
1.1 Učebnice  

1.1.1 Porovnání učebnic od nakladatelství SPN 1996 a 2010

 

  



1.1.2 Fraus 2011 – strana popisující zemědělství za komunismu 

 



1.1.3 Didaktis 2011 – struktura stran 

 



1.2 Ukázky literatury pro děti a mládež 

1.2.1 Kousky mládence Ferdy Mravence 

SEKORA, Ondřej a Ljuba ŠTÍPLOVÁ. Kousky mládence Ferdy Mravence. Praha: Státní 

nakladatelství dětské knihy, 1968.

  

  



  



1.2.2 Jak se naše babička dala ke kosmonautům 

Jak se aše a ička dala ke kos o autů  

„Ma i, vyprávěj á  zase o tě h kos o aute h!“ 

„O kos o aute h?“ e hápu. 
Je přelo  tisí iletí. Pro hází e kole  o rovského statku v sousedství. Kdysi červe ou 

stře hou prorůstají stro y. Místo a lýska ý h oke  čer é díry. Chlévy a stodoly se 
rozpadají, a o se dalo odvézt, už tu dáv o e í. 

Vzpo e u si, o jse  děte  i ule vykládala. „Jo vy yslíte o ko u iste h?“ dojde 
i. „Nó, o ko u iste h!“ 

Milé děti, to ylo tak… 

A z ovu vypráví  o to hle statku, kde se po ge era e pra ovalo od rá a do o i, až 
jed ou sedláka vyh ali. „Ko u isti, že jo?“ Naložil peři y, selku a alova ou truhlu, vůz 
odkolé al alejí, a y se už ikdy evrátil. A pak to tu šlo od desíti k pěti a ohe  dál.  

O továr ě a zla e é rá y, o ji z ičeho vy udoval ůj praděda. Si e ěl prv í auto 
ve ěstě a u fa ričky růžovou zahradu, ale h ed vedle záho y zelí a slepi e, a y se z yteč ě 

erozhazovalo. Když přišel „pra ují í lid“, a y si to vše h o vzal včet ě kur íků, pra á u v tu 

ránu trefila mrtvice. Vynesli ji i s postelí. Na dvoře ji ale su dali, škoda postele. Te  dvůr pak 
s ěl praděda za od ě u každý de  za etat.  

A o é a ič e, o se ráze  z d erušky továr íčkovy stala d erou uržoustka a 
vykořisťovatele, a vše h y ty její ó l školy a izí jazyky jí yly eje  k iče u, ale a o tíž. 
Co s nimi taky v our ár ě asa. A arodil se jí ůj táta. 

A o mé druhé a ič e, která yla šťast á, že sko čila válka a že ude ko eč ě do ře a 
s komunisty nejlíp. A narodila se jí moje máma. 

„Má  ještě ě o vyprávět?“ „Jo! Teď tu o Per íkové haloup e!“ 

Milé děti, to ylo tak… 

1.2.3 Třešňový sad 

Třešňový sad 

Když třešňový sad „U průho u“ rozkvete, jde od ěho záře daleko široko. Kdekdo se 
ěží podívat a te  ělost ý zázrak. I listo oš A toš a své o hůz e s hvál ě se  zajde. 

Postojí a vele í: „Lidé, to je krása! To je krása!“ 

Co tahle třešňovka už vytrpěla! Sedlák si jí ikdy tuze ehleděl. Plot sh il, ez edové 
rvali ezralé ovo e a lá ali větve. Kozy okusovaly stro ů  kůru, house ky ji  ožíraly listoví. 

Do edáv a yla třešňovka To šova, d es je to ajetek družstva. Starý, kulhavý 
Še era tu hlídá. 

A hele, a ička Da ešová s vnoučaty! ) edaleké halupy se ih ed elhá Še era a 
přívětivě volá: „Ale to jsou k á  hosti! Tak je  dál, pojďte dál!“ 

„Še ero, ka  se odtud poděl plot?“ diví se staře ka. 
„Plot? Ch ,“ us ívá se Še era, „spálili js e ho. Vra i si z ěho stej ě hou y dělají a 

před kluky a před koza i rá í  třešňovku já,“ důležitě si poklepal Še era a prsa. 
„Dědo, kdo s írá house ky?“ ptá se alý Julek. 
„House ky? Na podzi  přijde rigáda, prože e e větve a house čí h ízda spálí e. 

Kůru pěk ě očistí e a k e y atře e vápe ý  léke .“ 

„Jéje – a proč to?“ diví se Lidka. 



„Ničí e tak škodlivý h yz, pa e ko!“ 

„Půdu kole  stro ů kypříte?“ vzpo ěla si a ička. 
„Jak y e?“ tvrdí Še era. „Okopává e je a h ojí e. Je  se podívejte, o á e 

třeš í““ 

Ba ička po hvaluje: „No o o, srd e se a ě s ěje.“ 

„A pusy také – viďte, děti?“ rozes ál se Še era. „To se rozu í, že vá  dá  třeš ě. 
Dá . )a to hlídá í s í  si tu očesat jede  stro . Vy ral jse  si tuhle te ,“ ukazuje prste  
Še era. 

Děti s radostným leskem v očí h přistupují a děda trhá. Trhá a sype každé u hrst 
lesklý h, červe ě zardělý h třeš í.  

„Děti, děti! Kdypak tohle ývalo,“ lahořečí staře ka. „Kdypak tohle jakživo ývalo!“ 

1.2.4 Perlorodky 

Perlorodky 

Asi se u ulevilo, když jse  se ho zeptal, o vlast ě dělá. 
„Geologi kej průzku  asi víš, o je. Rozváží  ji  vrta í tyče a součástky a vrta í 

aši y, a od i h sváží  do Prahy a e trálu vyvrta ý vzorky.“ 

Došlo i to: „Ty, o jsou vzadu…“ 

„Jo.“ 

Ně o i esedělo. Hodil po ě oke : „Co se tak tváříš?“ 

A pak jed ou rukou plá l do vola tu a po ě  do čela: „No jas ě! Že jse  študova ej a 
dělá  tohle! Je ti to div ý, o? Ne o doko e podezřelý?“ 

Mále jse  u řekl, že ě přetru fl: že já si e u í  odezírat ze rtů, ale o  z hlavy. 

„A když ti řek u, že jse  doktor práv, udeš i to věřit?“ 

Za volantem avie a s ruka a ej a ozolů a doktora práv fakt evypadal. Taky se i 
ale e htělo hrát divadélko. )atí  se k ě hoval férově a já htěl taky. Teda jse  řekl: „Je 
to div ý, to jo.“ 

Chvíli jako by nad tím pokyvoval hlavou. Pak se zas ál a řekl: „Víš, o je ještě div ější? 
Že teď dělá u vrtů ěkolik ji ej h doktorů práv, taky ale doktoři filozofie, pár spisovatelů, 

ovi áři, u iverzit í profesoři… 

Ti spisovatelé a doktoři a další se veřej ě stavěli proti to u, že nás v os ašedesátý  
o sadili Rusá i a už tu zůstali. Některý to doko e a louvali a ag eťák a kazety posílali 
do Svo od é Evropy, e o to říkali zápaďá kej  ovi ářů  a ovi y to pak psaly všude po 
světě a yla z toho pěk á ostuda. A tak je vyrazili z prá e a o i sko čili u vrtů. Ne o yli 
okna nebo topili v kotelnách.  

 

  



1.3 Vzor písemního souhlasu 

ázev základ í školy a adresa  

Sdělení rodičům 

Váže í rodiče,  

stude tka učitelství pro . st. )Š z Pedagogické fakulty UK v Praze Lucie Bílá bude u nás ve třídě 
v rámci výzkumu  pro svou diplo ovou prá i vyučovat hodi y vlastivědy a ásled ě s vy ra ý i žáky 
vést rozhovor nad tématem historie od roku 1948 do 1989 u nás.  

Máte právo od ít out účast Vašeho dítěte ve výzku u. V to  případě se or ál ě zúčast í výuky, 

ale nebude s í  vede  rozhovor. Od ít utí e á pro Vás a i pro dítě žád é důsledky. 

V případě jaký hkoli dotazů se prosí  o raťte a stude tku Lu ii Bílou lu ie. ila@ e tru . z  e o 
a vedou ího prá e RNDr. Do i ika Dvořáka, PhD. do i ik.dvorak@pedf.cuni.cz). 

Děkuji  

j é o učitelky  

Informovaný souhlas 

Byl/a jsem seznámen/-a s pod í ka i účasti ého sy a / d ery a diplo í  výzku u stude tky 
Lu ie Bílé a souhlasí  s tí , že se jej é dítě zúčast í. Beru a vědo í, že veškeré i for a e získa é 
v rá i tohoto výzku u udou a o y í a e udou použity ji ak, ež pro diplo ovou prá i a pro 
výuku a výzkum PedF UK.  

Byla jse  pouče a, že ohu svůj souhlas od ít out e o i později odvolat. 

J é o dítěte:_________________________ Podpis rodičů___________ 

Datum:  

  



1.4 Příprava „Komunismus na vesnici“ 

Venkov mezi lety 1948-1989 

Témata: kolektivizace 

Klíčová slova: ko u is us, KSČ, tříd í oj, združstevňová í, J)D 

Cíl:Žák popíše a zhod otí združstevňová í v ze ědělství z hlediska a  sedláků / ajitelů půdy  
chudých lidí. 

Důkaz o uče í: Popiš, jak se z ě il za združstevňová í život rodi y hudého ze ěděl e, který dosud 
e ěl žád ou půdu, statek, stroje a i ko ě. 

Popiš, jak prožívala o do í kolektiviza e rodi a sedláka, který přišel o rodi ý statek. 
Struktura hodiny 

1, Úvod (2 minut) 

„Když yli vaši rodiče alí asi jako vy, vládli u ás ko u isté. Ví ěkdo, kdo yli 
komunisté? předpokládá , že udou žá i z do ova, e o ze školy vědět, každopád ě usí ahlas 
zaz ít, že to yli politi i, kteří yli u o i po druhé světové vál e; defi i e sdělitel á děte : ko u ista 

yl člověk, který patřil k politi ké stra ě Ko u isti ká stra a českoslove ská a uz ával jeji h 
yšle ky – žád é rozdíly ezi lid i, každý á prá i, vši h i á e společ ý ajetek. Ko u isté 

považují ohaté a hudé lidi za es iřitel é epřátele, kteří spolu vedou oj tříd í oj , proto je 
dovole o a doko e správ é použití NÁSILÍ. Tě , kdo ají pole, o hody, továr y, do y se jeji h 

ajetek ůže vzít ásilí . Ko u isté vědí ejlíp, o je správ é, a proto mají ostatním vládnout. Kdo 

by v to  htěl ko u istů  rá it, patří do věze í. D es si ude e číst a povídat o to , jak to u ás 
v té do ě a v do ě, kdy yli ladí vaše a ička a dědeček, vypadalo. 
)ač e e čte í  pří ěhu, který apsal autor v té samé době.“ 

, Čet a pří ěhu Třešňový sad.(7) 

+ otázky pro ry hlíky: Vypiš, kdo v pří ěhu vystupoval? Čí je třešňovka? Koho yla předtí ?  

, Rozhovor o přečte é   

Kde se pří ěh odehrává? Kdo v ě  vystupuje? V třešňov e Še era je  pra uje, e o je třešňovka 
jeho? Koho je? Koho yla předtí ? To ša ji družstvu prodal, e o si ji družstvo vzalo? To, o se 
v pří ěhu stalo, se azývá združstevňová í – přidá í do družstva. ) áte výz a  slova družstvo? 
předpokládá , že řek ou sportov í oddíl, štafetu  Ukážu ji  o rázek vysvětlují í J)D: jednotná 

ze ědělská družstva yl spolek, ka  se zapsali ajitelé statků a polí alý h i velký h . Daly se 
dohro ady jeji h stroje i zvířata a od té do y se hospodařilo společ ě – společ ě seli i sklízeli. 
D es á e družstva stále. Nejspíš ěkdo z vás z á „ ytové družstvo“. To je družstvo, které poskytuje 
svý  čle ů  yty k bydlení, opravuje byty, které vlastní. 

, Čet a začátku ko iksu o íle h a zá ěre h ko u istů  (5) 

Do rý zá ěr? Sli y ko u istů. 
Co komunisté slibovali? 

 Ze vzniku družstev ejví e získali hudí lidé, kteří do té do y e ěli pe íze, e o prá i. V družstvu 
bylo práce dost. Co se stalo ohaté u člověku – sedlákovi, kulakovi – se dozvíme v následujícím 

komiksu. 

, Druhá stra a i e: Pří ěh v komiksu – o když ěkdo do družstva vstoupit e htěl?  

V ko iksu je, jak pro íhali s hůze, o a i h ko u isté sli ovali.  
„Někde to fu govalo, výhody yly pro vše h y zúčast ě é. Ji de ale e… O zvlášť, když se do vede í 
dostal ěkdo, kdo hospodaře í erozu ěl.“ 

Jak komunisti ztížili tatí kovi prá i? Co yslíte, že se stalo s jeho traktorem? Jak tatínek problém 

vyřešil? Po áhal ěkdo tatí kovi? Mohl u po áhat? Co yly dávky/dodávky? Proč asi zakázali 
Věruš e jít a školu, a kterou htěla? 



6, Audio ukázky 

Použít: ,  ahrávky + 8) 

z iče í sedláka dodávka i: http://www.pametnaroda.cz/witness/clip/id/1952/clip/6985  

Lu erka je rostli a. Jak velkou dodávku ěl její tatí ek odevzdat? Jak velkou dodávku J)D? Kdo určil, 
že ají pěstovat le ? Šel ji  ta  pěstovat? Jaké ra ory a řepu to ěl tatí ek ve sklepě? a 
set u  Kdo je odhalil a ařkl ho z epřítele? ko u ista, který yl původ ě holič a prá i v ze ědělství 

erozu ěl  Co jeji h tatí ka z ičilo? velké dodávky   
nevýhodná pole: http://www.pametnaroda.cz/witness/clip/id/1218/clip/3594 

Kdo jako prv í vstoupil do J)D? Kdo ta  vstoupit e htěl? Co dostali sedlá i za poze ky? Mohli ta  
ě o pěstovat? Co když zvládli pl it dodávky a pořád e htěli do družstva?  

když ude álo času, vy e hat: 
soud se sedlákem: http://www.pametnaroda.cz/witness/clip/id/3173/clip/9928 

Kdo ako e  rozhodoval o osudu sedláků? ějaký politik z ka eláře KSČ  Byl to soud e? Může d es 
rozhodovat o soud í h vě e h ějaký politik? 

ustájení: http://www.pametnaroda.cz/witness/clip/id/3789/clip/15497 

Pří ěh yl o společ é  ustáje í krav. Čeho se ajitelé áli? Proč za krava i hodili? 

, Ukázka fotografií před a po  

O rázky z hátralý h statků, zá ků…  
Pří ěh pa a Vodňa ského: Roku 1 4  yl statek za rá . „De , kdy aší rodi ě rá o patřil statek, 
pol osti, ko ě a krávy a večer už js e es ěli vstoupit a i a dvůr, se z pa ěti vy azat edá,  
vzpo í á Miroslav Vodňa ský. 
Běhe  jedi ého dne si lidé z Blíževedel a okolí ohli vzít vše, o potře ovali e o o se ji  lí ilo – 

zvířata, pole, stroje i ářadí. Kro ě vystěhová í i e ylo u ož ě o od aturovat, povi ou 
voje skou služ u jse  a solvoval v Pomocných technických praporech. V roce 1992, kdy mi byl 

zdevastovaný statek vrácen, z ěj zůstaly vlast ě pouze o vodové zdi,  říká Miroslav Vodňa ský. 
Co se ělo dít se zabaveným majetkem? Co se opravdu stalo? 

 

  



 

, )ávěre   

Povídali js e si, jak vypadala vláda ko u istů a ves i i. Podo ě to ylo i ve ěste h a v celé zemi. 

Co asi rali ohatý  lide  ko u isté ve ěste h? Ko u isté htěli, a y ěli vši h i stej ě. Díky 

to uto jeji h zá ěru zavedli zdravot i tví pro vše h y. Vši h i yli povi ě očková i a tak se 
podařilo ěkteré horo y z ír it, e o doko e úpl ě vy ýtit. Je že ko u isti ká stra a evěděla, 
kdy přestat. Když ovládala úpl ě vše v zemi, zabavovala ob hody i do y. Ne htěli, a y ěl ěkdo 
svojí vlast í fir u a pod ikal. Chtěli ít lidi pod ko trolou a e htěli, a y yl ěkdo úspěš ější a 

ohatší, ež druhý.“  Společ é hospodářství se edařilo. Lidé se o ajetek, který vlast ili „společ ě“, 
epečovali do ře. Raději se starali o své haty, halupy e o ko íčky. 

Otázky k rozhovoru: 

, Jak se z ě il život hudého ze ěděl e?  
, Jak se z ě il život ohatého sedláka? 

, Proč ko u isté dali do věze í toho, kdo espl il dávky? Bylo to spravedlivé? Mohl sedlák jimi 

předepsa é dávky spl it? 

, Proč ko u isti vystěhovávali ty, kteří evstoupili do J)D? 

, Co se ělo dít se za ave ý  hospodářství  a ajetke ? 

6, Co se opravdu stalo? 

, Jaké výhody tedy ělo združstevňová í?  
, Jaké ělo evýhody? 

9, V které  případě je správ é u ajetek vzít? 

, Je správ é udělat do ré vě i ásilí ?  
, Jak asi přišel ohatý sedlák ke své u ajetku? Napad ou tě růz é ož osti? 

Hod ě pra oval, rozu ěl hospodářství 
)dědil to, ože il se do ře 

Byl lako ý, álo platil svý  za ěst a ů  

Něko u to ukradl. 
, Myslíte si, že je vždy espravedlivé, když ají ěkteří lidí ví e ež ji í?  
, Může ěkdo ýt ohatý zaslouže ě? 

, Je správ é, když á vy ikají í fot alista e o lékař vyšší plat ež ji í lidé? 

, Báli se ěčeho ko u isté? 

16, Proč lidi ko u is us esvrhli? báli se) Bylo správné proti státu – ko u is u ojovat? Proč? 

Pří ěh :Stra ý, rodi a Vodňa ský h zdroj: http://hlidacipes.org/jak-nasilna-kolektivizace-znicila-

cesky-venkov-expozice-zemedelskeho-muzea-pripomene-pribehy-sedlackych-rodu/ 

  



1.5 Komiks  

  



  



1.6 Strukturovaný rozhovor s dívkami ze základní školy Bordó 

1, Jak se změnil život chudého zemědělce?  

BD2: Přidal se do JZD a jako těm jinejm, co brali třeba nějaký ty věci tak on si je půjčoval a 
byl, jakože bohatší. 

BD1: Taky si myslím, změnil se mu k lepšímu. 

BD3: Měl práci, měl víc peněz, mohl si půjčovat ty věci od těch ostatních lidí, možná měl i 
víc kamarádů. 

2, Jak se změnil život bohatého sedláka? 

BD1: No vlastně, že jak mu to sebrali, tak on už toho moc neměl a když mu pak zvýšili dávky 
a nepřidal se do JZD, tak prostě ho mohli dát do vězení, když to nesplnil. 

BD2: Když se nepřidal do JZD, tak mu dali horší půdu, někde u lesa s kamenama. Dávali mu 

větší dávky, sebrali mu nějaký stroje, takže se mu to zhoršilo.  

BD3: Když se nepřidal do JZD, tak mu dávali větší dávky, třeba dcera, nebo syn, když měl, 
tak mu nedali maturitu. No, sebrali mu ty traktory, no a pak se musel odstěhovat. 

3, Proč komunisté dali do vězení toho, kdo nesplnil dávky? 

BD3: Protože prostě, každý musel dávat něco do toho, a když to prostě nedal, tak to bylo 
špatně, bylo to nefér. 

U: Nefér vůči komu? 

BD3: Vůči těm ostatním, co to plnili. 

BD1: Že to bylo neférový, když to takhle jakože vůči těm ostatním, když to taky nedělal. 

BD2: Bylo to taky nefér, protože on dostal jiný dávky, takže i pro něj to bylo docela nefér, 
protože neměl i ty stroje. 

4, Proč komunisti vystěhovávali ty, kteří nevstoupili do JZD? 

BD1: Protože ty ostatní taky by se s ním, jakože nechtěj pracovat (komunisti nechtěji, aby 
s ním pracovat), že by se spolčili. 

BD2: By se ty jeho kamarádi, protože na vesnici se všichni znali, by se jakože spikli a mohli 
by jít proti JZD, takže odstěhoval a nemohl občas ani do tý vesnice vkročit. 

BD3: No že s těma kamarádka, že by se s nima mohl spolčit a že prostě to JZD by proto 
mohlo mít problémy. 

5, Co se mělo dít se zabaveným hospodářstvím a majetkem? 

BD3: Mělo by se znárodnit. A ty lidé si mohli rozebrat ty traktory, věci zbaráku. 

BD2: A třeba, když se vzali barák, nebo nějakej statek, tak se o to nestarali a vzali si jenom ty 

věci, co se jim líbily, nebo co potřebovali. 

U: To je všechno, co se opravdu dělo, ale to oni určitě nechtěli, aby to takhle dopadlo. Co 
asi zamýšleli s majetkem na začátku? 

BD1: Aby tam někdo bydlel? Mohli tam mít ty traktory, věci. 

BD3: Aby se o to staralo, aby se to potom nezničilo. 



BD2: Aby tam třeba mohli dát ty lidi, protože ten statek byl lepší, než měli oni a aby se tam 
mohli nastěhovat, do většího statku. 

6, Co se opravdu stalo? 

BD2: Zchátral… Protože se o ně nikdo nestaral a nebyli tam žádný lidi, co by se o to mohli 
starat a ani ty stroje. 

BD1: Už to nevyužili, měli toho moc. 

BD3: Bylo to k ničemu, lidi už to nepotřebovali. 

BD1: Vzali toho tolik, že už to ho měli hodně. 

7, Jaké výhody tedy mělo združstevňování?  

BD2: Že když dostali jeden vagon, a bylo jich víc, že to stihli za kratší dobu. 

BD1: No taky, že a že když někomu vzali ty stroje, tak mohli používat víc těch strojů a tak. 

BD3: Mohli si pomáhat, aby je nemuseli zavřít a tak. 

8, Jaké mělo nevýhody? 

BD3: No dyť byly ty dávky, tak lidi neměli ty traktory, takže si to nemohli obstarat a neměli 
to hotový, tak je zavřeli. 

BD1: Taky, že je zavírali. 

BD2: Ale pak třeba když měl někdo kamaráda, tak, co se třeba nepřidal, (ale myslela, že se 
přidal do JZD) tak mu ten kamarád mohl pomoct, ale pak by ho taky mohli zavřít, že mu 
pomohl. 

9, V kterém případě je správné mu majetek vzít? 

 (oslovená BD1 neví) 

BD3: No dyť se o to ten člověk nestará, dyť už to chátrá, ty věci by se třeba používali víc, 
kdyby si je vzali, ale třeba zase když se o to někdo stará a používá ty věci, tak zase to se jim 
nemá brát. 

BD1: Když se o to stará, tak by jim to spíš neměli vzít, ale ten, kdo se o to nestará, třeba tam 
jenom bydlí, chodí pryč, nestará se o to, ty stroje jsou zaprášený, nestará se o to, tak by mu to 

asi měli vzít. 

BD2:No, že měli by to dát tomu, kdo to nemá a potřebuje to, když se tamten o to nestará. 

10, Je správné udělat dobré věci násilím?  

Nikdy. Ne 

11, Jak asi přišel bohatý sedlák ke svému majetku? Napadnou tě různé možnosti? 

BD1: Že to třeba zdědil? 

BD2: Třeba měl nějakou práci, která hodně vydělávala, a mohl si to pořídit. 

BD3: Nebo nějak dobrý kamarád třeba že umřel, že si hodně pomáhali, že třeba ten chudej ho 
nechal bydlet toho kamaráda chvíli u něj, tak on mu to nechal.  

BD2: Nebo třeba, že tam pracoval, ten majitel umřel a viděl, že se o to stará, tak mu to nechal. 

Existoval nějaký šatný způsob? 

BD2: Třeba násilím. 



Jak? 

BD2: Že by mu vyhrožoval. Že když mu nedá ten statek, tak že mu něco udělá. 

BD1: Že mu ho nějak přebere, že mu začne vyhrožovat, on se bude hrozně bát a udělá si něco 
třeba, tak ho získá. 

BD3: Taky tím násilím. 

12, Myslíte si, že je vždy nespravedlivé, když mají někteří lidí více než jiní?  

BD3: No záleží, jestli toho má víc, než ten druhý. Kdyby měl jenom malinko víc, než druhý, 
tak to ani moc nevadí. 

BD1: Taky, taky že je nefér, když toho mají hodně, že když mají o pár věcí víc, tak to nevadí, 
ale když oni mají hodně věcí a my nic, tak to vadí. 

BD2: Třeba, když on je třeba i pyšnej a vychloubá se těma věcma, tak to není fér vůči těm 
ostatní, který toho mají míň, nebo třeba když chodí do školy a je líp oblečený, než ostatní, a 
tak. 

13, Může někdo být bohatý zaslouženě? 

BD1: Jo, třeba že chodí poctivě do tý práce, chová se tak dobře, snaží se hodně a vydělává si 

ty peníze, tak to si zaslouží.  

BD3: Třeba když udělá v práci něco dobře, tak ho pochválí, stane se třeba nějakým šéfem a 
pomene třeba na ty ostatní hodný. 

BD2: Třeba tím, že bydleji tam jeho příbuzný, on se o ně stará, pečuje o ně, stará se tam o to, 
a třeba když umřou, oni by mu to mohli nechat, že se o ně staral. 

14, Je správné, když má vynikající fotbalista nebo lékař vyšší plat než jiní lidé? 

BD1: Ten lékař, že on pomáhá těm lidem, dává do toho všechno prostě, takže to je správný. 

U: Co teda fotbalista? 

BD1: Moc ne, protože on jenom kope do míče a nikoho nezachraňuje. 

BD2: Třeba ten doktor má i noční směny je už unavenej, ale musí pracovat furt. A dělá třeba i 
závažný operace, třeba se srdcem. A ten fotbalista, no zase nás reprezentuje… Ale je to 

docela nefér. 

BD3: No ten lékař si to jako zaslouží, že nás zachraňuje, tak ten si to určitě zaslouží. A ten 
fotbalista, no zase někoho pobaví. A nebo třeba pomáhá nemocným lidem. 

15, Báli se něčeho komunisté? 

BD2: Jo, třeba když někdo se nepřidal do toho JZD, tak že by se ty lidi, co se tam nepřidali, 
mohli spiknout proti nim. 

BD1: Úplně to stejný. 

BD3: Taky. 

16, Proč lidi komunismus nesvrhli?  

BD2: Protože si mysleli, že mají dobrý nápady a že by se to mělo hodně jako prosadit, a že by 
to měli všichni dělat a nakonec to bylo pro někoho horší a pro někoho lepší. 

BD3: No třeba si na začátku mysleli, že jim pomůžou, že na ně budou hodný, že jim budou 
pomáhat. 



BD1: No oni ty komunisti, že prosazovali, těm lidem říkali, že to bude hezký a že to bude 
všechno dobře, a přitom to pak nakonec jako to mělo nějaký výhody, ale moc ne…  

Bylo správné proti státu – komunismu bojovat? 

BD3: No, záleží, jestli by byli proti nim, že by jim třeba ubližovali, a nebo jestli by na ně byli 
hodný a rozuměli by si. 

BD2: Tak ale třeba že jo, když se někdo přidal do JZD, tak on byl chudej a on byl bohatší, tak 
ten bohatší zchudnul. Tak asi kdyby se nějak násilí do něj ty z JZD nějak naváželi, tak by se 
mohl spiknout s těma ostatníma. Podle toho, jestli na ně násilím na ně šli, nebo nějak 
vyhrožovali. 

BD1: No, když to byl všechno v pořádku, jako že měli se dobře, tak neměli bojovat proti 
tomu státu, ale kdyby to bylo špatně, bída by byla a takhle a všechno by měl ten stát, tak to by 
bojovat měli.  
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