4.7.2 Vydání 2007
V novějším vydání je česká literatura řazena chronologicky. Poezie je navíc členěna
tematicky, próza tak sice není uvozena nadpisem, ale přesto jsou díla řazena také tematicky.
Oproti dřívějšímu vydání bylo vyřazeno Frýdovo dílo Krabice živých, Fuksův Spalovač
mrtvol a Weilův Život s hvězdou. Změnilo se i řazení děl, první s touto tematikou je román
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, následuje Romeo, Julie a tma, poté Pan Theodor
Mundstock a jako poslední Smrt krásných srnců, kde je opět volena ukázka, která holocaust
nereflektuje. Jde o stejnou ukázku jako u Prokopa.
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Před úryvky je vždy odstavec nadepsaný slovy Zapamatuj si a dozvídáme se v něm
informace o díle a případně i autorovi. Nejde však pouze o popis děje. Ukázky i úlohy jsou
stejné jako v předchozím vydání.
4.8 Andree a kol. – Literatura pro 4. ročník středních školy – Pracovní sešit
Jako poslední jsme vybrali k analýze pracovní sešit, který doplňuje učebnici, od kolektivu
autorů nakladatelství Didaktis. Zařadili jsme ho mezi čítanky, protože úkoly se týkají
především ukázek daných děl, které jsou buď přímo uvedeny v sešitě, nebo je má učitel
k dispozici na CD jako audio ukázky.
Sešit je strukturován do tematických celků stejně jako učebnice a odpovídají si i strany.
Zařazeny jsou i opakovací části (v učebnici je na těchto stranách dobový kontext).
Jako první je zařazen Jiří Weil. Studenti nejprve odpovídají na otázky, kde mají možnosti
ano či ne, například: Jiří Weil byl po celý svůj život odpůrcem komunismu. ANO NE153 apod.
Následují úlohy k ukázkám jsou k dílům Život s hvězdou a Na střeše je Mendelssohn.
Úlohy jsou rozděleny na samostatné a skupinové. K prvnímu dílu se váží dva úryvky, první je
přímo v sešitě a jde o scénu vyhození Roubíčka z tramvaje. Studenti mají popsat chování
muže s odznakem, který Roubíčka vyhodil a ve druhé otázce se zamyslet nad tím, proč na to
ostatní lidé v tramvaji nereagovali. Třetí otázka je pro skupinovou práci a vybízí studenty
k nalezení informací o zákazech a nařízeních pro Židy během okupace, využít mají internet a
odbornou literaturu. Další ukázkou je audio a jde o úryvek popisující návštěvu v nemocnici a
rozmluvu o sebevraždách. Studenti mají v návaznosti na poslech definovat způsob, kterým se
postavy baví o smrti a popsat reakci ženy na to, že se její muž pokusil spáchat sebevraždu.
K dílu Na střeše je Mendelssohn jsou připojeny úlohy, kde mají studenti vysvětlit některé
věty z ukázky, př. Když o někom řekne pan zastupující říšský protektor, že je to Žid, tak to
musí být Žid154. Dále mají popsat vztah osob v úryvku a jako skupinová práce je zadáno
vyhledat více informací o R. Heydrichovi.
Další ukázkou je Romeo, Julie a tma, část, kdy Pavel navštíví Ester a během toho
poslouchají jména odsouzených. Otázky se zaměřují především na znalosti dobového
kontextu, zjišťují, na kterou konkrétní událost se v textu naráží (myšlen je atentát na
153
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Heydricha), kdy se přesně děj odehrává a také mají studenti společně diskutovat, proč je
příběh situován do této doby. Dále se má student zamyslet nad jednáním Pavla, který má
starosti, ale nechce se Ester svěřit, najít v textu kontrast k atmosféře doby a popsat jazykové
prostředky, kterými autor vystihl krásu přírody a vztah dvou lidí. Otázky se tedy zaměřují na
chování postav, umělecké prostředky a dobový kontext.
Následuje Krabice živých s krátkým úryvkem popisující tábor a proměnu lidí, kteří do něj
přijíždějí. Studenti mají právě tuto proměnu popsat, dále se mají zamyslet nad slovem
muselmani a na základě textu vysvětlit, jak autor popisuje rozdíl mezi vyhlazovacím a
koncentračním táborem. Jako skupinová práce je dohledat, jakým způsobem Zdeněk pomáhal
některým spoluvězňům.
Ladislav Fuks má v pracovním sešitě vymezenu celou dvoustranu. Jako první cvičení je
doplňovačka informací z Fuksova života, druhé cvičení je otázka k diskuzi, proč Fuks sbíral
kuriózní až morbidní předměty. Studenti mají také v jednom ze cvičení přiřadit postavy
k dílům. Následuje krátká ukázka z díla Pan Theodor Mundstock popisující rozhodnutí
Mundstocka se připravit na koncentrační tábor. Studenti mají popsat pocity hlavní postavy a
vysvětlit, proč je slovo zachráněn v textu napsáno kurzívou. Ve dvojicích mají přemýšlet nad
významem věty Mlhy se rozplynuly a jako námět k diskuzi je otázka, zda měla Mundstockova
příprava na tábor smysl. Ke stejnému dílu se váže ještě jedna z ukázek, kdy se hlavní postava
rozhodne spát pouze na prknech a rozmýšlí o tom, jak bude snášet bití. Studenti mají popsat
prolínání představ a skutečnosti, vypsat z ukázky slova, jimiž je označován nepřítel, a
charakterizovat Fuksův autorský styl. Jako audio ukázka je zvolen závěr díla a studenti ho
mají poté převyprávět. Samostatně mají vylíčit vztah mezi Monem a Šimonem, vysvětlit
slovo absurdní, popsat opakující se motivy a vyjmenovat další autory zabývající se osudy
Židů za 2. světové války.
Zařazena je i ukázka z novely Spalovač mrtvol, kdy Kopfrkingl s pohledem do novin
mluví o smrti své ženy a líčí dětem o smrti a novém, šťastném řádu nastoleném v Evropě.
K textu se váže jedna otázka pro samostatnou práci, kdy mají studenti vysvětlit slovo cynik a
zda je jím hlavní postava. Další otázky jsou skupinové a vedou k zamyšlení, jak Kopfrkingl
vnímá smrt, jaké má názory a můžeme-li z nich vyvodit jeho politické smýšlení. Studenti mají
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diskutovat o nekritickém přijímání ideologií a říci, jak vnímají současné projevy
neonacistických hnutí.155
U dvoustrany věnované Lustigovi nalezneme také doplňovačku informací z jeho života a
cvičení na přirovnání postav s díly. Při analýze učebnic jsme se zamysleli nad zařazeným
komiksem, který je zmíněn i v pracovním sešitě, kdy mají studenti dohledat, podle čeho
probíhala selekce v koncentračních táborech.
Zařazeny jsou dvě ukázky z Dity Saxové, první z nich popisuje vzpomínky Dity na
Terezín, kde se starala o děti. Jako otázka k diskuzi je uvedeno, co podle studentů vedlo
Lustiga k přepracování tohoto díla. Otázky k samostatné práci jsou dvě, nejdříve mají popsat,
jak Dita vnímá svou současnost a ve druhé mají studenti motiv vzpomínek najít i další ukázce,
která líčí Ditino sklouznutí z ledovce a její pocity. Studenti mají stručně shrnout obsah
úryvku, vyjádřit pocity hlavní hrdinky a napsat za ni dopis na rozloučenou. Otázky k diskuzi
jsou, proč se Dita rozhodla pro sebevraždu a z jakého důvodu tak volí jiní lidé a zda se tomu
dá zabránit.
Další dvě cvičení se pojí k ukázkám z Modlitby pro Kateřinu Horovitzovou. První líčí
svatbu Kateřiny s Hermanem Cohenem a rabín zpívá zpěv za mrtvé, k čemuž se váže hned
první otázka, proč tomu tak je a co tím chce rabín sdělit. Ve druhé mají studenti vysvětlit
význam posledního souvětí:
A pak řekl větu, z níž porozuměla více, o přístupu do svatyně a občerstvení z pramenů
edenských.156
Následují otázky k diskuzi, kdy se mají studenti zamyslet, proč rabín oslovuje Kateřinu
jako první a poslední a také mají vyjmenovat, jaké znají filmy reflektující holocaust. Druhá
ukázka je audio a popisuje útok Kateřiny, studenti mají opět shrnout děj, ve dvojici se
zamyslet nad tím, co vedlo Kateřinu k jejímu činu a otázkou k diskuzi je porovnání činů
Kateřiny a Dity Saxové.
Posledním úryvkem je část z povídky Dům vrácené ozvěny ze souboru Hořká vůně
mandlí. Vybrána je ukázka popisující smrt v plynové komoře a studenti mají toto místo
odhalit a také najít pasáže, z nichž poznají etnikum hlavního hrdiny, dále se zamyslet nad
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názvem knihy a zdůvodnit psaní žid a Žid. V diskuzi mají studenti vysvětlit význam věty To
byla tedy Lodž tety Marty a strýce Artura a Zuzany.157
Pracovní sešit je velmi dobře zpracován, zahrnuje i několik částí z jednoho díla a střídá
čtenou formu s mluvenou (audio), což se nám zdá vhodné pro udržení pozornosti studentů.
Otázky k úryvkům se zaměřují i na dobový kontext, přesahují do dějepisu, společenských věd
a zabývají se i dnešními problémy neonacistických extremistických skupin. Vybízí k tvůrčímu
psaní, ověřují znalost fakt a rozvíjí kritické myšlení studentů. Pro výuku tohoto tématu
v literatuře hodnotíme sešit jako výborně zpracovaný.
4.9 Shrnutí
Hlavním bodem analýzy bylo zjistit, jaké texty čítanky v našem zkoumaném tématu
zmiňují a jaké části těchto textů. Ve všech analyzovaných čítankách byla ukázka z díla
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou ve většině také Romeo, Julie a tma a Spalovač mrtvol158.
Lze je tedy považovat za kanonická díla tématu holocaustu v české literatuře. Problémem
k analýze se ukázalo být dílo Smrt krásných srnců, protože pouze v jedné čítance (Krausová,
Foldyna) se objevuje explicitně tematika židovství. Je však pravdou, že v tomto díle není
holocaust hlavním tématem. Zaměřili jsme se na něj kvůli souvislosti s regionem Rakovnicka.
Oproti předpokladu se nepotvrdilo častější zařazení díla Život s hvězdou, ale i přesto ho
najdeme ve čtyřech analyzovaných čítankách.159
Všechny čítanky zvolily pasáže, které popisují klíčovou událost v příběhu (např. úmrtí),
ukazují hlavní motivy (např. život v koncentračním táboře), nebo takové, co jsou vhodné
k připojeným úlohám. Nejčastěji tedy pasáže reflektující vlastnosti postav, charakteristický
styl autora nebo události, které lze porovnat s jinými díly.
Jako další bod analýzy byly úlohy připojené k úryvkům. Jako nejvíce propracované je
hodnotíme v čítankách od Hoffmanna, Krausové a Foldyny a Andree a kol. a jako velmi
dobré také od Prokopa a Sochrové. Tyto čítanky zahrnují různé typy úloh, kromě faktických
zjišťují také povědomí o dobovém kontextu, chtějí po studentech kritické zamyšlení, tvůrčí
činnost, vlastní interpretaci textu, porovnání s jinými díly apod., což je nutné pro maturitní
přípravu. Pracovní sešit od kolektivu autorů nakladatelství Didaktis se navíc výrazněji dotýká
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i samotného pojmu holocaust. Pouze čítanka od Jaroslava Pecha není příliš vhodná pro výuku,
protože úlohy nejsou vůbec zařazeny.
V každé z čítanek nalezneme doplňující informace, např. o autorovi, díle či jsou zařazeny
ukázky z kritiky. Velmi kladně hodnotíme tyto informace u čítanky od Krausové a Foldyny,
protože otevírají náměty k diskuzi.
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5. VÝUKOVÉ PROJEKTY SOUVISEJÍCÍ S TÉMATEM HOLOCAUSTU
V LITERATUŘE
Pracovat s tématem holocaustu v literatuře nemusíme pouze podle učebnic, ale součástí
výuky mohou být i různé projekty, které si buď vytváří sama škola, nebo lze využít výukové
projekty vzdělávacích institucí. Zaměříme se na programy a projekty, jež nabízí Židovské
muzeum v Praze - Oddělení pro vzdělávání a kulturu, Památník Terezín, a které nalezneme na
webových stránkách holocaust.cz. Podrobněji se budeme věnovat především programům,
které jsou propojeny s literaturou, ale opět se toto téma prolíná i s předmětem dějepisu a
společenských věd.
5.1 Židovské muzeum v Praze - Oddělení pro vzdělávání a kulturu160
Oddělení pro vzdělávání a kulturu patřící pod ŽMP nabízí vzdělávací a kulturní pořady a
programy, přednášky, kombinované pořady, dílny a cykly, určené nejen židovským zájemcům
z řad žáků, studentů, učitelů a badatelů, ale i širší veřejnosti. V těchto programech se
zaměřuje na řadu dosud jen okrajově zmíněných témat.161 Oddělení spolupracuje se
spisovateli, historiky, judaisty a dalšími kulturními a vzdělávacími institucemi jako je
například Památník Terezín, dále Ústav pro soudobé dějiny ČAV či Univerzita Karlova, ale
také se zahraničními institucemi jako například s Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě či
Open Society Fund.
Nabídka se zaměřuje, jak na programy a projekty pro školy, tak pro pedagogy.
Z programů pro učitele jsou na každý rok připraveny semináře, které probíhají v Praze a
v Brně. Pro rok 2014162 to byly dva bloky, první z nich nesl název Dějiny židů a druhý
Antisemitismus, šoa a Stát Izrael. Celkový název semináře zní Židé, dějiny a kultura. Každý
z bloků trvá dva dny a součástí jsou přednášky, dílny, prohlídka synagog (v případě pražského
termínu), promítání filmů či besedy s pamětníky.
Projektů163 pro žáky a studenty základních a středních škol je v nabídce několik.
Rozdělují se na přednášky, dílnu a interaktivní projekty. Přednášky se zaměřují především na
historii Židů, jejich tradice a zvyky. Jedna z nich je zaměřena literárně, jde o program
Významné židovské osobnosti v oblasti literatury v kontextu české kultury.
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Výtvarně-dramatické dílny a interaktivní programy jsou rozděleny na dvě oblasti, na
Židovské svátky, životní cyklus a tradice a na téma Perzekuce a šoa. V oblasti svátků a tradic
je jeden z programů zaměřen na hebrejskou abecedu, kdy se žáci seznámí s písmem
židovského národa. V oblasti Persekuce a šoa jsou nabízeny tři programy. Prvním z nich je
Holocaust v dokumentech, kdy jsou žáci rozděleni na skupiny a analyzují dokumenty, které
reprezentují pět fází holocaustu, tedy definici a evidenci, zbavování práv a majetku, deportaci,
koncentraci a fyzickou likvidaci. Druhým programem je Reflexe – viníci, zachránci a ti
ostatní a představeny jsou fotografie a příběhy jednotlivých aktérů. Třetí program má název
Hanin kufřík a je inspirován knihou kanadské publicistky Karen Levinové. Žáci mají za úkol
hledat v dokumentech a seznámit se tak s osudy konkrétních rodin z Protektorátu. Součástí je
také diskuze s pamětníkem.
Jedním z výstupů programu jsou samostatné práce, ve kterých se žáci a studenti snaží s
využitím nabytých informací a s využitím vlastní fantazie popsat životní příběh některé z
vybraných postav.164
Kromě zvýšení povědomí o holocaustu se žáci učí pracovat s různými prameny a
vyhledávat informace v textech.
5.1.1 Naši nebo cizí?
Jedním z projektů Židovského muzea ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy je
již zmíněný projekt Naši nebo cizí?165, který je určen učitelům. Výstupem je publikace pro
využití na školách, ale značná část je k dispozici ke stažení na internetu. Většina metodických
materiálů je vhodná pro hodiny dějepisu a společenských věd, ale některé najdou využití i
v hodinách literatury. Často musejí žáci pracovat s textem a na úlohách ukázat, že mu
porozuměli. Jako příklad jsme vybrali dva materiály, které s literární výchovou souvisejí více.
Předsudky v literatuře konce 19. století166
První z materiálů nesouvisí přímo s holocaustem, ale zabývá se antisemitismem. Žáci si
po úvodním vysvětlení pojmů a definice předsudků přečtou úryvky z povídek otištěných
v časopisech na konci 19. století.
Příkladem je povídka Moric Perl a kumpanije, která postupně vycházela v časopise
Sekretář, jehož cílem mělo být šíření národohospodářských znalostí a zásad obecní
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samosprávy, a který osvětové články doplňoval poučnými beletristickými příběhy pro prostý
lid, nebo povídka Doubovský mlýn z olomouckého listu Pozor!.167
Žáci následně pojmenují antisemitské předsudky a jako další úkol k nim přiřazují rozdané
karikatury.
Zpěv na okraji propasti. Kultura v Terezíně, 1941 – 1945
Cílem je představit žákům kulturní život v Terezíně. Doporučeným postupem je zahrát
s žáky hru, že se píše rok 1944 a oni jsou v terezínském ghettu. Po uvedení do situace jim
učitel oznámí, že půjdou na kabaretní představení a poté jim rozdá několik ukázek textu
s otázkami. Žáci diskutují nad otázkami a pak jednotlivé scény přehrají.
Druhá část programu stále pokračuje ve hře. Učitel žáky upozorní, že musejí jít zpět na
ubikace, ale cestou se potkají s různými lidmi, mezi kterými jsou i kulturní osobnosti. Každý
žák obdrží citát a popis své postavy a následně se žáci potkávají po třídě a představují se.
Závěrem učitel s žáky shrne, co pro vězně znamenala kulturní činnost v ghettu a jak roli
umění interpretují.
Mimo metodické materiály je možné využít i workshopů pro školy, které jsou vhodné
především pro hodiny dějepisu.
5.1.2 Zmizelí sousedé168
Tento samostatný literárně-dokumentární projekt vznikl už v roce 1999 a vybízí žáky ve
věku 12 – 18 let k pátrání po sousedech, kteří zmizeli během 2. světové války. Oficiálně byl
vyhlášen pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky v rámci Konference Fenomén holocaust
MŠMT.
Do projektu se mohou zapojit základní a střední školy. Součástí pátrání je práce
s archivem, četba literatury na toto téma, besedy s pamětníky, zhlédnutí filmů a výstupem
může být literárně-dokumentární práce v rozsahu 7 – 30 stran.
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http://www.nasinebocizi.cz/metodicke-materialy/predsudky-v-literature-konce-19-stoleti/
http://www.zmizeli-sousede.cz/

83

5.1.3 Anna Franková - odkaz pro současnost169
Výstava pro školy, která ve spolupráci s Anne Frank House v Amsterodamu putuje po
školách už od roku 2002. Jedná se o českou verzi mezinárodní výstavy a cílem je podnítit
návštěvníky k zamyšlením nad pojmy tolerance a demokracie.
Součástí projektu jsou stránky170, kde žáci mohou najít informace k referátu a celkově
poskytuje mnoho podnětů pro výuku literatury.
Mimo těchto stálých projektů nabízí Židovské muzeum a Oddělení pro vzdělávání a
kulturu také další programy nebo projekty a některé lze realizovat přímo ve školách.
V nabídce jsou také putovní výstavy. Většina souvisí především s hodinami dějepisu a
společenských věd. Jeden z nich, s názvem My a oni – Antisemitismus a moderní společnost,
se zabývá antisemitismem a žáci v rámci programu pracují s dobovými články a antisemitsky
laděnými literárními texty.
5.2 Památník Terezín
Vzdělávací oddělení Památníku Terezín bylo založeno v roce 1993 a jeho cílem je
pořádání vzdělávacích seminářů pro školy se zaměřením na holocaust, antisemitismus,
intoleranci apod.171 Památník Terezín nabízí semináře pro žáky a studenty a také pro
pedagogy a dokonce i pro zahraniční.
5.2.1 Semináře pro školní skupiny
V nabídce jsou jednodenní i vícedenní semináře a součástí je vždy prohlídka bývalého
ghetta a Malé pevnosti. Opět jde o mezipředmětové semináře, kde se propojuje dějepis,
společenské vědy a literatura. Z literární složky jsou například probírána témata kultury
v terezínském ghettu, divadlo, časopisy a žáci si připravují písemný výstup, který prezentují.
Stejně jako u programů ŽMP musejí žáci pracovat s nejrůznějšími dokumentačními materiály,
studiemi, deníkovými záznamy apod. Součástí nabízených programů je beseda s pamětníky,
projekce filmů a je možné doplnit seminář o samostudium literatury z odborné knihovny
Muzea ghetta.
Památník nabízí i několik workshopů, které jsou zaměřeny spíše historicky a
společenskovědně.
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http://www.jewishmuseum.cz/cz/czpv05.htm
http://www.annefrankguide.com/
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Památník Terezín: Informace o vzdělávacím oddělení [online]. 2010 [cit. 2014-06-28]. Dostupné
z: http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/informace-o-vzdelavacim-oddeleni
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5.2.2 Semináře pro pedagogy
Nabízený seminář je rozdělen na pět stupňů. Prvním z nich má název Jak vyučovat o
holocaustu172 a jde o třídenní úvodní seminář, který začíná v Praze v ŽM a poté se přesouvá
přímo do Terezína. Druhým stupněm je seminář Holocaust ve vzdělávání173, tentokrát jde o
čtyřdenní program, který více prohlubuje témata holocaustu včetně genocidy Romů a
poskytuje informace o ultrapravicových skupinách a problematice antisemitismu. Součástí je
také kulturní program, například divadelní ztvárnění Fuksova díla Pan Theodor Mundstock.
Od třetího stupně probíhají semináře v zahraničí a stále se více prohlubují znalosti a
zkušenosti z předchozích. Třetí stupeň174 semináře probíhá buď ve Státním muzeu Osvětim
v Polsku, nebo v některém z koncentračních táborů na území Německa (pro rok 2014 je
předpokládané místo konání Památník Ravensbrück). Čtvrtý seminář175 trvá 11 dní a probíhá
v Izraeli. Jde o vrchol vzdělávacích aktivit. Pátý stupeň176 probíhá nepravidelně, jde o setkání
absolventů čtyř seminářů a prohloubení znalostí. Zatím se konaly dva semináře pátého stupně,
v roce 2007 v Drážďanech a v roce 2010 v Paříži.
Semináře probíhají ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, organizací International Holocaust Remembrance Alliance,
Mezinárodní školou pro studia holocaustu při Jad Vašem a dalšími organizacemi podle místa
konání či uskutečněných přednášek.
Každý ze

seminářů prohlubuje znalosti multikulturně, účastníci získávají mnoho

literárních a výukových materiálů či filmů. Mohou ho tedy využít i učitelé literatury, zvláště
pokud jejich aprobace čítá i dějepis či společenské vědy.
5.2.3 Projekty
Památník Terezín nabízí tři projekty177 a žádný z nich není vyhrazen přímo na předmět
literatury. První projekt má název Za pomníčky a cílem je zdokumentování současného stavu
míst bývalých nacistických táborů a masových hrobů na území dnešní České republiky a
zmapování skutečnosti, zda jsou na těchto místech instalovány pomníčky/pamětní desky, které
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http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/seminare-pro-pedagogy/seminar-i-stupne-jak-vyucovat-oholokaustu-3
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http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/seminare-pro-pedagogy/seminar-ii-stupne-holokaust-vevzdelavani-2
174
http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/seminare-pro-pedagogy/seminar-iii-stupne-2
175
http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/seminare-pro-pedagogy/seminar-iv-stupne-pamatnik-jadvasem-v-jeruzaleme-izrael
176
http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/seminare-pro-pedagogy/seminar-v-stupne
177
http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/projekty
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připomínají jejich existenci.178 Informace jsou pak zveřejňovány na speciálních webových
stránkách179.
Druhý projekt má název Školákem v Protektorátu Čechy a Morava a přibližuje
nejmladším generacím, jakým způsobem se učili stejně staří žáci v době protektorátu,
k dispozici je i přehled dobových učebních materiálů. Součástí projektu jsou i webové
stránky180, na kterých učitelé najdou mnoho informací a materiálů k výuce. Jedno z témat lze
využít v hodinách literatury, jedná se o Časopisy181, které kromě vývoje časopisů v době
protektorátu pracují i s cenzurou.
Třetím projektem je Ghetto Terezín, holocaust a dnešek a jedná se o příručku pro učitele
na základních i středních školách, která obsahuje 12 modelových hodin, výukových materiálů
a součástí je i DVD s filmovými klipy a výpověďmi pamětníků.
Na webových stránkách Památníku Terezín jsou k dispozici ke stažení také pracovní listy
k prohlídce ghetta a Malé pevnosti.
5.3 Holocaust.cz
Webové stránky holocaust.cz se velmi věnují také vzdělávání o holocaustu. Věnují se
hned několika oblastem.
5.3.1 Projekty
První oblastí jsou projekty182, které se tématem zabývají. Většinu z nich jsme již popsali
výše, ale z dalších je to například Židům vstup zakázán, kde žáci zkoumají dobová nařízení
nebo projekt s názvem Připomínka, který se snaží pomocí různých dat připomenout
významné události, u kterých je vždy mnoho podnětů pro výuku.
Zajímavým projektem, na který stránky upozorňují, je Online učebnice o dějinách
holocaustu v českých zemích183. Je určena i pro žáky středních škol a tvůrci slibují přehledné
texty připomínající důležité události holocaustu v českých i světových dějinách pomocí
nejrůznějších materiálů, mimo jiné i literárních ukázek. Zatím je k dispozici 1. kapitola
s názvem Židé a Romové před 2. světovou válkou.
178

Památník Terezín: Projekty [online]. 2013 [cit. 2014-06-29]. Dostupné z: http://www.pamatnikterezin.cz/cz/vzdelavani/informace-o-vzdelavacim-oddeleni
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http://zapomnicky.pamatnik-terezin.cz/
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http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/
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http://skolakemvprotektoratu.pamatnikterezin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=976&Itemid=141
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http://www.holocaust.cz/vzdelavani/projekty/
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http://www2.holocaust.cz/cz/education/projects/online_textbook
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5.3.2 Vzorové hodiny
Stránky nabízejí tři vzorové hodiny184 (Svědectví pamětníků, Holocaust Romů a Hra na
etnologa), které se nejlépe uplatní v hodinách dějepisu a společenských věd, ale žáci v nich
opět pracují s nejrůznějšími dokumenty a výstupem může být kratší esej.
5.3.3 Vzdělávací programy a instituce
Webové stránky holocaust.cz přináší seznam institucí a vzdělávacích programů. Pro
učitele, kteří tedy chtějí zařadit do výuky projekt zabývající se holocaustem je tu mnoho
informací, kde dále čerpat. Každý z projektů je představen a najdeme vždy jasný odkaz na
danou instituci, která ho zaštiťuje.
Kromě již výše zmíněných institucí nalezneme i další zajímavé vzdělávací projekty.
Jedním z nich je například Památník Černovice u Tábora, který byl odhalen v roce 2002.
Nabízí interaktivní mezipředmětový vzdělávací projekt Pedagogický program Černovice.
Památník nabízí i seminář pro pedagogy. Projekty jsou zaměřeny spíše historicky s přesahem
hlavně do hodin společenských věd (Tváří tvář historii, Neztratit víru v člověka, Protektorát
očima židovských dětí apod.).
5.3.4 Task Force
Stránky upozorňují také na organizaci Task Force185, která se dlouhodobě zabývá
mezinárodní spoluprací ve vzdělávání o holocaustu. Nalezneme zde pokyny pro výuku
holocaustu, kde je mimo jiné zdůrazněno, že téma má mezipředmětový rozsah a měli bychom
ho vyučovat nejen v hodinách dějepisu, ale také literatury, psychologie, náboženství apod.
Dále najdeme důvody, proč vyučovat o holocaustu a pokyny pro studijní návštěvy původních
památek, muzeí, památníků a informačních center.
5.3.5 Čítanka o holocaustu Židů za druhé světové války
Jednou z oblastí zájmu jsou také učebnice a jejich reflexe holocaustu:
Sledování židovské problematiky a holocaustu v českých učebnicích považují Terezínská
iniciativa, Institut Terezínské iniciativy a Židovské muzeum v Praze za jednu ze svých priorit.
Veřejná kritika a diskuse o obsahu učebnic mj. přispěla k tomu, že se i v českých učebnicích
obraz židovských dějin a holocaustu postupně začíná vyjasňovat.186
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Stránky představují učebnici Magdy Kurdíkové, Libora Kyncla a kolektivu s názvem
Čítanka o holocaustu Židů za druhé světové války. Nalezneme v ní především ukázky
z beletrie, poezie, ale také kapitoly o antisemitismu, rasismu a popírání holocaustu.
Projektů, institucí a výukových materiálů o holocaustu je k dispozici mnoho a zdaleka
jsme nevyčerpali všechny zdroje. Projekty zaměřující se i literárně jsou v omezeném
množství. Je to však vzhledem k tématu pochopitelné. Je nutné znát především historické
souvislosti a opírat se i o znalosti z psychologie, náboženství a společenských věd.
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6. MATURITNÍ ZKOUŠKA
Současná podoba maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury v České republice je
celoplošná, státní s jednou úrovní obtížnosti. Připravuje ji společnost CERMAT (Centrum pro
zjišťování výsledků vzdělávání), která je řízena MŠMT. Skládá se z didaktického testu,
písemné práce a ústní zkoušky.
Učitelé mají k dispozici Katalog požadavků zkoušek společné části maturitních zkoušek
zpracovaný přímo od společnosti CERMAT. Katalog byl poprvé zpracován již v roce 2008 a
je pravidelně aktualizován. Odvíjí se od platných pedagogických dokumentů a promítá
lingvistické a literární vývojové změny.
Nová státní forma maturitní zkoušky byla spuštěna v roce 2011 a v tento a následující rok
fungovala na dvou stupních obtížnosti, základním a vyšším. Od roku 2013 je pouze jedna
úroveň obtížnosti. Maturitní zkoušky probíhají v jarním a podzimním termínu a CERMAT
připravuje i ilustrační testy a zadání písemných prací.
6.1 Didaktický test
Didaktický test je první částí zkoušky a jeho cílem je prověřit osvojení čtenářských a
základních jazykových znalostí a dovedností. Na jeho napsání mají studenti 60 minut187.
Maximální počet bodů, který mohou studenti získat, je 69 a pro úspěšné absolvování postačí
30, tedy 44%. V současné podobě je test tvořen pouze uzavřenými testovými úlohami, které
mají zpravidla čtyři možnosti, s jednou správnou odpovědí. Studenti zaškrtávají možnosti do
záznamového archu. Druh úloh vychází z Katalogu požadavků zkoušek společné části
maturitní zkoušky. Jsou rozděleny na pět skupin požadavků a v katalogu nalezneme i
orientační procentuální zastoupení jednotlivých skupin:
Tabulka 1: Orientační procentuální zastoupení skupin požadavků k maturitní zkoušce
v didaktickém testu:
Pravidla českého pravopisu (1.1)

15–20 %

Slovo, věta, souvětí (1.2; 1.3; 1.4;)

25–30 %

Porozumění textu (1.5)

30–35 %

Text, jeho charakter a výstavba (1.6;1.7)

10–15 %

Text a jiný text (1.8;1.9)

10–15 %

187

Výjimku tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Na vypracování testu i písemné práce mají více
času a jiné podmínky. Například mají k dispozici Slovník spisovné češtiny.

89

Zdroj: CERMAT: Katalog požadavků zkoušek společné části maturitních zkoušek, Český
jazyk a literatura základní úroveň obtížnosti, 2008, s. 6.
Téma holocaustu bylo zařazeno do didaktického testu už v roce 2011. V ostrém zadání
jarního termínu vyšší úrovně obtížnosti se objevuje ukázka díla Život s hvězdou Jiřího Weila.
Úlohám předchází výchozí text popisující návštěvu hlavní postavy, Josefa Roubíčka, ve
Střešovicích, kde se úředníci Židovské obce vyptávají na jeho majetek.
K textu se vážou tři úlohy. První z nich je otevřená a táže se na počet postav v ukázce.
Druhá i třetí otázka je uzavřená se čtyřmi možnostmi. Druhá zkoumá porozumění obsahu
textu a při jejím řešení musejí maturanti umět správně interpretovat text:
Z jakého důvodu přestane postava vyslýchaného pociťovat strach?
A) Protože musí odpovídat na mnoho otázek.
B) Protože nezná Josefa Roubíčka, na něhož je tázána.
C) Protože rozhovor považuje za nesmyslný a zbytečný.
D) Protože se cítí důležitě, neboť zná minulost Josefa Roubíčka.188
Třetí úloha zjišťuje, který ze způsobů promluvy se nevyskytuje v textu. Zaměřuje se tedy
na pojmy z literární teorie:
Který z následujících způsobů promluvy se v textu nevyskytuje?
A) vnitřní monolog jedné z postav
B) promluva vypravěče v ich-formě
C) přímá a značená promluva jedné z postav
D) vypravěčem zprostředkovaná promluva postavy189
Žádná z úloh nereflektuje přímo holocaust, ani z ukázky není jasné, že hlavní postava je
Žid. Zaměřují se na literární teorii, porozumění a interpretaci textu.
Ve stejném roce v ostrém zadání podzimního termínu vyšší úrovně obtížnosti je zařazen
text z knihy Předčítač od Bernharda Schlinka. Je zvolena ukázka výslechu hlavní hrdinky
Hanny popisující selekce v táboře, kterých se účastnila jako dozorkyně. Studenti mají za úkol
seřadit šest jednotlivých částí textu tak, aby byla dodržena textová návaznost. Ve stejném
188

CERMAT: Didaktický test, jaro 2011, vyšší úroveň, s. 19 dostupné na: Státní maturita – čeština: Didaktický
test [online]. 2010-2014 [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: http://www.statnimaturita-cestina.cz/didakticky-test
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tamtéž
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testu je také použit jako výchozí text úryvek z knihy Oklamaný od Vladimíra Körnera.
K textu se vážou tři úlohy, z nichž jedna se ptá, na kterou událost odkazuje souvětí:
Auschwitz se vrátí do paměti všech věků za necelých sto let, jako místo, kde Bůh Izraele
opustil své děti…190
Správnou možností je: vraždění Židů v koncentračních táborech za druhé světové
války.191
V roce 2013 bylo téma holocaustu reflektováno v ilustračním zadání, kde byl použit
výňatek z díla Romeo, Julie a tma od Jana Otčenáška. V tomto případě ale nebyl uveden zdroj
vzhledem k povaze úloh. K úryvku jsou přiřazeny tři otázky. První se ptá, ke kterému roku
odkazuje výchozí text. Druhá ověřuje porozumění textu a zjišťuje, která z možností je
v souladu s textem. U poslední otázky musí studenti rozhodnout, zda se v následujících
čtyřech úsecích výchozího textu uplatňuje obraznost.
Ve stejném testu najdeme ještě jeden výchozí text, který souvisí s holocaustem, ale
tentokrát je zaměřen na film Lidice. Je uvedena recenze a vztahují se k ní tři otázky. V první
studenti nahrazují jedno slovo z textu jiným, druhá zjišťuje, co vyjadřuje výraz v závorce, a v
poslední otázce mají studenti vybrat odstavec, kde se neprojevuje názor autora textu.
Téma holocaustu se objevilo i v ostrém zadání jarního termínu 2013 a přineslo velkou
diskuzi. CERMAT zvolil báseň od Radka Malého ze sbírky Vraní zpěvy:
Vyhřezlý listopad
Něžně mží z šedých mraků
Den vhodný leda snad
k návštěvě koncentráku
Přivstal sis po flámu
Vnímáš to nonkonformně:
Sto koster v pyžamu
Pár bohů v uniformě
Márnice ptá se tě

190

CERMAT: Didaktický test, podzim 2011, vyšší úroveň, s. 19 dostupné na: Státní maturita – čeština:
Didaktický test [online]. 2010-2014 [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: http://www.statnimaturitacestina.cz/didakticky-test
191
tamtéž

91

jestlis už viděl pece
Jen vzhledem k pietě
nezvracíš Vzchop se přece
Ve dvoře stojí kůl
Ty u něj A krev cáká
Je v tobě Žida půl
a půlka esesáka.192
Báseň má název Buchenwald 28. 11. 2000 a vzbudila ohlas Federace židovských obcí,
která vznesla protest. Problémem se stalo poslední dvouverší a odesilatelé dopisu posoudili
zařazení básně do didaktických testů jako selhání CERMATu.
Považujeme za nesmírně urážlivé, že z nezměrného množství textů, které mohly posloužit
jako básnický základ pro maturitní didaktický test, byl vybrán takový, který v daném kontextu
relativizuje utrpení Židů za druhé světové války, a je tedy v příkrém rozporu s hodnotami
demokratického školství a společnosti. [...] Jeho zařazení do maturitního didaktického testu
z českého jazyka a literatury považujeme za kritické selhání Vámi vedené instituce.193
Protest byl adresován Jiřímu Zíkovi pověřeným řízením CERMATu a podepsali ho Petr
Papoušek, předseda Federace židovských obcí v České republice, Jan Munk, předseda
Židovské obce v Praze, a Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. Dopis byl vyvěšen
na webových stránkách Federace židovských obcí v České republice a dočkal se i komentáře
autora. Radek Malý píše, že se k vyjádření rozhodl vzhledem k množícím se reakcí. Rozhodl
se k celé záležitosti upozornit na čtyři věci:
1. Zařazení básně na testy a formulace otázek proběhly zcela a naprosto bez mého
vědomí a vlivu.
2. Ani v nejmenším nebylo nikdy mým cílem touto básní ani jakkoli jinak relativizovat
utrpení Židů za druhé světové války.
3. Osobně se domnívám, že čtení básně takovým způsobem není adekvátní (avšak
neupírám pochopitelně nikomu právo na interpretaci literárního textu).
4. Způsob, jakým byla báseň maturantům předložena, osobně nepovažuji za příliš šťastný.
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Nehodlám obhajovat uměleckou úroveň své třináctileté básně ani poskytovat návod na
její použití. Pokud však budí rozporuplné emoce, přimlouvám se za věcnou debatu vycházející
ze znalosti kontextu.194
Tento komentář byl pod příspěvek publikován 9. června 2013, na internetových stránkách
samotného autora najdeme komentář s datem o několik dní starším (4. června 2013), který je
rozšířen o několik informací.
Autor upozorňuje, že sbírka obdržela Cenu Jiřího Ortena, kterou spoluzaštiťovala Českoizraelská smíšená obchodní komora, dále upozorňuje na básníky židovského původu, kteří
vtiskli poezii naléhavou podobu.195 V posledním bodě informuje o korespondenci s panem
Papouškem: Pan Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí, mi v osobním e-mailu
potvrdil, že nevnímá samotnou báseň tak, že by relativizovala utrpení Židů za druhé světové
války. Problém vidí především v kontextu, v jakém byla báseň použita.196
Na stránkách Židovských listů se objevilo shrnutí celé situace, kde citují názor
samotného předsedy Petra Papouška po uveřejnění protestu:
„Osobně samotnou báseň nepovažuji v žádném případě za urážlivou. Problém vidím v
kontextu, v jakém byla báseň použita. Takto závažná báseň by neměla být použita v testu s
otázkami, které mohou být zavádějící.“ [...] V čem tedy dle něj byly otázky testu zavádějící?
„Otázky samy o sobě nejsou zavádějící. Citlivé je téma, které by mělo být probíráno pod
vedením učitele.“197
Stránky zmiňují i postoj ředitele CERMATu Jiřího Zíky:
Text Malého považuje za pozoruhodný, protože tematizuje neblahé dědictví
středoevropského prostoru, reflektuje otázku zděděné viny, s níž se každý subjekt stojící tváří
v tvář tak silnému emotivnímu líčení musí v současnosti vyrovnat. „Váš protest si dovedu jen
těžko vysvětlit jinak, než jako interpretaci textu, která je (...) založena na tom, že poslední
dvojverší vnímá jako otázku, kdy byl vrah a kdo oběť.“198
K případu se vyjádřilo mnoho komentujících a jsou zastoupeny hojně oba názory, ať už
přiklonění k protestu nebo vyslovení pochybností. Souhlasíme s názorem, že napadání
CERMATu může vést k tomu, že se pro příště raději téma holocaustu z didaktických testů
vynechá. Jak jsme ukázali, zastoupení literárních ukázek tohoto tématu je celkem časté, ale
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vždy jde o tzv. první nebo druhou vlnu válečné literatury. Pokud však studenty chceme
vyučovat tomuto tématu důkladně, je nutné zařazovat do výuky i třetí vlnu, což je právě i
tvorba Radka Malého. Věříme, že žáci maturitních ročníků jsou natolik vyspělí, aby poznali,
co je v básni autorem zamýšleno, tedy, jak naznačil ředitel CERMATu Jiří Zíka, dědictví
viny. Předsedovi Federace židovských obcí následně vadily především úlohy, které se k básně
váží, ale už není přesně řečeno, co konkrétně. Nevíme tedy, co je hlavním problémem
vzniklého sporu.
K samotné básni se vážou tři úlohy. První zjišťuje, které z dvojverší je založeno na
kontrastu a správná odpověď je právě: Je v tobě Žida půl / a půlka esesáka. Druhá otázka
zkoumá, kde vystupuje do popředí nejvýrazněji lyrický subjekt, a poslední se ptá, která
z možností nejlépe vystihuje význam básně a je nejspíše jejím názvem.
Domníváme se, že otázky nenesou žádný kontext, který by směroval žáky k „nárůstu
extremistických sil“, jak je uvedeno v původním protestním dopise. Ani samotnou báseň
Radka Malého takto nehodnotíme. Přikláníme se k výkladu posledního dvojverší jako
oslovení společnosti, která dopustila, aby se tato skutečnost v dějinách odehrála. Společnost,
která se rozdělila na oběti a vrahy, je ale celkem. Je také důležité si uvědomit, že Radek Malý
neprožil události holocaustu a nemůže tedy mít stejný pohled na tyto události jako přeživší.
Souhlasíme ovšem s obavami pisatelů dopisu, že si studenti mohou vyložit báseň jiným
výkladem, ačkoliv jsme řekli, že by měli pochopit záměr autora, jímž není znehodnocovat
utrpení Židů za druhé světové války. Každý student může najít pro báseň vlastní interpretaci.
Ta ale nebyla součástí úloh, ty ověřovaly, zda studenti znají básnické prostředky, pojem
lyrického subjektu a z kontextu měli vybrat název. Uznáváme, že právě třetí otázka může být
problémová. Je položena poněkud nešťastně, protože ačkoliv se především ptá na
nejpravděpodobnější název básně, zaznívá se zde i slovo význam básně. Nemyslíme však, že
ke správné odpovědi museli žáci báseň do hloubky interpretovat.
V didaktických testech se objevují také otázky, které nesouvisejí přímo s holocaustem,
ale je nutné pro jejich správné zodpovězení tyto dobové souvislosti znát. Jsou to například
otázky, kdy se odehrává děj popisovaný v úryvku a v možnostech se objevuje i období 2.
světové války, případně protektorátu, nebo je například popsán autor a v možnostech se
objevují i autoři typičtí pro literaturu o holocaustu.
6.2 Písemná práce
Druhou částí nové státní maturity je písemná práce, jejíž cíl je prokázat osvojení
dovedností spojených s produkcí textu. Studenti mají na výběr z deseti zadání obsahující
různé slohové útvary nebo komunikační situace. Po zadání témat mají 25 minut na promyšlení
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tématu a na samotné psaní mají 90 minut. K dispozici studenti mají Pravidla českého
pravopisu. Zadání obsahuje vždy název a způsob zpracování a případně výchozí text.
Objevují se také zadání, kde má maturant pokračovat v textu dále svým textem. Práce
opravují učitelé školy podle centrálně zpracované metodiky.
Ačkoliv se v zadáních celkem často objevují úryvky z literárních děl, téma holocaustu
nebylo doposud vybráno k písemné práci, například k úvaze. Celkově bylo zmíněno pouze
jednou v ilustračním zadání 2011, kde se objevilo zadání Návrh na Nobelovu cenu míru pro
N. Wintona. Následoval výchozí text z internetových stránek ministerstva zahraničních věcí a
zpracování znělo:
Otevřený dopis vrcholnému politikovi České republiky s cílem přimět jej k aktivitám
směřujícím k udělení Nobelovy ceny míru N. Wintonovi.199
6.3 Ústní zkouška
Poslední částí maturitní zkoušky je ústní část ověřující dovednosti směřující k základní
analýze různých druhů textu. Maturanti si vylosují otázku odpovídající jednomu z pracovních
listů dle jejich seznamu četby, který předkládají do 31. března při jarním termínu maturity a
do 30. června při podzimním.
Seznam četby obsahuje 20 literárních děl ze seznamu, který škola musí zveřejnit
nejpozději 30. září v daném školním roce. Do roku 2013 školy vybíraly z kánonu literárních
děl, ale ten přestal platit s aktualizací katalogu požadavků ke zkoušce. Nyní si škola vytváří
seznam děl sama a jediné omezení je minimální hranice počtu nabízených děl, která je
stanovena na 40. Studenti musejí dodržet několik podmínek. Minimálně jedním literárním
dílem musí být zastoupena próza, poezie, drama. Rozvržení období vzniku děl je stanoveno
následovně:


minimálně 4 díla světové a české literatury do konce 19. století



minimálně 4 díla světové literatury 20. a 21. století



minimálně 5 děl české literatury 20. a 21. století.200
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6.3.1 Pracovní listy
Zadání ústní zkoušky se provádí pomocí pracovních listů, které odpovídají seznamům
odevzdaných maturanty. Vytváří je rovněž škola. Každý list obsahuje výňatek z uměleckého
textu, neuměleckého textu a obecnou strukturu zkoušky. Pracovní listy musejí být jasně
uvedeny názvem díla. V rámci jednoho maturitního dne není možné vylosovat stejné téma
dvakrát. Studenti mají na přípravu 20 minut a samotné zkoušení probíhá 15 minut.
U výňatků má maturant za úkol postihnout základní charakteristické znaky textu a u
uměleckého také využít vědomosti získané přečtením díla, z něhož pochází umělecký text a
orientačně ho zařadit do literárněhistorického kontextu201.
Zařazení děl s tematikou holocaustu závisí na každé škole, která vytváří seznam děl
k ústní části zkoušky, a výběru samotných studentů. Příklady textů zpracované společností
CERMAT uvádíme v příloze202.
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7. VÝUKA HOLOCAUSTU NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH NA RAKOVNICKU
Hlavním cílem naší práce bylo srovnání výuky holocaustu na středních školách na
Rakovnicku a výsledky nám posloužily i pro tvorbu ostatních uvedených kapitol (např. při
analýze učebnic, kdy jsme volily právě ty, které byly uvedeny v dotazníku).
7.1 Regionální kontext
První zmínka o rakovnickém židovském obyvatelstvu je z roku 1444, ale dá se
předpokládat, že zde pobývalo dříve203. Zmínky najdeme u Františka Levého i Zikmunda
Wintra. V roce 1678 přišel návrh přesunout židovské obyvatelstvo do ulice Vysoká, kde
mohli provozovat své živnosti a kde později vzniklo rakovnické ghetto. Židovská obec vnikla
až v 18. století.204
Rakovnická synagoga byla vystavěna 1763 – 64 a původní budovu židovské školy
věnoval Wolf Heller židovské obci. Poté byla několikrát přestavována a zvětšována. V roce
1920 byla poškozena požárem205. Bohoslužby se konaly až do 2. světové války, před válkou
byla tóra odvezena do USA, kde byla zrekonstruována a dnes je v židovské obci v New
Yorku. Během okupace zanikla židovská obec a po válce již nebyla obnovena. V současnosti
slouží budova jako Rabasova galerie a samotná synagoga jako koncertní sál.
Za městem je také židovský hřbitov, který byl založen roku 1635 na svahu nazývaném
„Spravedlnost“. Poslední pohřby se uskutečnily v 20. letech 20. století. V současnosti je
hřbitov zavřený, spadá pod Židovskou obec v Praze a prohlídka je možná po domluvě.
Židovské obyvatelstvo nebylo pouze v Rakovníku, ale také v obcích na okrese, Jan
Renner zmiňuje především Senomaty, Slabce, Petrovice a Křivoklát206.
Právě na Křivoklátsko vzpomíná Ota Pavel ve svých vzpomínkových knihách. V roce
1986 byla spuštěna rekonstrukce budovy branovského přívozu, ve které žil v letech 1928 –
1944 Karel Prošek, a realizace pamětní síně Oty Pavla v Luhu pod Branovem. Nyní zde
najdeme výstavu fotografií, knih a korespondence.
7.2 Dotazníkové šetření
Na Rakovnicku je devět207 středních škol či učilišť a našeho výzkumu se zúčastnilo sedm
z nich:
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Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník (GZW)



Masarykova obchodní akademie, Rakovník (MOA)



Střední průmyslová škola Emila Kolbena, Rakovník (SPŠEK)



Střední zemědělská škola, Rakovník (SZŠ)



Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí (GJAK)



Střední odborné učiliště, Nové Strašecí (SOU)



Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát (SLS)

Nezúčastnily se Integrovaná střední škola v Rakovníku a v Jesenicích, což pro účel práce
nebylo závažné, protože školy nabízejí především učňovské obory a my jsme se ve výzkumu
zaměřovali i na maturitní zkoušku a z učňovských škol souhlasilo s vyplněním dotazníku
Střední odborné učiliště v Novém Strašecí.
7.2.1 Profily jednotlivých škol
Jak už bylo řečeno, z devíti oslovených škol souhlasilo s dotazníkovým šetřením sedm.
Čtyři přímo z města Rakovník, dvě z města Nové Strašecí a jedna z oblasti Písky, Křivoklát.
Gymnázium Zikmunda Wintra
Rakovnické gymnázium nabízí osmiletý i čtyřletý studijní program oboru Všeobecné
gymnázium. Má velmi bohatou historii, je to nejstarší reálka v Čechách, otevřena byla 4. října
1833. Celkový počet žáků pro školní rok 2013/2014 byl 386.208
Masarykova obchodní akademie
Název Obchodní akademie získala škola v roce 1941, ale historie sahá do roku 1919.
Současný název má škola od roku 1990. Momentálně nabízí studentům dva obory, Obchodní
akademie a Ekonomické lyceum (od roku 2001). Celkový počet žáků je 274 pro školní rok
2013/2014.209
Střední průmyslová škola Emila Kolbena
Škola byla založena v roce 1883 a prošla si častokrát změnou názvu. Naposledy v roce
2013, kdy bylo připojeno jméno Emila Kolbena, který zemřel v roce 1943 v koncentračním
táboře Terezín. Uchazečům nabízí tři maturitní obory – Strojírenství, Elektrotechnika a
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Informační technologie a tři učňovské obory – Obráběč kovů, Strojní mechanik a Elektrikář
silnoproud.210
Střední zemědělská škola
V roce 1864 se začal vyučovat první rok hospodářství a během let škola získala mnoho
názvů a nabízela několik oborů. V současnosti jsou to tři maturitní obory Agropodnikání,
Ekologie a životní prostředí a Chovatelství. V roce 2012/2013 bylo na škole 122 žáků.211
Gymnázium J. A. Komenského
Gymnázium bylo založeno v roce 1954, nabízí čtyřletý obor Všeobecné gymnázium a ve
školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 209 žáků.212
Střední odborné učiliště
Škola byla založena v roce 1959, svůj dnešní název získala o dva roky později. Pro
uchazeče nabízejí tři učňovské obory Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář
motorových vozidel (automechanik) a Zahradník. Mimo to také jeden dvouletý nástavbový
obor Provozní technika zakončený maturitou. V roce 2012/2013 navštěvovalo školu 288
žáků.213
Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště
Od září 1961 se zde začalo vyučovat i vyšší než základní vzdělání. V současnosti nabízí
uchazečům dva čtyřleté maturitní obory, Ekologie a životní prostředí a Lesnictví, a tři
učňovské – Lesní mechanizátor, Truhlář a Opravář lesnických strojů. Ve školním roce
2011/2012 navštěvovalo školu 122 žáků.214
7.2.2 Metodika dotazníkové šetření
Při výzkumu výuky holocaustu v literatuře na středních školách na Rakovnicku jsme
využili metody kvalitativního dotazníku, tedy využití menšího vzorku respondentů, ale téma
je zkoumáno více do hloubky. Tento způsob jsme zvolili, protože získaná data nejsou
zobecnitelná, ale nabízí popis v určitém prostředí, v našem případě daném geograficky.
Samotný dotazník byl cílen na vyučující předmětu český jazyk a literatura.
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Dotazník215 měl 12 otázek a dvě úvodní, kdy měli respondenti napsat název školy a délku
praxe. Jednotlivé typy otázek se lišily, dvě otázky byly uzavřené, dvě polouzavřené, šest
otevřených a dvě specifické, kdy měli respondenti zadat odpověď do připravené tabulky.
První otázkou jsme zjišťovali, jaký postup ve výuce učitelé volí, dále jsme se zaměřili na
materiály, které k výuce využívají včetně konkrétních učebnic. Součástí dotazníku byla také
okrajová otázka zaměřená na reflexi tvorby se židovskou tematikou před obdobím 2. sv.
války. Dále už jsme se věnovali otázkám, které souvisejí s výukou literatury holocaustu.
Zjišťovali jsme časovou dotaci tohoto tématu, které konkrétní autory učitelé probírají, které
filmy a dokumenty zařazují, jestli využívají nahrávek přeživších a zda na škole probíhal
nějaký tematický projekt. Dále jsme se tázali, zda učitelé reflektují regionální kontext
v souvislosti s tímto tématem a upozorňují studenty na Den památky obětí holocaustu.
Dotazování probíhalo během dubna 2014, učitelé získali dotazník e-mailem nebo osobně
dle svých preferencí. Celkový počet vyplněných dotazníků je 9, protože ve dvou školách se
zapojilo více vyučujících (SPŠEK, SOU).
7.2.3 Cíle
Při kvalitativním dotazníku je vhodné si definovat cíle a účel výzkumu, stanovit si, čeho
chceme dosáhnout.216 Cílem našeho dotazníkového šetření je porovnat přístupy na středních
školách na Rakovnicku. Jak přistupují k výuce, kolik vyučovacích hodin věnují tématu
holocaustu, s jakými didaktickými materiály pracují a jak reflektují regionální kontext.
Dalším cílem bylo zjistit, s jakými konkrétními učebnicemi a čítankami učitelé pracují,
abychom je mohli v souvislosti s naším zkoumaným tématem analyzovat.217
7.2.4 Vyhodnocení
V úvodu dotazníku měli učitelé vyplnit název školy a délku praxe. Pouze jeden z učitelů
vyučoval prvním rokem, jeho praxe tedy byla tři čtvrtě roku. Nejdelší praxe byla 40 let,
kterou uvedli dva učitelé.

215

Vzor dotazníku viz příloha č. 9.
Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005, s. 145-146.
217
viz kapitola 3, s. 39 a kapitola 4, s. 66
216
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Název školy

Délka praxe

GZW

cca 35 let

MOA

cca 20 let
4 roky

SPŠEK

5 let

SZŠ

cca 40 let

GJAK

40 let
7 let

SOU

cca 15 let

SLŠ

¾ roku

Tabulka: Délka praxe jednotlivých učitelů na SŠ na Rakovnicku.
Následovaly již otázky týkající se výzkumu:
1. Zvolte z možností, jaký postup využíváte při výuce literatury:

 chronologicky

 tematicky

První uzavřenou otázkou jsme se snažili zjistit, jaký postup učitelé volí při výuce
literatury, 8 odpovědělo chronologicky, učitel z Gymnázia v Novém Strašecí odpověděl, že
využívá oba postupy.
2. Materiály k výuce literatury získáváte z:
(zaškrtněte všechny možnosti, které využíváte)

Druhá otázka byla polouzavřená, zjišťovala, odkud učitelé čerpají materiály k výuce. Její
výsledky znázorníme graficky.
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materiály

učebnice

jinde

Graf: Zdroje materiálů k výuce
Všichni dotazovaní učitelé využívají k výuce vlastní poznámky a materiály a učebnice.
Šest z nich využívá internet, jsou to učitelé z MOA, SPŠEK, SZŠ, SLŠ a jeden z SOU.
Můžeme tedy říci, že jde o učitele s nižší praxí. Pět dotazovaných uvedlo, že materiály
získávají odjinud, jako příklady uvedli: časopisy, periodika, výstavy, filmy, vzdělávání pro
učitele, osobní rozhovory, televize a vlastní četba.
3. Které učebnice používáte k výuce literatury?
Třetí otázka byla otevřená a výsledky přinášíme v přehledu.
Název školy
GZW
MOA

učebnice
učebnice: Vladimír Prokop, Taťána Polášková a kol.
čítanka: Lenka Krausová, Lukáš Foldyna
učebnice i čítanka: Věra Martínková
učebnice: Taťána Polášková a kol.,

SPŠEK

čítanka: Marie Sochrová
učebnice: Taťána Polášková a kol.
čítanka: Marie Sochrová

SZŠ

učebnice i čítanka: Vladimír Prokop

GJAK

žádné
učebnice i čítanka: Marie Sochrová

SOU

učebnice: Bohuš Balajka, Ladislav Soldán a kol., Marie
Sochrová
čítanka: Marie Sochrová

SLŠ

žádné

Tabulka: Přehled používaných učebnic na SŠ na Rakovnicku
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Výsledek sloužil především pro analýzu učebnic, kterou jsme provedli v kapitole 3,
abychom zjistili, jak reflektují holocaust218. Překvapilo nás, že na Střední lesnické škole
Křivoklát a na Gymnáziu J. A. Komenského v Novém Strašecí nevyužívají žáci žádné
učebnice a vycházejí z poznámek od učitele. V dotazníku učitele z gymnázia bylo uvedeno, že
sám učitel používá „kompilačně všechny, které mi o klobouk zavadily a zavadí.“ Žáci ale
v hodinách učebnice nepotřebují.
V dotazníku vyplňovaném na MOA, bylo uvedeno, že studenti však s učebnicí nepracují
příliš často, své zápisky opírají o výklad učitele. Vzhledem k našemu hodnocení učebnice
Věry Martínkové a k tomu, že studenti nemuseli používat nejnovější vydání, hodnotíme jako
prospěšné, že tato učebnice slouží pouze jako opěrná pomůcka při ucelení znalostí.
4. Jak reflektujete tvorbu zabývající se židovskou tematikou před 2. sv. válkou?
(Př. Zmiňujete se o tom ve výuce díla Golet v údolí od Ivana Olbrachta nebo díla
Mastičkář ve středověké literatuře apod.?)
Čtvrtá otázka byla spíše okrajovou, zajímalo nás, jak jsou žáci seznámeni s tvorbou s
židovskou tematikou před 2. světovou válkou. Dva z učitelů (SOU a SLŠ) odpověděli, že na
toto nijak zvlášť neupozorňují, v ostatních sedmi se zabývají touto tematikou průběžně,
objevovaly se jména jako K. Havlíček Borovský, Max Brod, Franz Kafka, Egon Erwin Kisch,
Jan Neruda, W. Shakespeare i nabízený Ivan Olbracht. V pěti dotaznících byla zahrnuta Bible.
Žáci tedy získávají přehled o literatuře s židovskou tematikou i před obdobím holocaustu.
Pouze dva učitelé tuto tematiku zmiňují až v souvislosti s 2. světovou válkou.
5. V jakém ročníku se věnujete literatuře 2. světové války a holocaustu a kolik
vyučovacích hodin?
Ročník

Počet hodin

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

218

viz kapitola 3, s. 39.
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Tato otázka zjišťovala časovou dotaci, která je tématu věnována. Otázku jsme
formulovali jako souhrn válečné literatury i literatury holocaustu, protože v ŠVP je tato látka
většinou zahrnuta pod jeden celek. Pro lepší znázornění jsme opět využili graf.
30
25
20
3. ročník

15

4. ročník
10
5
0
GZW

MOA SPŠEK 1 SPŠEK 2

SZŠ

GJAK

SOU 1

SOU 2

SLŠ

Graf: Časová dotace věnovaná tématu 2. svět. v. a holocaustu na SŠ na Rakovnicku
V grafu jasně převažuje Gymnázium Nové Strašecí, ale vzhledem k běžným časovým
dotacím, si nejsme jisti, zda je tato odpověď opravdu v souladu s reálným stavem. Ostatní
čísla jsou v rozmezí 3 až 10, při čemž předpokládáme, že tato nižší čísla odpovídají výuce
tématu holocaustu.
Dvě školy zařazují látku i do třetího ročníku, ostatní pouze do čtvrtého. Toto rozřazení je
logické vzhledem k tomu, že učitelé pracují s učebnicemi, které postupují ve výkladu
chronologicky.
6. Které autory české literatury zmiňujete v souvislosti s holocaustem?
Šestá otázka je otevřená a zjišťuje již konkrétní látku, kterou učitelé probírají. Položili
jsme ji především pro srovnání s analýzou učebnic. Její hodnocení tedy musíme vtáhnout i
k otázce číslo 3 a porovnat s naší analýzou.
V dotazníku z Gymnázia v Rakovníku dotazovaný pracuje s učebnicí Poláškové a
Prokopa, zahrnuje mnoho autorů a téměř všechny učebnice v souvislosti s tímto tématem
zmiňují, navíc učitel zařadil Aškenazyho, Ortena, Poláčka a Hostovského.
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Na Masarykově obchodní akademii pracují s učebnicemi Martínkové a autoři uvedení
v dotazníku této učebnici odpovídají. Jak jsme již poznamenali v kapitole věnované analýze,
tato učebnice příliš nereflektuje holocaust, pouze jmenuje jednotlivé autory 2. poloviny 20.
století.
Střední průmyslová škola pracuje s učebnicí Poláškové. Dotazník zde vyplňovaly dvě
učitelky a obě mají stejný výčet autorů – Weil, Lustig, Fuks, Otenášek, Pavel. Učebnice se
zaměřuje v souvislosti s holocaustem pouze na první tři.
Na střední zemědělské škole pracují s Prokopovou učebnicí, kde je mnoho autorů
spojených s tímto tématem, ale učitel uvedl, že vyučuje především autory židovského původu
a nijak je dále nekonkretizoval. V souladu s učebnicí se můžeme domnívat, že to bude Weil,
Frýd, Grosman, Lustig a Pavel.
Žáci na Gymnáziu v Novém Strašecí v hodinách s učebnicemi nepracují, jejich učitel ale
uvedl mnoho autorů. Stejně jako v případě druhého gymnázia byli uvedeni i Orten a Poláček,
tedy autoři, kteří zemřeli během 2. světové války.
Ze středního odborného učiliště vyplnili dotazník dva učitelé. První z nich používá
učebnici pod vedením Soldána a také Sochrovou. Uvedena byla jména Pavel, Fuks, Frýd,
Otčenášek, Lustig, Poláček a Škvorecký. Druhý z dotazovaných pracuje pouze s učebnicí
Sochrové a vyjmenováni byli stejní autoři.
Poslední ze zkoumaných škol je Střední lesnická škola Křivoklát, kde učebnice žáci
nepoužívají. Nemůžeme tedy jmenované autory porovnat s učebnicí, ale učitel uvedl Weila,
Otčenáška, Škvoreckého, Fukse, Pavla a Lustiga, tedy autory, které většina učebnic zmiňuje.
Výsledky korespondují s učebnicemi, nejčastěji je zahrnut Frýd, Fuks, Lustig, Otčenášek,
Pavel a Weil. Zařazení Oty Pavla předpokládáme především kvůli vztahu k danému regionu.
7. Jaké autory světové literatury zmiňujete v souvislosti s holocaustem?
Sedmá otázka je opět otevřená a spíše okrajová, protože světová literatura nebyla
předmětem naší práce. Zajímalo nás však, zda učitelé pracují s tímto tématem i mimo českou
sféru. Navíc výukové programy, které jsme zmínili v kapitole 6, pracují i se světovými autory,
např. Annou Frankovou.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že na SPŠEK a SLŠ se nijak nevěnují světové
literatuře tématu holocaustu, pouze 2. světové válce. SZŠ a SOU zmínily W. Styrona a stejně
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tak i MOA spolu s I. B. Singerem. Nejvíce autorů uvedli učitelé gymnázií. Kromě již
zmíněných také A. Frankovou, A. Ginsberga, H. Arendtovou apod. Výběr světových autorů
tohoto tématu je v souladu s učebnicemi.
8. Jaké filmy a dokumenty s tematikou holocaustu a 2. světové války zařazujete do
výuky?
Tentokrát jsme opět spojili téma 2. světové války a holocaustu, protože nás zajímalo,
kterým filmům dávají učitelé přednost. Na rakovnickém gymnáziu nezařazuje učitel do výuky
literatury filmy o holocaustu. Byla připojena poznámka, že filmům tohoto tématu je možné se
věnovat v rámci literárního semináře a v hodinách dějepisu. Otázka byla nezodpovězena i u
jednoho dotazníku ze SPŠEK, kde důvodem bylo, že učitelka nevyučovala doposud 4.
ročníky.
Ze zahraničních filmů či filmů reflektujících světovou literaturu byly jmenovány Deník
Anne Frankové (MOA), Sophiina volba (SOU, GJAK) a Schindlerův seznam (SOU, GJAK).
Z českých adaptací byly učiteli uvedeny Romeo, Julie a tma (SLŠ), Spalovač mrtvol (SOU,
GJAK, SPŠEK, MOA), Smrt krásných srnců (SOU, GJAK), Démanty noci (MOA, SOU),
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (SOU) a Obchod na korze (SOU). Z tematiky 2. světové
války se objevila i Němá barikáda (SLŠ).
Dokumenty jmenovaly školy GJAK a SZŠ, kdy gymnázium čerpá z materiálů obecní
kroniky, zařazuje i archivní materiály a vzpomínky pamětníků. V dotazníku SZŠ je uvedeno,
že je ve výuce čerpáno z dokumentu Česká společnost 1969 – 1989. Jde o DVD, které vydal
Ústav pro studium totalitních režimů a není zaměřen na holocaust, ale na dobu normalizace.
9. Doplňujete výuku o nahrávky s přeživšími 2. světové války?

 ne
 ano, čerpám z:
Následovala uzavřená otázka, ale týkala se materiálu, který lze ve výuce využít. Žádný
z oslovených učitelů nedoplňuje výuku o nahrávky s přeživšími.
10. Jak ve výuce reflektujete historické souvislosti s Rakovnickem či rakovnickou
židovskou částí města?
(Navštívil/a jste se studenty rakovnickou synagogu? Zaměřujete se na autory, kteří mají
blízko k rakovnickému okresu a věnovali se tomuto tématu, např. Ota Pavel?)
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V desáté otázce jsme zjišťovali, jak učitelé reflektují regionální kontext, rakovnickou
židovskou čtvrť či Otu Pavlu jako autora, který má k rakovnickému okresu blízko. Všichni
z dotazovaných učitelů zmínili Otu Pavla, ale nikdo neuvedl, že by navštívili jeho pamětní
síň. Návštěvu synagogy uvedli tři učitelé (GJAK, SPŠEK, SZŠ), kdy ze školy SPŠEK
navštěvují i rakovnický židovský hřbitov. Učitel ze SLŠ uvedl, že nevěděl, že v Rakovníku je
synagoga.
11. Upozorňujete na 27. leden jako Den památky obětí holocaustu?

 ano

 nepravidelně (když vzpomenu)

 ne

Další otázka byla opět spíše okrajová. K znázornění výsledků jsme využili graf:
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Graf: Den památky obětí holocaustu.
Nečekali jsme, že bude převažovat odpověď ano, protože datum není příliš v povědomí,
navíc není v Rakovníku doprovázeno žádnými vzpomínkovými akcemi. Ostatní odpovědi
jsou si téměř rovny, protože „ne“ převažuje pouze o jednu odpověď. Nepravidelně upozorňují
učitelé z GJAK, SZŠ a oba z SOU.
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12. Probíhal někdy na škole projekt zaměřující se na toto téma?
Pokud ano, vyplňte údaje do následující tabulky:
Název projektu / téma:

Cíl projektu:
Forma projektu:

 individuální projekt
 skupinový projekt

 třídní projekt
školní projekt

Popište projekt
zadání
zpracování
průběh

Hodnocení projektu:

V poslední otázce jsem se zaměřili na projekty ve školách, a zda proběhl nějaký
v souvislosti s holocaustem. Setkali jsme se pouze s dvěma kladnými odpověďmi. Projekt
proběhl na SPŠEK a GJAK. V prvním případě byl však popisován projekt, na kterém jsme
s žáky pracovali v rámci výuky a budeme ho podrobněji popisovat níže219. Zaměříme se tedy
na druhý z projektů, který je však spojen spíše s předmětem dějepisu.
Na novostrašeckém gymnáziu proběhl projekt v rámci projektu nadace Člověk v tísni –
Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách. Cílem bylo seznámit žáky s pojmem holocaust a
seznámení s případy týkající se obyvatel Rakovnicka. Akce proběhla 19. listopadu 2013 a
zúčastnili se jí žáci třetích ročníků. Program měl dvě části, v té první zhlédli dokument
režisérky Heleny Třeštíkové Hitler, Stalin a já. Jde o příběh přeživší holocaustu, paní Hedy
Margoliové. Druhá část patřila hostovi, publicistovi Tomáši Bednaříkovi, který žáky seznámil
s obdobnými příběhy obyvatel Rakovnicka. Po skončení měli studenti napsat vlastní
hodnocení projektu, na který bude navazovat ve 4. ročníku další práce s filmovými
dokumenty v rámci hodin dějepisu a žáci navštíví některé památníky. Učitel v dotazníku
projekt nijak nehodnotil, protože do něj nebyl aktivně zapojen.

219

viz podkapitola 7.5, s. 112
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7.3 Školní vzdělávací programy
V druhé kapitole jsme nastínili, že se zaměříme na konkrétní ŠVP jednotlivých škol
zapojených ve výzkumu, abychom porovnali, zda v nich reflektují tematiku holocaustu
v české literatuře. Kromě SZŠ máme k dispozici všechny ŠVP škol, na kterých probíhalo
dotazníkové šetření.
Jako první nahlédneme do ŠVP MOA, předmět český jazyk a literatura je pro oba
nabízené obory stejně zpracován. Mezipředmětové vazby jsou uvedeny s dějepisem. Pro náš
účel je uvedena 2. světová válka. V dějepise je však vyučována ve 3. ročníku, v literatuře ve
4. Jako výsledky vzdělávání a kompetence je uvedeno, že žák zařadí typická díla do
jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období, vyjádří vlastní prožitky z
daných uměleckých děl, konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů,
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie a poetiky220 a tomu odpovídá vzdělávací
obsah Literatura a ostatní druhy umění - Práce s literárním textem, kdy je probírán vývoj české
a světové literatury v kulturních a historických souvislostech – česká poezie, próza, drama a
kinematografie po 2. světové válce do současnosti – referát, četba a interpretace literárního
textu, metody interpretace textu.221 Literatura holocaustu zde není přímo zmíněna, pouze
obecně jako vývoj literatury po 2. světové válce.
V ŠVP GZW je učivo také zařazeno do 4. ročníku a je ještě méně specifikované –
uvedena je pouze česká literatura po roce 1945. Rozšířeny jsou očekávané výstupy žáků, ale
jde o obecné výstupy podobné ŠVP MOA. Mezipředmětové vazby jsou kromě dějepisu také
s předmětem základy společenských věd a estetická výtvarná výchova.
Oproti tomu druhé gymnázium (GJAK) zapojené do našeho projektu reflektuje holocaust
v ŠVP více. Ve 3. ročníku u učiva literatury 2. světové války je uvedeno v poznámce: Nutný
projekt propojující ČJL, DEJ, ZSV, ZEM, MV – ŠOA, DEJ – šoa, ČSR – útočiště emigrantů z
Německa a Rakouska, role PEN klubu, ZSV – rasismus a antisemitismus, ZEM – koncentrační
tábory v Evropě, migrace obyvatelstva před 2. sv. válkou, MK – výchova proti rasismu, MV –
využití rozhovorů s pamětníky, role médií ve 2. sv. válce222. Ve 4. ročníku už není nijak
výrazně literatura specifikována, jako učivo je např. probíráno Způsoby vyjadřování zážitků z
literárních děl apod. Zařazeny jsou ale i projektové dny a práce se čtenářským deníkem. Jak
ukázalo dotazníkové šetření, projekt v souvislosti s holocaustem na škole proběhl.
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Podrobně zpravované učivo je v ŠVP SPŠEK, kde nalezneme konkrétní autory a díla.
Literatura holocaustu je probírána ve 4. ročníku a označena jako Ozvy 2. světové války,
Rozkvět prózy 60. let (zde uveden Lustig a Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Fuks a
jeho Spalovač mrtvol) apod. Není uveden přímo pojem holocaust. Jako výstup žáků u této
látky je např. zhodnotí význam autorů pro dobu, v níž tvoří, a východiska jejich tvorby pro
další období, vyjádří vlastní prožitky z četby vybraných uměleckých děl223 apod. Literární část
je opět stejná pro všechny obory.
ŠVP SLŠ je také popsán podrobněji i s uvedenými autory. Pro literaturu holocaustu ale
toto neplatí, literatura po roce 1945 je rozdělena na několik směrů (př. budovatelský román,
samizdatová literatura, psychologická próza atd.) a není zde jmenována literatura holocaustu
nebo literatura reflektující 2. světovou válku. Jsou však uvedeny výstupy, které souvisejí
s historicko-společenským kontextem – žák popíše promítnutí společenských událostí do
uměleckého díla, popíše význam minulosti pro pochopení současnosti224 apod.
ŠVP SOU jsou od ostatních odlišné především tím, že jde o tříleté obory nebo dvouletou
nástavbu. V tříletém je ve 3. ročníku zahrnuto učivo s názvem Historické události v literatuře,
kde je zařazena i reflexe války. Jako výstupy jsou uvedeny např. žák načrtne přehled
významných mezníků české i světové historie, vysvětlí, jak umění a literatura odráží dané
historické epochy, posoudí význam slov hrdinství, vlastenectví, uznává potřebu úcty a
tolerance225 apod. V ŠVP pro dvouletý obor nalezneme pouze vývoj české i světové literatury
v kulturních a historických souvislostech 19. a 20. století, více učivo specifikováno není.
Tento krátký popis ŠVP středních škol na Rakovnicku odpovídá dotazníkovému šetření,
např. projekt GJAK. Můžeme říci, že ŠVP nejsou zpracovány příliš podrobně, konkrétní
autory a díla uvádí pouze SPŠEK a SLŠ (kde ale nejsou u literatury po roce 1945). Nelze
z nich tedy přesně vyčíst, jak moc se učitelé ve výuce tématu věnují.
7.4 Seznam děl k maturitě
Okrajově nás zajímalo, zda školy zařazují literární díla s tematikou holocaustu také do
seznamu děl k ústní maturitní zkoušce. K dispozici jsme získali seznamy ze 4 škol.
Masarykovy obchodní akademie Rakovník, Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník,
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Gymnázia J. A. Komenského Nové Strašecí a Střední průmyslové školy Emila Kolbena
Rakovník226.
Seznam knih MOA má celkem 75 titulů. Z tématu holocaustu obsahuje Otčenáška a jeho
novelu Romeo, Julie a tma, Smrt krásných srnců od Pavla a Krásné zelené oči Lustiga. Na
škole používají učebnici a čítanku od Věry Martínkové, kde je úryvek z Otčenáškovy novely.
V učebnici je zařazeno i Pavlovo dílo, ale u Lustiga není jmenována kniha Krásné zelené oči.
Seznam tedy potvrzuje informaci uvedenou v dotazníku, že učebnice jsou využívány méně a
studenti si dělají zápisky z výkladu učitele.
Rakovnické gymnázium nabízí studentům vybírat ze 105 titulů. Z našeho zkoumaného
tématu je zahrnuta pouze novela Spalovač mrtvol. Překvapila nás absence Oty Pavla, zvláště
vzhledem k jeho vztahu k regionu. Žáci pracují s učebnicí a čítankou Vladimíra Prokopa. Obě
publikace toto dílo zahrnují.
Nejvíce děl nabízí novostrašecké gymnázium, studenti mají na výběr ze 141 knih.
V nabídce je Romeo, Julie a tma, dále Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Spalovač mrtvol
a od Pavla je zařazeno více děl, pro účel naší práce Smrt krásných srnců. Studenti v rámci
výuky literatury nevyužívají učebnice, nemůžeme s nimi tedy porovnat výběr knih.
Pro rok 2013/2014 nabízel seznam děl k ústní maturitní zkoušce studentům SPŠEK 73
děl. Najdeme v něm Modlitbu pro Kateřinu Horovitzovou, Spalovače mrtvol a novelu Romeo,
Julie a tma. Zařazeno je i dílo Smrt krásných srnců. Ve škole pracují s učebnicí Taťány
Poláškové, kde jsou všechna tato díla, a čítankou Marie Sochrové, ve které chybí Spalovač
mrtvol. V dotazníku ale bylo uvedeno, že do výuky je zařazena filmová adaptace tohoto díla.
Domníváme se, že všechna zařazená díla tematiky holocaustu jsou vhodná. Zaujalo nás,
že ani jeden seznam neuvádí Život s hvězdou, které hodnotíme jako jedno ze základních děl
reflektující holocaust. Při nahlédnutí do maturitních otázek na SPŠEK jsme zjistili, že jsou
vybírány výstižné úryvky. Jako neumělecké texty byly voleny takové, které mají
k uměleckým tematicky blízko, např. k Modlitbě pro Kateřinu Horovitzovou byl vybrán jako
neumělecký text odborný popis koncentračního tábora.
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7.5 Projekt s žáky v rámci výuky holocaustu
Ve školním roce 2013/2014 jsme vyučovali na Střední průmyslové škole Emila Kolbena
v Rakovníku a v rámci výzkumu k této diplomové práci jsme se rozhodli pro projekt s žáky 4.
a 3. ročníků.
Vycházeli jsme z projektu občanského sdružení R-Mosty227, který proběhl v roce 1997 na
pražských základních školách. Žáci měli napsat esej na téma rasismus.228 Tento projekt nás
tedy inspiroval k vytvoření podobného s tím, že žáci se budou vyjadřovat k holocaustu, jeho
popírání a antisemitismu.
Jak už bylo řečeno, projekt proběhl ve 4. a 3. ročníku na SPŠEK v dubnu 2014 a žáci byli
seznámeni s tím, že jde o součást této práce. V každé třídě jsme měli k dispozici dvě
vyučovací hodiny. V první zhlédli dokument Noc a mlha, který byl natočen v roce 1955 a
režíroval ho Alain Resnais. V dokumentu jsou použity pouze autentické záběry z několika
koncentračních táborů a vše je popisováno pouze hlasem vypravěče. V roce 1957 obdržel
cenu za dokumentární film na MFF v Karlových Varech. Po skončení dokumentu, který trval
32 minut, byl prostor pro diskuzi. Druhou vyučovací hodinu bylo žákům rozdáno zadání a
jejich úkolem bylo napsat zamyšlení nad tématem holocaustu, jeho popírání a antisemitismu.
7.5.1 Dokument Noc a mlha
Jako první zhlédli dokument žáci 4. ročníků. Někteří v rámci velikonočních prázdnin
navštívili ze svého zájmu koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau, ti se více
vyjadřovali v následující diskuzi a popisovali ostatním především expozici zaměřenou na
české vězně.
Poté probíhal projekt ve 3. ročníku a soudíme, že žáky více zaujal, protože se často
vyjadřovali k hrůzám v dokumentu i během jeho promítání. V následné diskuzi aktivně
komunikovali a reagovali. Po přečtení několika prací ve 4. ročníku, jsme se rozhodli začít ve
3. ročníku diskuzi vysvětlením pojmů holocaust a antisemitismu, protože jsme zjistili, že tyto
pojmy nejsou žákům zcela jasné.
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7.5.2 Písemné zamyšlení
Zadání229 uvozovaly dvě myšlenky. První z nich byl přepis závěrečných slov
z dokumentu:
Předstíráme, že opět sbíráme naději, jak obraz ustupuje do minulosti, jako kdybychom
byli vyléčeni jednou a provždy z táborových ran.
Předstíráme, že to vše se přihodilo jen jednou, v daný čas a na daném místě. Otáčíme
slepé oko k tomu, co nás obklopuje a hluché ucho k nekonečnému křiku lidstva.
Druhá byla citace z knihy Popírání holocaustu. Sílící útok na pravdu a paměť od Debory
E. Lipstadtové:
Budoucí generace ten příběh neuslyší od lidí, kteří mohou říci: „To se stalo mně. To je
můj příběh.“ Bude to pro ně patřit do vzdálené minulosti, a proto ho bude snazší upravovat i
popírat.230
Samotné zadání tedy znělo: Zamyšlení nad tématem holocaustu, jeho popírání,
antisemitismu.
Ze čtvrtých ročníků (zúčastnily se dvě třídy) se zapojilo 17 studentů a ze 3. ročníku 9 a
vzhledem k tomu, že jsme chtěli znát jejich vlastní názor, byly práce anonymní.
Jak jsme již řekli, u 4. ročníků jsme při čtení zjistili, že jim nejsou úplně jasné pojmy
antisemitismus či holocaust. Studenti, kteří tyto pojmy neznali, odevzdali velmi krátká
zamyšlení. Jedna práce zněla např.: „Antisemitismus – by měl být i dnes si myslím, ale bez
rasových podtextů.“ Někteří se snažili tyto pojmy definovat, ale ne vždy zcela přesně např.:
„Holocaust je systematické vyvražďování židů, politických skupin a dalších skupin. Tyto
skupiny byly zavírány do koncentračních táborů. [...] Nacisté tyto holocausty popírali,
využívali je pro průmyslové účely.“ nebo z jiné práce „Dle mého názoru je antisemitismus jen
realizovaná myšlenka pocházející z hlavy Adolfa Hitlera. Představa kresleného názoru na
židovský národ.“ Ve stejné práci se ale také objevuje označení „zločiny proti lidskosti“.
Studenti se příliš nevyjadřovali k filmu, spíše se zabývali pojmy v zadání. Objevil se
pouze jeden popis toho, co v dokumentu zhlédli. „Běžně je kastrovali, polívali kyselinami a
jiné různé experimenty. Oběti byly páleny v pecích či zahrabávány do velkých příkopů.“ Právě
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na tyto obrázky v dokumentu studenti reagovali během filmu, i když ne tak výrazně jako v 3.
ročníku.
Několikrát se studenti zamýšleli nad otázkou viny a odpovědnosti za tyto události.
„Popíráním se člověk snaží skrýt vinu.“ „Kdo je zodpovědný za toto jednání, za tuto myšlenku,
za zmařené životy? Nikdo se ke svému jednání nechce přihlásit, nést následky. [...] V mnoha
případech nikdo potrestán nebude. Viníci ji nežijí.“ Někteří studenti se vyjadřovali k tomu,
jak vnímá holocaust dnešní společnost: „Myslím si, že velké spoustě lidí, ať už mladých nebo
starších, je to lhostejné.“ „Čistou pravdu této nelidskosti se podle mě nikdo nedozvíme a
budeme se stále ptát proč.“ S tím souviselo i zamyšlení, zda se může něco takového
opakovat: „Je možné, aby se něco podobného opakovalo? Těžko říci, jestli se lidé poučili.
Pokud k tomu došlo tenkrát, hrozí riziko, že to nastane znovu. Války jsou také od nepaměti a
válčí se i dnes.“ Zajímavý názor na toto téma napsal jeden ze studentů, který se vyjádřil i
k roli médií: „Na závěr chci říct, že i když tyto věci patří do vzdálené minulosti, neznamená to,
aby jsme neměli mít obavy do budoucna, nikdo podle mě netuší, co se děje ve světě, televizní
média vždy nejsou pravdivá a jistá rizika další nějaké události tu určitě jsou. Takže se ptám:
‚jste na to připraveni?ʼ“
Několikrát se v pracích objevoval názor na Adolfa Hitlera, kterého považovali studenti za
hlavního strůjce. Vyjadřovali se k možné motivaci těchto zločinů: „Hitler potřeboval zkrátka
peníze pro svoje válčení a židi byli většinou zámožní a zajištěná vrstva obyvatelstva.“ Jedna
z prací byla celá věnována Hitlerovi, např.: „Je obecně známo, že za vlády Adolfa Hitlera se
židovské populaci nedařilo zrovna nejlépe. [...] V dnešní literatuře se polemizuje o tom, že
Adolf Hitler byl sám žid. [...] V dnešní době již víme, že Hitlerova moc byla velice umocněna
tím, že byl skvělý řečník.“
Zajímavý pohled ukázalo i srovnání jednotlivých prací na otázku, zda jde o diskutované
či tabuizované téma. „S hrůzou jsem zjistil, jak lidi rychle zapomínají. Tento bezesporu
největší zločin v našich dějinách zůstává stále tabu.“ a oproti tomu např.: „Patří mezi jedno
z nejdiskutovatelnějších témat. Soudím podle toho, že každou chvíli se objevuje nějaký
dokument na toto téma v televizi.“ Záleží tedy na jejich zájmu získávat informace a na
osobním hodnocení, zda se o holocaustu veřejně mluví málo či nikoliv.
Pouze jedna práce se odlišovala postojem k událostem a činům v koncentračních
táborech: „Co se dříve dělo z jedné strany byla hrůza, ale z druhé strany k něčemu zase dobré
bylo. Jednoduše řečeno, mám na danou situaci svůj názor, který nikomu nechci cpát.“
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Je však potěšující, že takový názor se objevil pouze jeden a jinak se žádné
antisemitistické postoje neukázaly.
Ve třetím ročníku byly písemné práce delší, kratší byla pouze jedna, která navíc
reflektovala rasismus: „Rasismus není moje parketa. Myslím si, že člověk se narodí, aniž si
vybírá barvu pleti.“ K rasismu se vyjadřovalo více prací, soudíme, že důvodem je diskuze,
která probíhala po zhlédnutí dokumentu, kde přišla řeč i na toto téma. Studenti se totiž často
v hodinách nelichotivě vyjadřovali k Romům, tak jsme připomněli i romské tábory na našem
území a snažili se, aby se zamysleli nad poznámkami, které občas použijí. Proto se toto téma
objevovalo i v odevzdaných textech. „Já osobně si myslím, že nemůžeme soudit člověka podle
víry nebo barvy pleti.“
V každé práci byla nějaká zajímavá myšlenka a oproti 4. ročníkům se hůře seskupují.
Studenti se také vyjadřovali k samotnému pojmu holocaust a k tomu, co pro ně představuje:
„Holocaust si představit nedokážu, i přesto že jsem viděl spousty filmů na toto téma. Podle mě
je kravina soudit lidi podle pokožky, pohlaví, náboženství, sexuální orientace.“ Vyjadřovali se
tedy nejen k rozdílu náboženství, ale i jiných rysů. „...vzbuzuje spoustu emocí a především
strach, že by se tato strašlivá událost mohla opakovat. Nedivím se, že popírají holocaust.
S tím, co se mezi zdmi koncentračních táborů odehrávalo, je jen velmi těžké uvěřit tomu, že
lidé jako my a jako oni vraždili jen pro to, že měli jiné zvyky a vzhled.“ Zde vidíme, že pojem
popírání holocaustu je spojován s popíráním událostí, možná je tím míněno i popírání
minulosti, protože je příliš krutá. Ve stejné práci je vyjádření i k důstojníkům v táborech:
„Lituju všechny, co si to prožili. I ty, co nebyli vezněni a museli konat rozkazy a dívat se na
ten masakr. Určitě ani s tím nesouhlasili. Museli být strašně týrání ovšem ne fyzicky ale
psychicky.“ O důstojnících se zmiňovala ještě jedna z prací: „Pak ti důstojníci a všichni, co
jen přihlíželi tomuto peklu, se shodli na tom, že poslouchali jen rozkazy a nečině přihlíželi.“
Tento názor reaguje na záběry z dokumentu, kde se při výpovědích nikdo z nich necítil být
odpovědný.
Objevovala se také několikrát myšlenka ovládání davu většinou. Jedna práce se tomu
věnoval více podrobně: „Mnoho věcí kolem této doby a situace je velmi zkreslená a ovlivněna
společností. [...] Je až směšné, jak se lidé přizpůsobují davu nebo nějaké většině. [...] Prostě
celý život se přizpůsobujeme ostatním, aniž bychom si to uvědomovali. Ale jsou chvíle,
kdybychom měli každý stát za svým názorem a prosazovat si ho. Možná kdyby se někdo
postavil proti holocaustu, tak to mohl přinejmenším zmírnit. [...] ale zároveň měli strach, že
kdyby začali prosazovat svůj rozdílný názor, mohli by skončit jako ti židé.“ Tento názor opět
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vycházel z diskuze, kdy jsme řešili i názory studentů, proč se nevzbouřili, proč pasivně šli lidé
do tábora, což je obecně jedno z hlavních témat diskuze o holocaustu apod.
K samotným táborům a tomu, co viděli ve filmu, se studenti vyjadřovali také. Jedna
z prací se zamýšlela nad tím, jak tato myšlenka vznikla a mohla vůbec fungovat: „Hrozně moc
mě zajímá, jak celé Německo se mohlo upnout k myšlence že židi budou v koncentračních
táborech žít a fungovat. [...] Zprvu musea být myšlenka pozitivní a dobrá, ale po čase se
z myšlenky stal plán na to, jak udělat rasovou nenávist.“
Jedno pojetí se od ostatních opět trochu lišilo. Student psal o muži, se kterým se setkal,
jenž prožil válku. „Jeho slova k dětem, kteří se učili ve škole o válce a pozdější době byla:
Lidé se měli nejlíp za Hitlera. Tu dobu zažil, stejně jako vládu KSČ a demokracii. Obyčejným
člověkem také byl a tak měl právo na tento názor a zřejmě také důvod k tomuto názoru.“ Sám
pisatel se k názoru více nevyjadřuje a ani neformuluje svůj postoj k němu. Závěr této práce
ale zní: „Pokud by byl holocaust zaměřen pouze proti židům, napadá mě otázka: Myslí se jako
žid člověk, který je bohatý a snaží se v mezích zákona co nejvíce lidi ošidit a vlastnit co
nejvíce majetku, nebo člověk, který vyznává židovskou víru, pochází z židovského rodu, ale
může to být dobrý člověk.“ Tento názor nás překvapil, nečekali jsme, že o židovském
obyvatelstvu mladá generace smýšlí ve spojení s ošizením ostatních.
7.5.3 Hodnocení projektu
Cílem projektu bylo zvýšení povědomí o holocaustu a hlubší zamyšlení na téma
antisemitismus. Projekt se vázal s předmětem občanské výchovy a také dějepisu, což je pro
toto téma, jak už bylo několikrát řečeno, nezbytné.
Dokument na studenty obou ročníků zapůsobil, v diskuzi a písemném zamyšlení
přemýšleli o činech odehrávajících se v koncentračních táborech. Ve svých pracích se
vyjadřovali i o rizicích pro současnost, zabývali se i otázkou rasismu.
Ve 4. ročnících jsme zaznamenali, že někteří studenti pojmy neznají nebo je neumí
přesně definovat, proto jsem si je ve 3. ročníku zopakovali. Všichni studenti projevili svůj
názor, až na dva z nich byly všechny proti holocaustu a antisemitismu, ale dané dva názory
nevystupovaly pro, spíše se studenti nechtěli přiklonit k jedné či druhé straně.
Velmi nás zaujalo, že někteří se rozepsali a uvažovali v souvislosti s holocaustem o
dalších tématech jako je otázka viny, působení většiny, médií či zda může dojít někdy
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k něčemu podobnému. Studenty velmi zaujal i dokument Noc a mlha, zvláště ve 3. ročníku
plodně diskutovali. Projekt tedy splnil naše očekávání a cíle.
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ZÁVĚR
Jak jsme již řekli v úvodu, vyučování tématu holocaustu shledáváme jako důležité.
V literatuře se odrážejí historické události a učitelé tak mají prostředek k představení těchto
událostí. Téma holocaustu je důležité probírat o to více, že v literatuře jde o světy fikční, je
tedy nutné ukázat žákům, jak je interpretovat. V této práci jsme se pokusili shrnout vývoj
tohoto tématu v literatuře a ukázat tak, jak se proměňoval od 2. světové války po současnost.
Dále jsme se věnovali pojetí holocaustu ve výuce na středních školách. Ukázali jsme, jak
je téma zahrnuto v Rámcových a Školních vzdělávacích programech. Hlavním cílem práce
bylo srovnání jednotlivých způsobů výuky na středních školách na Rakovnicku. Proto jsme i
jednotlivé kapitoly směřovali tímto směrem. Analýza učebnic, jež byla jednou ze stěžejních
částí práce, tak byla podmíněna právě výsledky výzkumu. Analyzovali jsme učebnice, které
používají učitelé k výuce na sedmi školách na Rakovnicku, jež se zapojily do našeho
výzkumu.
Celkem jsme zkoumali 8 učebnic, kromě těch, které používají učitelé na Rakovnicku,
také dvě pro jejich důkladnější popis zkoumaného tématu. Zjistili jsme, že učebnice postupují
chronologicky a doporučují tak holocaust vyučovat ve 4. ročníku, čemuž jsme nakloněni,
protože studenti jsou vyzrálejší pro pochopení událostí odehrávajících se ve 2. polovině 20.
století. Přikláníme se však k tematickému vyučování holocaustu, což moc učebnic nenabízí.
Zjistili jsme, že dvě z používaných učebnic na téma holocaustu ani nijak výrazně
neupozorňují, čtyři je řadí do literatury reflektující 2. světovou válku, ale samotné téma
zmiňují a jedna vymezuje tématu samostatnou kapitolu. Také jsme sledovali, jaké autory a
díla učebnice v souvislosti s holocaustem zmiňují a zda někoho opomíjejí. Domníváme se, že
všechny učebnice zmiňují nejdůležitější autory a díla (Fuks, Lustig, Weil aj.). Učebnice příliš
nereflektují proměnu holocaustu a ani její vzestup po roce 1989, což ovšem souvisí s tím, že
se v učebních materiálech o literatuře po roce 1989 příliš nepíše.
Doporučujeme učitelům se neomezovat pouze na výklad učebnic, ale využít i další
materiály. Nabízí se samozřejmě čítanky a pracovní sešity, které jsme také analyzovali. Zde
jsme se zaměřili spíše na samotný výběr textů a úlohy. Zjistili jsme, že úlohy jsou různorodé a
ve většině čítanek nutí žáky k zamyšlení, porovnání s jinými díly, chtějí po nich
charakteristiku postav a vlastní interpretaci. Některé je motivují k tvůrčí činnosti. Kromě
čítanek je ale také možné využít výukové programy, které nabízejí instituce jako ŽMP,
Památník Terezín apod. Většina z nich je vhodná především pro předmět dějepisu, ale, jak
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jsme již řekli, mezipředmětová vazba v tomto tématu je důležitá a nelze na téma nahlížet
pouze v rámci předmětu literatury.
V rámci práce jsme věnovali pozornost také maturitní zkoušce, která má v současné době
podobu státní. Nahlíželi jsme, jak téma reflektují didaktické testy a přinesli názor na
polemiku, která vznikla na základě zařazení básně Radka Malého do testů na jaře 2013.
Stěžejní částí naší práce byl samotný výzkum. Jak již bylo řečeno, z jeho výsledků jsme
čerpali i pro analýzu učebnic a čítanek. Do výzkumu v podobě dotazníkového šetření se
zapojilo sedm škol a devět učitelů. Díky odpovědím jsme mohli porovnat jednotlivé přístupy
k výuce holocaustu a zjistili jsme, že se nijak výrazně neliší. Překvapilo nás pouze, že na dvou
školách nepoužívají studenti učebnice a látku tak studují pouze z výkladu učitele. Co se týče
samotného obsahu výuky tématu holocaustu, byli jmenováni autoři v souladu s učebnicemi,
nemyslíme si tedy, že by někdo byl opomíjen. Určitě bychom však uvítali více projektů na
toto téma. Jak jsme zjistili a potvrdili si v příslušných ŠVP, projekty jsou pravidelně pořádány
pouze na jedné ze škol, na Gymnáziu J. A. Komenského v Novém Strašecí.
My sami jsme uskutečnili menší projekt na Střední průmyslové škole Emila Kolbena
v Rakovníku, kdy studenti 4. a 3. ročníků zhlédli dokument Noc a mlha a následně se písemně
zamysleli nad slovy holocaust, jeho popírání a antisemitismus. Cílem projektu bylo zvýšit
povědomí o těchto událostech a donutit studenty k popřemýšlení nad nimi. Zaujalo nás, že
studenti 4. ročníků neměli úplně správné povědomí, co přesně pojmy znamenají. Ve 3.
ročníku nás velmi překvapila diskuze na toto téma, ve které byli studenti velmi aktivní.
V písemných projevech se všichni vyjadřovali k nejrůznějším otázkám. Dokázali se například
vyjádřit i k hrozbě opakování této události, k rasismu, role médií, nátlaku většiny apod.
Projekt hodnotíme jako velmi dobrý a určitě doporučujeme učitelům, aby i takovéto menší
projekty zařazovali do výuky.
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