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Abstrakt
Práce se zabývá vztahem kolektivní paměti jedince a působením společnosti
s eventuální schopností vytvářet sociální kapitál. Tento jev práce zkoumá z pohledu
amerického federálního vzdělávacího systému a jeho výkladu historického narativu
studentům. Tématem práce je interpretace historických událostí v kontextu americké
společnosti, jejíž struktura se za posledních třicet let zásadně změnila. Spolu se
společenskými změnami prošel úpravou i federální systém testování studentů a na to
navázané financování federálních vzdělávacích institucí. Americká společnost z toho
může těžit v případě vnitřní semknutosti, anebo naopak může být stále více roztříštěná,
pokud se nepodaří jedince uvést do soudobého společenského nastavení. Časově je
výzkum vymezen od zasedání Bradleyho komise, která v roce 1988 vydala celková
doporučení pro obměnu zacházení s historickými osnovami, a poté práce sleduje vývoj
až do roku 2014. V době politických změn s koncem studené války docházelo
k neustálé reinterpretaci americké historie a společenské identity. Na přelomu tisíciletí a
po roce 2014 došlo velké diskuzi na poli akademickém, společenském i politickém o
podobě historického vzdělávání. Práce vývoj detailně zkoumá formou diskurzivní
analýzy proměny testů Advanced Placement z americké historie, která je uvedena na
pozadí kvantitativního výzkumu mediální reflexe jako soudobý kontext.

Abstract
The thesis aims to analyze the relationship of the collective memory of an individual
and his/her inclusion with the society and eventual ability to generate social capital.
This paper evaluates the American federal education system and its interpretation of the
historical narrative to the students. The focus of this thesis is the interpretation of
historical events in the context of American society, whose structure has changed
fundamentally over the past 30 years. Not only society has suffered a significant
change, the federal system of student testing and the federal education institutions'
funding have been revised too. American society can benefit from it through internal
intercourse or, on the contrary, it can become more fragmented if it fails to bring the
individual into a contemporary social setting. The work has been defined in time since
the Bradley Commission has issued general recommendations to change approach to
historical curricula, and then continues to explore the development until 2014. The
political changes with the end of the Cold War led to a constant reinterpretation of
American history and the secondary the collective identity. In the new millennium and
after the year 2014 it has concluded in a discussion about historical education on
academic, social and political fields. This work examines in detail the discourse analysis
of Advanced Placement Tests in American History, which is presented in context of
quantitative research on social reflection through media presentation.
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Úvod
Vzdělávací systém je základním prvkem seznámení jedince se společností a
navíc mu zprostředkovává návod k uchopení vlastní existence v jejím rámci. Tato práce
se zaměřuje na vztah mezi kolektivní pamětí společnosti a identifikací jejích členů.
Tématem práce jsou změny v interpretaci historických událostí v kontextu americké
společnosti, jejíž struktura se za posledních třicet let zásadně změnila. V době
postmoderního chápání dějin americkou historickou akademií i částí vyučujících
středních škol dochází k proměně vnímání paměti. Ta je mnohými odborníky na téma
paměti interpretována jako síť, přičemž s rozmachem technologií a sdílením informací
je paměťová struktura využívána i ve vyhledávačích jako například Google, které se
stávají nástroji každodenní komunikace. Americkým studentům by vzhledem
k různorodému původu mnoha skupin amerických občanů mohlo obecně pomoci, když
budou mít jasně uchopený svůj vlastní vztah k paměti v kontextu americké historie.
V době dynamického společenského vývoje by vzdělávací instituce měly reflektovat
potřeby soudobých studentů začlenění do společnosti. Takovéto začlenění je přínosem
nejen pro jedince, ale z povahy sociálního kapitálu i pro celou společnost, která tak
může sdílet své hodnoty a lépe se adaptovat na rychle se propojující svět. Americká
společnost by z toho v případě vnitřní semknutosti mohla těžit, anebo naopak může být
více roztříštěná, pokud se nepodaří jedince uvést do soudobého společenského
nastavení. Jednou z možností je nastavení všeobecného vzdělávání federální vládou a
jednotná interpretace historie americké společnosti.
Časově je práce vymezena od zasedání Bradleyho komise a jejího doporučení
pro zacházení s historickými osnovami v roce 1988 do roku 2014. V době politických
změn s koncem studené války dochází v USA k neustálé reinterpretaci identity a tato
práce zkoumá právě vývoj od konce 80. let do roku 2014, kdy došlo k politicky
vyhrocené diskuzi ohledně historického vzdělávání. Do 60. let vládla historické
interpretaci konsenzuální historie spolu s revizionistickým pojetím po druhé světové
válce, kdy se o slovo více hlásí minoritní společenské skupiny (ženské historičky,
etnické minority, a další), avšak poté se začaly pomalu rozvírat nůžky sociální
nerovnosti, společenský konsenzus se rozplýval a od 80. let docházelo k postupné
reinterpretaci a hledání způsobu zapojení americké historie do globálního rámce,
přičemž někteří vědci, například Patrick Finney z Univerzity v Leeds nebo americký
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antropolog Jonathan Friedman, zdůrazňují občanský význam zapojení jedince do
společnosti skrze historický výklad. Od 80. let se v historické interpretaci plně hlásily o
slovo menšiny, které nabývaly politicky na viditelnosti i síle. Tato témata interpretována
skrze shodu jsou dlouhodobě bližší Demokratické straně, na druhou stranu
republikánská témata jsou často konfliktně interpretována. Dobře to shrnuje jako
konflikt konsenzuální historik z Columbijské univerzity Richard Hofstadter: konflikt
amerického versus britského vývoje1, demokracie versus kapitalismus, jedinec versus
společnost,

soukromý

majetek

versus

veřejný,

konflikt

byl

často

vyvolán

darwinistickým přístupem k vývoji společnosti. V roce 1988 zasedla Bradleyho komise
vytvořená ze zástupců americké historické akademie, kteří se pokusili nastavit nový
koncept osnov výuky historie v měnícím se světě. Ze společného zasedání vzniklo
doporučení, které mělo za následek neustálé úpravy a konzultace historických osnov
v měnícím se politickém nastavení a s měnící se vzdělávací legislativou. Rok před
teroristickým útokem 11. 9. 2001, který výrazně změnil atmosféru v americké
společnosti, v září 2000 vydala Organizace amerických historiků zprávu, která navázala
na doporučení Bradleyho komise. Zpráva se zabývá reinterpretací americké historie
v globální době a navazuje na koncept globální kontextualizace americké historie
historika Turnernera 2. Komise argumentuje, že tak jedinec lépe pochopí svou funkci a
postavení ve společnosti a komplexnost amerického postavení v rámci světového řádu.
Národní historie dle reportu je důležitá, avšak vzhledem k vývoji americké společnosti
je pro pochopení současných Spojených stádůležitý nadnárodní historický přesah tů.
Jako důkaz Organizace amerických historiků dává příklady témat, která jsou
prezentována jako americká, ale bylo by přínosem je kontextualizovat do globálního
vývoje, například pojetí rané americké historie v atlantickém teritoriálním kontextu či
New Deal a progresivizmus interpretovat skrze dobu globálně spojenou s posílením
sociálních států.
Vláda prezidenta Clintona, administrativa prezidenta Bushe i kabinet Baracka
Obamy, všichni prezidenti se dotkli proměny vzdělávacího systému a reinterpretace
historických osnov se stala nelehkým úkolem rozdělujícím nejen politické strany, ale i
vyučující a školní instituce. I přes kontinuální snahu o reformu historických osnov

Noble, David W, „Richard Hofstadter: American Democracy or American Capitalism, 1940–70“,
In The End of American History: Democracy, Capitalism, and the Metaphor of Two Worlds in AngloAmerican Historical Writing, 1880-1980 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985): 90-114.
1
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napříč vládnoucími stranami docházelo v otázce interpretace historického narativu na
federální úrovni k velkému pnutí mezi demokraty a republikány. Klíčovou úlohu
sehrálo přijetí zákona No Child Left Behind v roce 2001 a následný posun k testování
znalostí studentů napříč federálními školami v USA formou testů. Připravuje je
nezisková vzdělávací organizace College Board, jež má v testování prakticky federální
monopol. Organizace stojí i za testováním Advanced Placement, jehož měnící se
podoba v kontextu americké společnosti je předmětem zkoumání této práce. Práce dále
zkoumá vývoj doporučení v oblasti federální interpretace historického narativu.
Testy mají srovnávací charakter a jsou důležité nejen pro studenty, ale jsou i
vizitkou škol a vyučujících. S mohutným rozkvětem testování na federální úrovni
amerického školství došlo i k navýšení výdajů na vzdělávání, avšak finance jsou
podmíněny dobrými výsledky v testech a stabilní mírou zlepšení. Na základě analýzy
mediální pozornosti a od toho odvozené rezonance tématu ve společnosti práce
představí průřez vzdělávacími přístupy k vyrovnávání se s minulostí ve středoškolských
osnovách. Politicky téma nejvíce rezonovalo na přelomu let 2014 a 2015, kdy byla
uvedena nová podoba testu, avšak setkala se s kontroverzním přijetím, které jen
dokazuje americké problematické vyrovnávání se s vlastní minulostí a souboj o
formování historické identity.
Práce se snaží odpovědět na otázku Jak se proměnila interpretace amerického
historického narativu na příkladu srovnávacích testovacích otázek od ustanovení
Bradleyho komise.
Hypotézou je, že forma přípravy na testování a zejména tlak na srovnávací
charakter testu studenty nemotivuje pochopit americkou historii v celospolečenském
kontextu, ale mnohem spíše vede k jednostrannému a zjednodušenému výkladu dějin,
který neodpovídá demografickému složení Spojených států, a tedy nemůže klást vhodný
základ pro sdílené vědomí budoucích amerických občanů. Důraz na výklad historie
v linii prezidentů, který končí okolo roku 1970, nerespektuje etnicky heterogenní
povahu americké společnosti a nevede k dostatečnému pochopení soudobé podoby
americké společnosti. Americká rada pro historické vzdělávání očekává, že vzhledem

Guarneri, Carl J., „Locating the United States in Twentieth-Century World History“, In Essays on
Twentieth-Century History, edited by Adas Michael, (Temple University Press, 2010): 261.
2
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k politické citlivosti nedojde k výraznější úpravě kurikul3, avšak téma je v posledních
dvaceti letech často připomínáno.
Analýza vychází nejprve z teoretického vymezení historie práce s pamětí, vztahu
jedince a společnosti a následně komplikovaného vztahu mezi globálním a lokálním
historickým narativem, popřípadě narativem většinovým a menšinovým. Práce první
části vysvětlí vztah kolektivní paměti a identity, ale i kritiky kolektivního výkladu a
zacházení s historií. Nakonec práce zanalyzuje přínos společenské provázanosti formou
sociálního kapitálu.
Ve druhé části se práce zabývá interpretací americké historie v kontextu měnící
se americké společnosti, ale i výkladu, který je tradiční pro hlavní politické strany.
Následně hrají svou roli v reinterpretaci americké historie na úrovni středních škol
demografické změny, etnické menšiny, ale i změna testování znalostí a tlak federální
vlády na vzdělávací instituce, aby vykazovaly požadovanou míru zlepšení.
Třetí část představuje samotný výzkum, který je veden formou diskurzivní
analýzy, jež na pozadí kvantitativního výzkumu testů a mediální reflexe představuje
kvalitativní analýzu proměn testů. V podkapitole charakterizující AP testy je
charakterizována i samotná instituce College Board, která za tvorbou testů a osnov pro
předměty federálních škol zodpovídá.

Rozbor zdrojů a metoda výzkumu
Práce je vedena formou diskurzivní analýzy a vychází nejprve z teoretických
podkladů, které charakterizují kolektivní paměť, a poté se přesouvá těžiště výzkumu
k práci s Advanced Placement testy.
Práce postupuje od vymezení pojmu kolektivní paměti a identity jedince za pomoci
sekundární literatury, kde významným konceptem je práce Maurice Halbwahse
zaznamenaná v knize Kolektivní paměť. Dalším významným autorem, který pomohl
vytvořit rámec současné společnosti je Zygmunt Bauman s publikací Tekuté časy a
Jonatan Friedman, který poskytl kontext globalizovaného světa. U vysvětlení pojmu
sociální kapitál byla velkým přínosem kniha Thomase Pikettyho, Kapitál v 21. století a
práce Partha Dasgrupta, Economics of Social Capital.
V další části mi k interpretaci stavu amerického vzdělávacího systému a americké
společnosti pomohla data z Amerického statistického úřadu a ministerstva vzdělávání. Z

„Bradley report“, National Council for History Education (2009), http://www.nche.net/bradleyreport
(staženo 1. 7. 2017).
3
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českých autorů byla velmi inspirativní práce Svatavy Rakové, která se americkou
historiografií dlouhodobě zabývá. Její práce Současná situace historiografií soudobých
dějin v Evropě a USA: Současná americká historiografie: témata, diskursy, metody
umožnila sledovat současné trendy v americké historiografii a reflektovat je na
příkladech přístupu k testům. Na její výzkum jsem navázala výsledky setkání historiků
Bradleyho komise v roce 1988 a dále se práce zabývá proměnami přístupů jednotlivých
presidentských administrativ k testování. Statistiky a zprávy ministerstva vzdělávání
pak dokazují zvyšující se objem federálních peněz ve vzdělávání, který je však
podmíněn standardizovaným testováním.
V analytické části práce čerpá z knih sloužících jako příprava k Advanced
Placement testům z americké historie, které byly k dispozici v Kongresové knihovně ve
Washingtonu D.C. K jejich interpretaci byl velmi důležitým zdrojem časopis History
Teacher, který nejen ve zkoumaném období mapuje přístup k historickému vzdělávání
ve Spojených státech amerických společným pohledem akademiků a vyučujících na
středních školách.

1. Historiografie a kolektivní paměť druhé poloviny 20.
století
Podle italského historika a zakladatele italské mikrohistorie Giovanniho Leviho je
historie vědeckou disciplínou, jež se snaží o objektivní výklad dějinných událostí, avšak
svou povahou jde o společenskou vědu, která je závislá na době, v níž je vykládána a je
ovlivněna politickými názory a pohledem na svět.4 Tento konflikt mezi objektivitou a
provázaností se soudobými událostmi bude objasněn v následujících odstavcích.
Přestože nemůže být finálně určena povaha kolektivní paměti, práce nastíní rámec
vývoje uvažování o historické paměti, zejména pak ve druhé polovině 20. století, době
relevantní pro tuto práci.
Paměť je fenomén, který je velmi složitě uchopitelný, avšak představuje důležitý
aspekt budování příslušnosti jedince ke společnosti po psychologické sociologické
stránce. Studium paměti bylo dlouhou dobu ve společenských vědách opomíjeno, avšak
v posledních třech desetiletích se problematika paměti stává jedním z dominantních

Giovanni Levi, „The Distant Past: On the Political Use of History“, Mediterranean Historical Review
vol. 16, č.1 (2001): 62.
4
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témat v sociálních vědách.5 Jak říká John Brewer, sdílené historické vědomí určité
skupiny ohraničuje jednotlivá etnika a posiluje tak schopnost identifikace jejích členů se
skupinou a vymezení se vůči svému okolí. Takzvaně určují symbolické „my“ oproti
„oni“, kdy pomáhají objasnit identitu a odpovídají na otázky ke směřování naší
přítomnosti ve společnosti.6 Podle Brewera se ovšem nedá předpokládat, že paměť
vlastní určité skupině a výklad historie je univerzálně platný. Historik je vždy citelně
zasažen kontextem doby, svým politickým smýšlením a náhledy na svět. Jedná se o
osobní prožitek v kombinaci s vybranými událostmi, které historik analyzuje a uvádí
jako určující pro soudobý a budoucí vývoj společnosti. Historiografický diskurz je dále
utvářen soudobými formami připomínání minulosti, médii, filmografií, literaturou a
dalšími. Všechny tyto vjemy se podílí na formování kolektivní paměti k dané době.7

Kolektivní paměť, vědomí a identita
Termín kolektivní paměť zformuloval jako první francouzský sociolog Maurice
Halbwachs, který v roce 1950 ve své knize Kolektivní paměť charakterizoval paměť
jako provázání historických zkušeností a prožitků do soudobé společnosti a dokazoval
jejich společný charakter. Důležitou inspirací mu byl koncept kolektivního vědomí
formulovaný Émilem Durkheimem, který důrazně odlišoval individuální a kolektivní
vědomí „Skupina myslí a cítí jinak, než jak by jednali její členové, kdyby byli
v izolaci.“8 Halbwachsovy teorie jsou v souladu s poznatky Durkheima dále rozvíjeny:
„Paměť se konstituuje, funguje a reprodukuje v určitých sociálních rámcích, které jsou
vytvářeny lidmi žijícími ve společnosti.“9 To vede k navazujícímu konceptu kolektivní
identity, která pomáhá skupině osob v sebereflexi a ve formulaci dalších budoucích cílů
na základě pospolitého vzpomínání. Jde o zachování podobnosti, pospolitosti a
kontinuity. Identitu můžeme poznat skrze otázky cílící na dvě základní hodnoty: čas a
prostor (Kým jsem? Kam patřím?). Zachování kolektivní paměti slouží jako předpoklad
identifikace a zmocnění se paměti může představovat akt společenské emancipace či
mocenské převahy. Takto pojatá problematika paměti jasně formuluje otázku kolektivní

Eric Langenbacher, Yossi Shain, “Power and the Past: Collective Memory and International
Relations”, Contemporary Sociology, vol. 41, č. 2, (2012): 253–254.
6
John D. Brewer, “Memory, Truth and Victimhood in Post-Trauma Societies”, The Sage Handbook of
Nations and Nationalism, ed. Gerard Delanty and Krishan Kumar (2006): 214–224.
7
Ibid.
8
Émile Durkheim, Pravidla sociologické metody, (Praha: Orbis, 1926), s. 136.
9
Maslowski, Nicolas, Vendula Kadlečková, Jan Serých, Helena Kubátová, Jiří Šubrt, a Adela
Kvasničková, Kolektivní paměť́ : K teoretickým otázkám, (Prague, Czech Republic: Charles University in
Prague, Karolinum Press, 2014), eBook Collection, EBSCOhost (accessed April 10, 2017), s 18.
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paměti jako nejen akademický problém, ale taktéž jako předmět politických bojů.10
Důležité je v tomto ohledu vědomí jedinečnosti, které je v kontextu tématu této práce, v
americké společnosti silně zakořeněno a pramení z vymezování se vůči okolnímu světu.
Je založeno na výběru omezeného množství zapamatovatelných faktů.
Kolektivní paměť v Halbwachsově zpracování se nevyhnula kritice, která mu
vytýká pozitivistický přístup k historii a že jako odborník přehlíží, že psaní dějin je
ovlivněno zájmy toho, kdo ji zaznamenává. V Halbawchsově tvorbě nebylo patrné, že
by kolektivní paměť mohla být orientována k politickému využití minulosti, či jako
rozvoj koncepce, která by umožnila empirické zkoumání toho, co jsou sdílené
reprezentace minulosti, eventuálně v jakém případě a za jakých podmínek lze paměť
cíleně ovlivňovat. Halbwachs otázky týkající se vzpomínání kladl vyloženě
v akademické rovině.11
Kognitivní psycholog Sam Wineburg z Washingtonské univerzity v Seattlu
v roce 2001 ve své knize Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the
Future of Teaching the Past obhajuje postoj mnoha přístupů k výkladu historie a bortí
klasický výklad založený na jediné správné reprodukci uznaných faktů, kdy existuje
jedna univerzální historická linie, která je pro všechny společná. Zároveň zdůrazňuje, že
historické myšlení není samozřejmé a přirozené, ale je třeba ho rozvíjet a učit se mu.
Dále se konkrétně zabývá přístupy k výuce historie, čemuž se dále věnuje třetí kapitola
této práce.12
V otázce mnoha pojetí historických událostí se s Wineburgem shoduje již
zmíněný Maurice Halbwachs, který ho časově významně předchází a o padesát let dříve
považuje paměť za konstrukt sociální interakce a neustálou reinterpretaci dějinných
událostí politiky, historiky, učiteli, ale i médii a samotnou veřejností, kteří tak vytvářejí
pocit kontinuity u dané skupiny lidí.13 Zde se přesouváme k termínu kolektivní paměti,
která rekonstruuje minulost v určité skupině lidí, která je typicky vázána na určité
území, přičemž ve dvacátém století jde zejména o národní státy, které mohou různými
nástroji ono kolektivní vědomí společnosti a její paměť formovat.14 V roce 1988 vyšla
10

Ibid. 13-46.
Maslowski, Nicolas, Vendula Kadlečková, Jan Serých, Helena Kubátová, Jiří Šubrt, a Adela
Kvasničková, Kolektivní pamět́: K teoretickým otázkám, (Prague, Czech Republic: Charles University in
Prague, Karolinum Press, 2014), eBook Collection EBSCOhost (accessed April 10, 2017): 30.
12
Wineburg Sam, Historical thinking and other unnatural acts (Philadelphia: Temple University Press,
2001): 270.
13
Halbwachs Maurice, ed. Lewis A. Coser, On Collective Memory, (Chicago and London: The University
of Chicago Press, 1992), 40–41.
14
Anthony D. Smith, Myths and Memories of the Nation (Oxford: Oxford University Press, 1999), 7–12.
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kniha Petera Novicka, která zásadně proměnila přístup k historiografii a konceptu
objektivní pravdy That Noble Dream: The 'Objectivity Question' and the American
Historical Profession.15 V této knize autor uceleně předkládá variantu práce s reflexí
historických událostí skrze kolektivní paměť, jakožto relevantní pro výklad dějů ve
společnosti. Dává přednost interpretaci kolektivního vědomí typického pro soudobou
společnost před ustáleným výkladem „objektivních dobových fakt“, přičemž relativní
výklad událostí vnímá jako lepší výpovědní hodnotu týkající se dané společnosti.
Kolektivní paměť reflektuje zevnitř vnímání skupiny plynule, bez velkých změn a
neexistují zde jasné mezníky, jaké určuje tradiční historie, která na věci naopak nahlíží
zvenku a zdůrazňuje rozdíly a diskontinuity. Z uvedené charakteristiky vyplývá
existence množství kolektivních pamětí oproti jedné historické linii.16 V době
postmoderního chápání dějin dochází i k proměně kolektivní paměti, která je vnímána
jako síť, zejména s rozmachem komunikačních médií a vyhledávačů sdílených
informací, jako jsou Google, Yahoo a další, které fungují také na základě paměťové
struktury dle příkazu zadavatele a jež se stávají nástroji každodenní komunikace.17
Americkým studentům by vzhledem k různorodému původu mnoha z nich mohlo
obecně pomoci, když budou mít jasně uchopený svůj vlastní vztah k paměti i vzhledem
k užívání technologií s paměťovou strukturou.
Jonathan Friedman jde od Novicka ještě dále a označuje minulost za otisk
přítomnosti v dané době právě proto, že je závislá nejen na společnosti, ale i na
osobnosti historika, který je ovlivněn současnými okolnostmi.18 Jedinec si sebe sama a
svou příslušnost k určité skupině uvědomuje za podmínek soudobé společenské diskuze.
Vytváří si tak vztahy skrze menší střípky historických i zažitých souvislostí směrem
k příslušnosti k velké skupině. Jde o posílení vlastního nejen historického vědomí na
základně minulých událostí, které jedince upevňují v jeho současné existenci a v jeho
budoucím směřování. Friedman zmiňuje narůstající množství alternativních skupin
uvnitř národa a rozštěpenost, zejména jako hrozbu pro západní společnosti,
představující dominantní moderní kulturu, pro kterou byl typický singulární výklad

15

Peter Novick, That Noble Dream: The 'Objectivity Question' and the American Historical Profession
(Ideas in Context) (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).
16
Maslowski, Nicolas, Vendula Kadlečková, Jan Serých, Helena Kubátová, Jiří Šubrt, a Adela
Kvasničková, Kolektivní pamět́: K teoretickým otázkám. (Prague, Czech Republic: Charles University in
Prague, Karolinum Press, 2014), eBook Collection EBSCOhost (accessed April 10, 2017): 15-31.
17
Ibid. s. 41.
18
Friedman Jonathan, „The Past in the Future: History and the Politics of Identity”, American
Anthropologist 94, č. 4 (1992): 837- 853.
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minulosti

i

pravdy.

„Dehegemonizace

západní

společnosti

přinesla

i

její

dehomogenizaci.“ Kolektivní paměť západní společnosti bývá vystavena alternativním
výkladům událostí skrze různé kanály, což dříve nebylo tak zjevné. Uvnitř společnosti
to poté může probouzet nejistotu a pnutí. Friedman zároveň zmiňuje konfrontaci
západního výkladu dějin, který byl založený na historických faktech podaných s co
největší „objektivitou“ či neutrálností s historií sociálních skupin, jež může být chápána
subjektivněji a provokovat nepochopení v širší skupině lidí.19 Přijetí určitého modelu
minulosti v kontextu přítomnosti je Friedmanem chápáno jako prvek socializace a
budování vlastní identity v rámci společnosti, ve které daný jedinec funguje.
Vytváření minulosti je aktem sociálního začleňování, který se může v různých
kulturách lišit. Devadesátá léta Jonathan Friedman interpretuje jako společenskou krizi,
která vyžaduje restrukturalizaci hodnotového rámce. Období přelomu 20. a 21. století je
charakteristické krizí hodnot a identity pro mnoho skupin a právě kolektivní paměť
může být hybnou silou relevantní pro mezinárodní vztahy a politiku, zejména v otázce
identifikace s určitou skupinou lidí.20 S postupným odchodem živých svědků válek a
katastrof 20. století se stává naléhavější potřeba tyto události reflektovat. V kontextu
mizejícího náboženského cítění má právě výklad historie potenciál nahradit toto cítění,
protože může vytvářet kolektivní paměť, ale být i nástrojem politiky.
Lidé, kteří vyrostli v prostředí rozkouskovaného, až „tekutého“ světa, jak uvádí
Zygmunt Bauman ve své publikaci Tekuté časy, cítí potřebu identifikovat se se
společností a je pro ně obtížnější pochopit svou funkci ve společnosti, než tomu bylo
pro předchozí generace. Lidé nejsou mnohdy schopni chápat širší a hlubší strukturní
souvislosti procesů z dob minulých.21 Jelikož paměti je vlastní i selektivita, která
neustále pracuje v čase a s měnícím se obsahem informací, pro individuální paměť je
charakteristická reinterpretace jevů a eliminace určitých témat. Kolektivní paměť se
potom často stává předmětem manipulace a mocenského nátlaku vládnoucích elit.
„Sociální dezintegrace je podmínkou, ale i výsledkem nového přístupu k moci, která
využívá odtržení a umění úniku od společnosti jako hlavních nástrojů. Pro existenci
moci, která volně plyne, musí být svět oproštěn plotů, překážek, opevněných hranic a
kontrolních stanovišť. Jakákoliv přítomnost husté a pevné sítě společenských vazeb, a
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zejména pak teritoriálně zakořeněné pevné vazby, se stává překážkou, kterou je třeba
odklidit z cesty. Globální mocnosti usilující o znehodnocení těchto sítí a posílení jejich
„tekutosti“, jež je hlavním zdrojem síly globálních mocností ( a příslibem jejich
neporazitelnosti. Toto je rozpad, křehkost a pomíjivost lidských vazeb a sítí, které
umožňují globálním mocnostem vykonávat svou práci a udržovat své pozice.“22
Zygmunt Bauman si všímá také odtržení sociálních skupin od globálních elit,
které v dnešní době často nejsou vázány k určitému území. Toto můžeme vidět i jako
volné pokračování tématu vědění a moci, které rozpracoval Michel Foucault a Tzveran
Todorov. Zabývají se dobýváním území skrze paměť, které v současné době často
prochází skrze informace a komunikaci až k ovládnutí paměti a dobývání míst skrze
vědomí jejich obyvatel.23 To samé připouští i autoři publikace Power and the Past:
Collective Memory and International Relations,24 kteří říkají, že kolektivní paměť je
potenciální politickou silou a důležitým referenčním rámcem, jež může sloužit
k zavádění politických agend a k mobilizaci společnosti. I oni zdůrazňují pnutí mezi
potřebou „objektivní“ reflexe podložené dokumenty a na druhé straně interpretace
vybraných událostí za politickými účely.
Dalším důležitým konceptem je kulturní paměť, kterou charakterizovala Aleida
Assmann. Definuje ji skrze analýzu textů, vyobrazení, kulturních specifik, například
rituály a další formy, které utváří a sjednocují kolektivní vědomí a paměť. Skrze takto
sdílené kolektivní vědomosti si daná společnost formuje svou jedinečnost a
individualitu vůči ostatním společenstvím.25

Bauman Zygmunt, Tekuté časy. Život ve věku nejistoty (Praha: Academia, 2008).
Bauman Zygmunt, Liquid Modernity (Cambridge: Polity, 2000): 14. Volný překlad autorky:
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disengagement and the art of escape as its major tools. For power to be free to flow, the world must be
free of fences, barriers, fortified borders and checkpoints. Any dense and tight network of social bonds,
and particularly a territorially rooted tight network, is an obstacle to be cleared out of the way. Global
powers are bent on dismantling such networks for the sake of their continuous and growing fluidity, that
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Kritika kolektivní paměti
Studium kolektivní paměti provázejí již od počátku nesrovnalosti ohledně
vhodného pojmenování. Řada kritiků v čele s Jay Winterovou považuje paměť za příliš
široký a neuchopitelný pojem. Pro Joannu Burkeovou je zase problematický pojem
„kolektivní“, který dle její interpretace nereflektuje paměť, ale spíše sdílenou reflexi
narativů v kontextu boje o moc.26 Kromě vymezení pojmu je tento přístup podroben i
kritice metodologického zpracování, a to zejména Wulfem Kansteinerem, který vidí
práci s kolektivní pamětí jako příliš reinterpretační a historici dle něho nezkoumají
dostatečně původní prameny a důvod proč byly do dané podoby vytvořeny.27 Další
akademici v čele s G.D. Rosenfeldem mají za to, že analýza paměti je trend počátku
nového milénia, který časem odezní. Jeho tezí je, že mainstreamová média, která
vytvářejí nová a nová kontroverzní témata sekundárně podněcují debaty o charakteru
paměti a snaží se najít „pravdu“. Rosenfeld se domnívá, že přelom milénia vytvořil
podmínky pro rozkvět zkoumání kolektivní paměti vzhledem k dynamickým proměnám
společnosti a rozvoji technologií. Tyto změny však stejně tak mohou vést k následné
erozi významu studia paměti, která odezní jako trend přelomu tisíciletí.28
Moderní výzkum v oblasti kolektivní paměti byl mnohdy vytvořen s ohledem na
koncept národního státu a jeho krizi v kontextu globalizace. Z povahy kolektivní paměti
je často svázána s národní identitou, kterou obstarává zejména paměť politická a
kulturní, jež je zprostředkována knihovnami, muzei, vzdělávacími institucemi či
oficiálními obřady, jež ji utvářejí shora. Z definice Antonyho Smithe je národ určen
jako sebe definující lidské společenství, které kultivuje sdílenou paměť, symboly, mýty,
tradice a hodnoty. Zároveň udržuje vazby k historickým územím či domovinám, které
obývá a na kterých si udržuje standardizované tradice a systém soužití.29

Finney Patrick, „The Ubiquitous Presence of the Past? Collective Memory and International History“,
The International History Review, 36, č. 3 (2014): 447.
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Kolektivní paměť a globalizace
Rapidní nárůst technologických změn a rychle se měnící charakter propojeného
světa dle Patricka Finneyho způsobuje posedlost pamětí jako produktu globalizace.30
Jonathan Friedman ve své knize Světy v pohybu: Globalizace, migrace a kulturní
bezpečnost vychází z dlouhodobého trendu migrace národů a diaspor. Ve druhé
polovině 20. století hrály zejména ony diaspory zásadní roli v utváření světové politiky
a ekonomiky. Antiimigrační nálady je v současnosti možné vycítit v mnoha zemích,
Spojené státy americké nevyjímaje. Postkoloniální migrační vzorce nahradila migrace
motivovaná prací, komplikovanou politickou situací mnoha oblastí a překupníky
s nelegálním zbožím. Právě Spojené státy byly i jedny z prvních, kdo začaly efektivně
využívat výsledků průmyslové revoluce a později se rychle adaptovaly na propojující se
svět. V 90. letech pak s raketovým rozvojem komunikačních technologií a v kontextu
konce studené války došlo k množícím se výkladům historie a od toho odvozených
předpovědí dalšího vývoje společnosti. 31
Velmi precizně teorii globalizace rozpracoval Jan Aart Scholte, který odmítá
nejasné definice pojmu globalizace (např. termíny jako „nový myšlenkový proud“,
„pozdní modernita“ apod.) a snaží se přesně pojmenovat a roztřídit globální
propojenost. Zavádí tak dělení na internacionalizaci, která označuje vzrůst
mezinárodního obchodu a z toho plynoucích vazeb, dále liberalizaci, která se týká
zejména tvorby sdílené otevřené ekonomiky bez hranic, dále univerzalizaci, která se
vztahuje zejména k procesu šíření hodnot i zboží do všech koutů planety, a jako
poslední tzv. modernizaci či westernizaci (zde se vžil také pojem amerikanizace), která
znamená přejímání hodnot západní civilizace po celém světě, což může být taktéž
chápáno jako hodnotový imperializmus. Posledním prvkem je deteritorializace, což je
chápáno jako vznik nového sdíleného prostoru, který není tvořen pouze národními
státními hranicemi.32
V knize Globalization: A Critical Introduction se Scholte zamýšlí nad vztahem
globalizace

a

národního

vědomí,

přičemž

dochází

ke

stadiu

společenské

„hybridizace“33. Globalizace podrývá pocit kolektivní příslušnosti. Velké mezinárodní
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organizace zakládané jako garanti stability po druhé světové válce se odvolávají spíše
k univerzálním lidským hodnotám nežli k jednotlivým etnickým skupinám. Naproti
tomu teorie o překonaném národnostním uspořádání světa se jeví jako předčasné a
Scholte podtrhává sílící komunitní vazby s propojeností komunikací a povědomí
v diasporách (např. arménská či hispánská). Globalizace tak přináší jednak určitý
přechod důrazu z národní skupiny na jednotlivce, zejména ve Spojených státech, které
individualitu jednotlivce dlouhodobě vyzdvihují, neboť byla jedním ze stavebních prvků
americké společnosti a politiky. Globalizace ale zároveň posiluje vědomí potřeby
příslušnosti k určité komunitě, což vede k tzv. hybridizaci. Národní stát se vyznačuje
kolektivní příslušností na základě teritoriálního vyměření. Jeho národní exkluzivita je
určena zejména jeho odlišnostmi vůči okolním národům a přistěhovalcům. Ty se nemusí
formovat jenom vzhledem k celku, ale národ se rozpadá na další podskupiny se
silným kolektivním vědomím – města, regiony a další. Historicky národní státy
podporovaly

a

financovaly

udržení

jednotného

jazyka,

symbolů,

uceleného

vzdělávacího systému, měny, ale i vymezení se v případě válečného konfliktu a
preferovaný výklad dějin, který se v čase proměňoval vzhledem k historiografickému
vývoji.34
Pro kolektivní historické vědomí je zásadní otázkou, zda globalizace určuje
vývoj společenského myšlení, či naopak, zda národní společnost určuje vývoj
globalizace. Tím se dostáváme zpět ke kolektivnímu historickému vědomí, jakožto
hlavnímu zprostředkovateli našeho fungování v rámci současné společnosti a
z předchozí analýzy charakteru kolektivní paměti vyplývá, že národní společnost a
globalizace se ovlivňují vzájemně.
Vzhledem k uvedenému vývoji a charakteristice jednotlivých konceptů a
přístupů bude pro tuto práci kolektivní paměť charakterizovat výklad nastavený
Jonathanem Fridemanem v devadesátých letech, který říká, že přijetí určitého modelu
minulosti v kontextu přítomnosti je chápáno jako prvek socializace a budování vlastní
identity v rámci společnosti, v níž daný jedinec funguje.

34

Ibid. 230-239.
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Kolektivní paměť jako sociální kapitál – komplexní provázanost
V následující podkapitole se tato práce bude věnovat komplexní provázanosti
kolektivní paměti a sociálního kapitálu. 35 Sociální (či společenský) kapitál je v kontextu
vnímání historie velmi důležitou, ač obtížně měřitelnou veličinou, již můžeme
charakterizovat jako souhrn užitečných znalostí a souvislostí, které jedinci umožňují
začlenění do společnosti a efektivní fungování v rámci širší skupiny lidí. Jde o osobní
schopnost reflexe nabytých historických znalostí ve vlastní prospěch jedince.36
V kontextu americké společnosti byl tento pojem hojně rozšířen americkým politologem
Robertem D. Putnamem, který působí na Politologickém institutu Harvardské univerzity
v USA. Ve své knize Bowling Alone se zabývá upadající participací mladých lidí ve
společnosti. Putnam poukazuje na význam pocitu vzájemnosti a vstřebávání informací
týkajících se širší skupiny k celkovému nárůstu důvěry a všeobecnému společenskému
prospěchu. Ve svém výzkumu se Putnam věnuje zapojení jedinců do společnosti skrze
sociální interakci jak v rodině, tak v místní komunitě a celkově v přijímání informací
týkajících se sdílených hodnot. Putnam knihu vydal v roce 2000 a zdůraznil v ní
roztříštěnost společnosti, a tudíž i potenciál negativních dopadů na demokratickou
společnost, která může harmonicky fungovat pouze ve vzájemném sdílení a spolupráci.
Relativní pokles sociálního kapitálu může být do budoucna problematickým pro
fungování demokraticky založené společnosti.37
Sociální kapitál se v posledních letech stává hojně využívaným konceptem
v sociálních vědách. Svým vymezením je termín problematický, jak svou šíří, tak
obtížnou empirickou prokazatelností, i přesto se však užívá jako ukazatel, který může
ekonomicky obhájit význam sociálních vazeb vymezené lokality (např. obec, region,
národní stát). Ze studie amerického neuroekonoma Paula Zacka z roku 2001 vyplývá, že
důvěra významně ovlivňuje hospodářský růst dané oblasti a její potenciál pro budoucí
ekonomický rozvoj. Ve své práci se věnuje významu budování důvěry mezi politickou
reprezentací a občany za účelem ekonomické prosperity. Jedním z faktorů, které uvádí,
je i vzdělávání společnosti.38 V tomto ohledu dochází k podobnému závěru jako
francouzský historik a ekonom Thomas Piketty, který v knize Kapitál pro 21. století
Puntscher Sibylle, „Social Capital and Collective Memory: A Complex Relationship“ Kyklos, 67, č. 1
(2014): 116-132. EBSCOhost (accessed June 13, 2017).
36
Petrusek M. a kol., Velký sociologický slovník (Praha: Karolinum 1996): 475.
37
Putnam Robert D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (New York:
Simon & Schuster, 2000).
38
Zak Paul J. and Stephen Knack, „Trust and Growth“, The Economic Journal, 111(2001): 295–321.
35
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z roku 2013 taktéž zdůrazňuje vyšší vzdělání jako formu boje s narůstající ekonomickou
nerovností ve společnosti, ačkoliv podle něj se vzhledem k stoupajícímu významu
objemu majetku nabytého dědictvím se role vzdělávání a jeho následné využití ke
společenské mobilitě snižují. Vzdělávání nadále zůstává možností, jak jedinec může
ovlivnit svou pozici ve společnosti, avšak jeho přímý důsledek upadá. Ve své knize
Piketty pracuje s daty ze západní Evropy, avšak můžeme zde vidět paralely ve vývoji
liberálních ekonomik s americkou společností. Ve své knize se věnuje zejména
propojení vzdělání a následné sociální mobility ve společnosti.39 Stejně jako Zakův
ekonomický model dochází k ekonomickému přínosu, který je produktem sociálního
kapitálu jednotlivce v rámci společnosti. Částí tohoto kapitálu je právě vzdělávání.
Z řad kritiků pozitiv sociálního kapitálu lze zmínit profesora ekonomie
Cambridgeské univerzity, Partha Dasgupta, který ve své hojně citované práci
Economics of Social Capital40 argumentuje nadměrně užívaným konceptem sociálního
kapitálu ve společenskovědních a humanitních oborech. Ve svém výzkumu vyvrací
koncept pozitivního dopadu rozvinutého sociálního kapitálu na společnost, jelikož
poukazuje na rizika spojená s tím, když jedinec má dostatek, až přemíru informací a
rozvinutý sociální kapitál a může to negativně použít k vykořisťování dalších skupin
obyvatel v makroekonomickém kontextu. Prokazuje tak, že ekonomické teorie mohou
poukázat na okolnosti, kdy jsou komunitní instituce schopny fungovat ku prospěchu
společnosti a kdy už ve větším měřítku mohou společnost poškodit a méně sociálně
zapojené jedince ochudit v dlouhodobém výhledu. Dasgupta nesouhlasí s tím, že by
sociální kapitál představoval ekonomický statek a má za to, že jeho význam není
zásadní vůči tržním mechanizmům, poukazuje však na souvislost kvality informací,
které jedinec využívá a následných ekonomických benefitů v rámci společnosti.
Zdůrazňuje, že soběstačné uskupení společnosti, jakým mohou být chápány i národní
státy, které se jeví jako mezinárodně soběstačné, nevykazují vždy spravedlivé rozdělení
kapitálu. Elity mohou zneužívat svého dominantního přístupu k informacím a přehledu
nad situací daného státu. V jeho výzkumu zazněla důležitá věc pro tuto práci – otázka
přístupu k informacím a vliv plynoucí z moci ovlivnit informace, které jedinec
vstřebává. Takovým ovlivněním přístupu k informacím může být i tvorba školních
osnov, čehož využívá tato práce.

39
40

Piketty Thomas, Capital in the Twenty-First Century (Cambridge: Belknap Press, 2014).
Dasgrupta Partha, „Economics of Social Capital“, Economic Record, č. 1, Vol. 81, (2005): 2-21.
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V případě spravedlivého rozdělení ekonomických benefitů sociálního kapitálu
společnost počítá s rovným přístupem k informacím. Je zásadní, jak jedinec zvládne
využít jemu dostupné informace ku vlastnímu prospěchu, orientaci a začlenění se do
společnosti. Z povahy kognitivních elementů teorie sociálního kapitálu vyplývá nutnost
participace jedince na společenském začlenění a z povahy struktury distribuce informací
je společnost povinna jedince vybavit kvalitními zdroji o její aktuální situaci.41
V současné době se teorie sdílení informací a utváření sociálního kapitálu často
objevuje v sylabech manažerských oborů za účelem optimalizace produktivity daného
podniku. Pokud bychom předpokládali, že národní stát může být do určité míry
demokraticky řízeným celkem, jeho stabilita je podmíněna informovaností a zapojením
obyvatel. S ohledem na teorie řízení lze předpokládat, že sdílené informace v rovině
příslušníků společenství mají zásadní vliv na jeho fungování a vnitřní synergii. Ze studií
vyplývá, že sdílení poznatků má zásadnější význam než dosažené vzdělání
jednotlivců.42
Z výše zmíněného vyplývá, že sociální kapitál je braný jako součást občanské
společnosti. Může snižovat projevy násilí ve společnosti, zefektivňovat činnost
zastupitelských institucí a zvyšovat kvalitu života obyvatel daného státu. Pro vhodnou
interpretaci je třeba identifikovat možné zdroje sociálních interakcí, které vyvolávají
společné výhody pro jeho obyvatele. Jedním z takových zdrojů může být národní stát,
který svým obyvatelům poskytuje systematické seznámení s kontextem díky
vzdělávacímu systému dostupnému pro všechny obyvatele. Podle interpretace Zaka a
Putnama lze konstatovat, že sociální kapitál může být ovlivněn společnou historií, která
nemusí být určena pouze jazykem, ale zejména společnou historickou zkušeností a
prožitými traumatickými momenty, které společnost nutí se jako celek se situací
vyrovnat.43 V kontextu Spojených států mohou být takovými traumaty například stigma
segregace či boje o nezávislost, které byly jedním z nejdelších a nejkrvavějších
konfliktů v historii USA a znepřátelili celé rodiny v otázce, zda setrvat pod nadvládou
Británie či nikoliv.

Zimmer J. Christopher and Raymond M. Henry, „The role of social capital in selecting interpersonal
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5-21. EBSCOhost (accessed June 13, 2017).
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Tato práce bude dále zohledňovat kolektivní vědomí a jeho vztah k historii a
paměti. Sociální kapitál braný jako součást občanské společnosti pak vytváří kolektivní
zájem na budování společné paměti. Právě vztah historického výkladu, mytologie dějin
státu a podložení historickými fakty tvoří rámec, který společnost může vnitřně tmelit a
rozvíjet. Pro účely této práce bude sloužit společný rámec výkladu amerických dějin pro
střední školy jako základní předpoklad identifikace jedince s národními hodnotami jeho
společenství a národní historií.

2. Interpretace národní historie v kontextu americké
společnosti
Mladá generace Američanů má dle mnohých šetření analyzovaných v této práci
(Statistického úřadu Spojených států, Pew Research Center) problém se identifikovat
s rolí tradičních amerických hodnot rovnosti a výjimečnosti a nemá důvěru ve své
spoluobčany44. Důvěra v demokraticky zvolené instituce je stavebním pilířem pro
kolektivní rozvoj americké společnosti a zajištění občanských práv jednotlivců. Národní
muzeum americké historie otevřelo v červnu 2017 novou expozici „Stát, který společně
budujeme,“45 která se zaměřuje na soužití mnoha rozdílných etnik v jednom státu a na
specifika americké demokracie a výjimečnosti. Je patrné, že sama americká společnost
si svou názorovou a hodnotovou roztříštenost v uplynulývh desetiletích více a více
uvědomuje. S novými generacemi obvykle přicházejí nové otázky týkající se důležitých
historických momentů a dochází k reinterpretaci mnoha dějinných faktů.
Výklad americké historie se stal důležitým předmětem společenské diskuze. Nejprve
šlo o interpretaci revizionistické historie od 60. let a poté od 90. let jde o narativy
spojené s ukotvením USA v nové roli světové velmoci po konci studené války.
Následující kapitola vysvětlí názory na interpretaci americké historie v kontextu měnící
se americké společnosti. Nejprve krátce ze strany akademiků a poté v politickovzdělávacích kruzích představením plánu Bradleyho komise. Z analyzovaných
výzkumů vyplývá, že mladí Američané nemají jednotný postoj k tomu, co pro ně
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historie přináší a příchylnost k vlastní etnické komunitě je často dominantní. Historii
tedy nevnímají jako národní vývoj, ale často optikou svého etnika.

Koncepce a interpretace americké historie
Ukotvit americkou historii v kontextu vývoje 20. století není jednoduché. Deset
let před počátkem 20. století americký historik Frederick Jackson Turner řekl, že
„národní historie může být pochopena leda v kontextu světa“46. Počátkem dvacátého
století začali i další, takzvaní kosmopolitní historikové, přejímat tento názor a
americkou historii interpretovali skrze globální společenské a politické změny. Po první
světové válce začal tento směr interpretace ustupovat a pozornost se přesunula
k americké výjimečnosti a národnímu vývoji v izolované interpretaci. Dvacátá léta se
nesla taktéž v duchu ekonomické interpretace vzniku Ústavy Spojených států
progresivistického historika Charlese A. Bearda. Progresivisté spolu se stejnojmenným
politickým hnutím interpretovali vývoj skrze konflikt společnosti a technologického
pokroku (industrializace, urbanizace, třídní boje). S tímto výkladem se ztotožňuje i
Republikánská strana, která vidí historii zejména jako nauku k zapojení do občanské
společnosti.47 V poválečné době začaly Spojené státy dominovat globální ekonomice a
taktéž politicky se staly dominantními. Ve druhé polovině 20. století docházelo ke
sporům mezi konfliktní a konsenzuální historickou linií.48 Stále více historiků se začalo
přiklánět k interpretaci historického vývoje skrze konsenzus Unie, stabilních institucí a
dlouhodobé směřování ve vývoji Spojených států spíše nežli k výkladu skrze konfliktní
témata. Historikové jako Luis Hartz nebo Daniel Boorstin viděli americkou společnost
jako výsledek formování společnosti které nevládnou elity, nýbrž společné směřování.
Tudíž není ohrožena socializmem, vzhledem k tomu, že život střední třídy je všem
dostupný.49V šedesátých letech došlo také k většímu důrazu na revizionistickou
„The Nation We Build Together“, National Museum of American History,
http://americanhistory.si.edu/topics/nation-build-together (staženo, 29.7.2017).
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interpretaci historie, která vyzdvihuje jedinečnost pohledu na minulost pro určitou
generaci, a zdůrazňuje, že kritický pohled na minulé události skrze optiku soudobého
společenského nastavení je vlastní každé nové společenské generaci.

50

Poté se začaly

pomalu rozvírat nůžky sociální nerovnosti společenský konsenzus se rozplýval, od 80.
let docházelo k postupné reinterpretaci a hledání způsobu zapojení americké historie do
globálního rámce, přičemž někteří vědci zdůrazňovali občanský význam zapojení
jedince do společnosti skrze historický výklad.51 Od 80. let se v historické interpretaci
plně hlásily o slovo menšiny, které nabývaly politicky na viditelnosti i síle a ženské
historičky.52 Tato témata jsou dlouhodobě bližší Demokratické straně.
Republikánská témata jako konflikt dobře shrnuje Richard Hofstadter: konflikt
amerického versus britského vývoje, demokracie versus kapitalismus, jedinec versus
společnost, soukromý majetek versus veřejný. Konflikt byl často opodstatněn
darwinistickým přístupem k vývoji společnosti, a tedy republikáni (ač ne všichni)
tradičně brání darwinistickou sociální evoluci, která ospravedlňuje politiku bez
sociálního státu, kdy silnější přežije a eventuálně získá ekonomický kapitál, díky svým
schopnostem ho akumulovat. Tento výklad se tradičně objevoval v základních
historických interpretacích dějin. Samotná Republikánská strana však v náhledu na
sociální darwinismus není jednotná, jelikož katolická část republikánů s ním nemůže
souhlasit.53

Měnící se společnost USA – problémy hledání společného
historického rámce
Tato podkapitola vysvětlí krátce demografické změny, které Spojené státy
v posledních čtyřiceti letech prodělaly a které se promítají do smýšlení občanské
společnosti jako celku. Z nedávných průzkumů Statistického úřadu Spojených států a
Pew Research Center je zřejmé, že od 80. let se demografické složení populace výrazně
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změnilo, což tato práce později zohlední v přístupu k vzdělávání v otázce národní
historie. Dnešní mladí dospělí z generace mileniálů, kteří budou předmětem analýzy
této práce, jsou výrazně etnicky různorodější generací vzhledem k migraci
z hispánského a asijského prostředí do USA posledního půl století. Z pohledu identity
jde o vůbec nejroztříštěnější generaci, která vstupuje do dospělosti a podílí se na dalším
směřování americké společnosti.54
Ze zprávy po sčítání obyvatel v roce 2015 vychází, že u generace mladých
Američanů (mezi 24 až 35 lety věku) dochází k výrazně větší komplexnosti nabývání
znalostí v průběhu vzdělávání, nežli tomu bylo u jejich rodičů. Došlo ke značné
proměně etnického složení studentů bakalářských oborů, které jsou v současnosti
výrazněji multikulturní, nežli tomu bylo v minulosti. Americký statistický úřad sbírá
data o vzdělávání populace od roku 1940 a nárůst vzdělanosti je patrný zejména
v dokončení střední školy a v dokončení bakalářského univerzitního oboru. Z grafů je
dobře vidět nárůst absolventů zejména mezi léty 1986 až 2015. Následují dva grafy,
které dokumentují rostoucí počet absolventů vzdělávacího systému v USA. Otázkou
zůstává, zda rostoucí počet absolventů nutně znamená rostoucí vzdělanost společnosti,
ale to by bylo předmětem jiného výzkumu.55 Počet účastníků vyššího vzdělávání se
projevil napříč genderovými i rasovými skupinami. Zajímavé je zjištění, že i přes
obecně vyšší dostupnost vzdělání poměr v dosaženém vzdělání mezi rasami navzájem
zůstává podobný (viz. Graf 1). Jelikož jde o absolventy mnoha typů vzdělávacích
programů jak státních, tak soukromých, tato data slouží k pochopení kontextu situace.56
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Graf 1: Procento americké populace věku 25 let s dosažením bakalářského titulu či
vyššího vzdělání dle rasy a hispánského původu: 1988–201557
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taktéž dítětem smíšeného manželského páru, americkým prezidentem v roce 2008. Od
roku 1970, kdy bylo multietnických dětí cca 1%, se toto číslo k roku 2013 zvýšilo na
10% a předpokládá se jeho nárůst. Zde je důležité zmínit, že ne všechny děti smíšených
párů se za multirasové považují (cca 60% má jasnou rasovou preferenci a navíc, ta se
v průběhu života může měnit). Toto tvrzení je ilustračně doloženo Grafem 2.58
Práce se dostává k možným tenzím, které plynou pro multikulturní společnost
v otázce vnímání vlastní identity. Z jiného výzkumu v otázce generace mileniálů jako
dospívající generace, která se již podílí na dalším utváření společnosti, vyplynulo, že se
cítí být velmi nezávislí a nesouzní s činností mnoha státních institucí a politikou
mnohem více než předchozí generace, nicméně jsou optimističní v pohledu do
budoucna. Zajímavým prvkem je také míra patriotizmu v mladé generaci, která je vůbec
nejnižší - jen 49% se cítí být patrioty oproti 64% generace jejich rodičů a 75% generace
jejich prarodičů. Společně s údaji o velmi nízké míře důvěry mileniálů ve spoluobčany,
kde jen 19% mileniálů uvedlo, že mohou věřit cizím lidem oproti 35% generace jejich
rodičů a 40% jejich prarodičů, lze konstatovat, že mladá generace obecně má problém
identifikovat se s rolí tradičních institucí a nemá důvěru ve své spoluobčany. Taktéž
52% mileniálů věří, že stát by měl mít menší míru zapojení do fungování společnosti a
poskytovat méně služeb a regulací.59

Americký kontext vzdělávání
Vzdělávání je z dlouhodobé perspektivy pro Spojené státy velmi problematické
z několika důvodů. Jde o velmi decentralizovanou strukturu a vzhledem k rostoucí míře
nerovnosti ve společnosti, zejména pak v kontextu této práce od konce 80.let 20. století,
byla federální vláda nucena na přelomu tisíciletí přehodnotit politiku vzdělávání. Ve
většině států se základní školní docházka ukončuje v šestnácti letech a soukromou nebo
státní školu navštěvuje okolo 90% dětí.60 I přes celkově se zvyšující dostupnost
vzdělávání, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, určité oblasti zůstávaly vyloučeny a
v 90. letech byl v mnoha státech zaveden systém tzv. listinných škol (charter schools),
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které nepodléhají přímo veřejné státní správě, ale lokálním autoritám. Často byly
umisťovány do marginalizovaných oblastí, kde bylo vzdělávání méně dostupné a řešily
tak místní nevyhovující vzdělávací podmínky – v chudších čtvrtích je obvykle více dětí
ve třídách a nedostatečná kapacita škol.61 V roce 2001 byl přijat zákon „No Child Left
Behind,“62 který jako první od roku 1965 komplexně řeší novelu školství na federální
úrovni. Jde o velmi kontroverzní zákon z pohledu rozšiřování státního aparátu a z velké
části se tento zákon opírá o standardizaci testování výsledků vzdělávání. Zákon No
Child Left Behind předpokládá, že všechny školy musí mít požadované meziroční
výsledky v testování a ze vzdělávání se tak stává závod o lepší skóre. Stejně tak zákon
počítá s hodnocením vyučujících a v případě nedostatečných výsledků může škola přijít
o část federálních dotací. Naopak jsou jim nařizovány technické změny, jako úpravy
osnov a metodiky výuky či personální změny pod dohledem federální komise. 63
Laura Chapmanová v článku An Update on No Child Left Behind and National
Trends in Education64 z roku 2007 shrnuje situaci, kdy standardizované testování
dopadá na výuku a následné testování jednotlivých předmětů. Přestože zákon zakazuje
vytvoření jednotného národního kurikula, vytvářením vzdělávacích programů, kterými
se školy musí velmi disciplinovaně řídit, takto výrazně upozaďuje obtížněji testovatelné
předměty. Předměty jako základy společenských věd nebo historie pak trpí, jelikož jsou
komplexní a mají tematický přesah. Vzhledem k rozmanitým možnostem kritické
interpretace jsou drahé na otestování znalostí studentů. Předměty jako je matematika,
čtení, psaní, jazyky s důrazem na gramatické znalosti mohou upozadit předměty, které
se testují a interpretují obtížněji. Přijetí zákona No Child Left Behind reagovalo na
akutní potřeby reformy amerického školství, ale zároveň rozpoutalo všeobecnou velmi
polarizovanou diskuzi o tom, jakým způsobem standardizované testování změní přístup
k výuce předmětů s interdisciplinárním přístupem a zda neohrozí schopnost studentů
kriticky přistupovat k informacím a jejich interpretacím. Zákon tlačí na školy, aby
přistupovaly rovnoměrně ke vzdělávání všech studentů, což nebylo v USA vždy
samozřejmé. Federální vláda se snaží poukázat na oblasti, které vykazují horší výsledky
(zejména z marginalizovaných skupin občanů) a snaží se jim nabídnout řešení. Je
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otázkou, do jaké míry může tento přístup srovnat podmínky dětí při vstupu do
dospělého života, ale tento zákon jasně navazuje na demografické změny a rostoucí
nerovnost ve společnosti a zejména na to navázanou zhoršenou sociální mobilitu pro
děti z různých sociálních skupin ve Spojených státech.65 Z pohledu článku Michaela
Hayese z loňského roku je výsledkem zavedení politiky No Child Left Behind zvýšení
vlivu státu jako zřizovatele veřejného vzdělávání. Zákon uvalil na státy povinnost
podmínit výdaje jednotlivých států na vzdělávání výsledkům všeobecného testování,
míře každoročního zlepšení (AYP = Adequate Yearly Progress) a podílu
kvalifikovaných učitelů ve škole.66 Zákon zajistil federální vládě výrazně větší roli ve
vzdělávacím procesu na základních a středních školách. Posílil kontrolu nejen nad
doporučeným složení kurikul, ale i skrze atestování učitelských kompetencí, a dohled
nad strukturou testů a ročních školních plánů, jak dosáhnout zlepšení AYP. Zákon
výrazně navýšil objem byrokratické činnosti ve vzdělávání jak pro školy, tak pro
učitele.67 Zároveň důraz na hodnocení vyučujících na základě výsledků meziročního
zlepšení znalostí studentů (AYP), podle některých výzkumů vede k zaměření se
vyučujících primárně na setrvání ve svém povolání, i přes možné zjednodušení látky.
Toto může vést ke zhoršení vztahu se žáky a může vznikat nedůvěra mezi vyučujícími a
studenty, jež vede ke snížení zájmu o vyučovanou látku. V dlouhodobém horizontu to
může mít reálný vliv na schopnosti studentů. Mnoho akademiků se shoduje, že testovací
osnovy vytvořily generaci studentů, kteří jsou profesionály v psaní testů, avšak
postrádají schopnosti kreativně informace využívat a kriticky je hodnotit. To se může
nedobře projevit na srovnání amerických studentů se studenty z jiných zemí. Zdá se, že
se nedostavil žádoucí efekt zvýšení konkurenceschopnosti amerických absolventů na
pracovním trhu.68 Otázkou zůstává, zda mají tato opatření reálný vliv na zlepšení kvality
výuky nebo zda jen podporují vynalézavost škol, jak dosáhnout kýžených výsledků
v testování, a odvádí pozornost od vzdělávacího procesu jako takového. Na vzdělávací
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politiku No Child Left Behind navázal liberální prezident Barack Obama reformou
„Race to the Top“69 z roku 2009, která měla lépe propojit federální a lokální přístup
k federálním školám K-12 (státní americké základní a střední školy) a zlepšit tak jejich
kvalitu udržitelným způsobem do budoucna.
Od roku 2002, kdy bylo zavedeno No Child Left Behind plyne do federálního
školství větší objem z rozpočtu. Nejmarkantnější byl nárůst mezi lety 2000 a 2003, kdy
se finance přidělené do školství zvýšily z 38 447 336 na 63 256 81170 dolarů. Podle
statistik amerického Národního centra pro vzdělávání vyplývá, že federální školy se po
tomto opatření staly závislejší na federálních financích. Federální podpora je přínosem
zejména pro státy s nižním obnosem vybraných daní, avšak bývá kritizováno, že státy
přijímající federální podporu se stávají méně lokálně odpovědnými. Financování
z lokálních daní zůstává velkým problémem, což umožňuje pokračování nerovnosti.

Historické linie interpretace a kontext vzdělávání americké
společnosti
V dalších odstavcích práce analyzuje samotný přístup k interpretaci historie na
středních školách USA, který bude později uveden do kontextu výše popsané reformy
No Child Left Behind. Výuka historie a přístupy k ní se v čase výrazně proměňují.
Historik Jonathan Zimmermann z Pensylvánské univerzity zdůrazňuje, že by mělo jít o
vědu, která mnohem více zkoumá přístupy, než aby nabízela přímé odpovědi, a myslí si,
že „jedním z největších mýtů historie je domněnka, že historie se zakládá na „faktech“,
a připomíná roli historie jako nástroje kritického myšlení a zasazení studenta do
společenského a hodnotového rámce.71
Americká společnost a veřejná debata o podobě vzdělávání v historických
otázkách může být indikátorem společenské poptávky po obecně akceptovaném obrazu
národní minulosti. Historické pátrání po skrytém obsahu symbolů veřejné kultury, které
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nepozorovaně, neuvědoměle, ale tím průrazněji ovlivňují naše představy o světě, jeho
hodnotách a smyslu.“72
Od konce druhé světové války se objevují dvě dominantní interpretační linie
americké historie. Jednou je revizionistický a patriotistický přístup Francise Fitzgeralda,
který ve své knize America Revised: History Schoolbooks in the 20th Century73
opakovaně uvádí Ameriku jako světovou velmoc a ztělesnění demokracie, svobody a
pokroku, která altruisticky pomáhá zbytku světa. Na druhé straně interpretace stojí dílo
Howarda Zinna, který upozornil na americkou liberální tradici a konflikt
marginalizovaných sociálních skupin v knize People´s History of the United States.74
Historie je nekonečný pojem a obsahuje v sobě miliony životů lidí, kteří obývali
tuto zemi před námi. Aby byl výklad historie možný, historici využívají primárních
zdrojů, aby získali část děje, kterou mohou interpretovat, avšak tato „fakta“ jsou
z pohledu objektivity stále jen interpretací pohledu historika. S novými generacemi
obvykle přicházejí další otázky týkající se historických momentů a dochází
k reinterpretaci těchto faktů. Velmi nebezpečné může být vykládání historie v kontextu
současnosti jako pravdy a upouštění od kladení si otázek. Výuka historie by podle Fritze
Fischera, ale i podle shledání dále zmíněné Bradleyho komise měla být zaměřena na
schopnosti komplexního porozumění vývoje často matoucích a spletitých událostí.75
„Od počátku 70. let proběhla v americké historiografii revoluce, která v oblasti starších
dějin, tj. koloniálního a raného národního období, o němž chci hovořit, doslova
nenechala kámen na kameni. Její původ je zcela prozaický: byl jím obrovský nárůst
poptávky po politicky korektních tématech, vyvolaný mohutnými změnami v politické a
sociální situaci v průběhu 60. let. Skupiny, které nejvíce těžily ze vzpoury proti WASP
establishmentu, radikálně změnily sociální poptávku v akademické sféře, která začala
pracovat na redefinici jejich identity v nejrůznějších rozměrech včetně rozměru
historického.“76
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Demografické proměny společnosti si vyžádaly vnesení nových témat do
historického výzkumu a začaly postupně přepisovat základní americký dějinný mýtus
národního paradigmatu, který do té doby dominoval historickým výkladům a byl
základním rámcem pro konstrukci národní identity, což je patrné i na preambuli
federální ústavy My, občané77. Do popředí se dostávaly marginalizované společenské
skupiny (diskriminované kvůli rase, etnicitě či genderu: ženy, černoši, původní
obyvatelé území USA) a multikulturalizmus dobýval i akademickou půdu. Podnětem
pro tento přístup byl konec kolonializmu a s tím spojená emancipace částí multikulturní
společnosti. Při konceptualizaci těchto výkladů v rámci amerických dějin svobody a
rovnosti se americká historiografie inspirovala v Evropě, kde francouzské školy již od
60. let tento přístup prosazovaly. Američany zaujal zejména francouzský historik a
filozof Michel Foucault, autor například známých Dějin šílenství, jehož pohled na
vědění a propojení s mocí nad společností byl zmíněn v první kapitole. Postmoderní
proměna akademického přístupu k dějinným souvislostem se nesnaží o homogenní a
„pravdivé“ vykládání událostí, ale přiznává jim omezenou platnost. Přesouvá těžiště
výzkumu na vztah mezi jedincem a jeho svobodou a rovností v rámci společnosti.78
V polovině 80. let vyšel report americké Národní komise pro vynikající výsledky
ve vzdělávání (National Commission on Excellence in Education) Národ v ohrožení79,
který upozornil na to, že výsledky studentů v testech (zejména pak jejich výsledky
z historie a obecný zájem o historický kontext) nejsou vynikající a vzdělávací systém
v USA zaostává oproti světové konkurenci nejen v dějepisu, ale i v dalších předmětech.
Jako důvod shledal zejména nedostatečné či dokonce neexistující vzdělávací standardy
na federální úrovni. Report došel k alarmujícímu závěru: „Amerika nás všech je nyní
ohrožena a toto znepokojivé shledání se týká každého z nás. Je na naší vůli, abychom se
vypořádali s touto výzvou a naše odhodlání se k tomu postavit ukáže, zda místo Ameriky
ve světě bude znovu zajištěno, nebo se propadne. Američané uspěli již dříve a mohou
uspět znovu.“80 Otázky vytvoření rámce pro výuku dějin USA se chopilo Národní
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centrum pro historii ve školách (NCHS)81, které sídlí v Kalifornii a dodnes se podílí na
konzultaci obsahu historických osnov pro tzv. K-12 státní školy.
V návaznosti na tento vývoj událostí v amerických politicko-vzdělávacích
kruzích se roku 1988 sešla takzvaná Bradleyho komise, která projednala přístup k výuce
historie na školách. Byla svolána zástupci Organizace učitelů historie, Organizace
amerických historiků a Americkou historickou asociací. Členové komise si povšimli
rostoucí nerovnosti ve společnosti a pnutí v oblasti střetu národního a globálního
narativu dějin a měnících se potřeb společnosti v informovanosti o vlastní minulosti.
Komise byla přesvědčena, že studenti by kromě do té doby převládajícího národního
historického rámce měli znát i více kontextu evropských a světových dějin. Akademici
z Massachusettské a Kolumbijské univerzity tak provedli komplexní analýzu možných
úprav historických kurikul. Brzy pro zveřejnění jejich činnosti vyvstala kritika ze strany
neo-konzervativního přístupu, který můžeme vidět třeba v narativu, jež užíval prezident
Ronald Reagan. Podle neokonzervativního narativu namířeného politicky proti
liberálům měla americká historie být výkladní skříní úspěchů a výdobytků amerického
národa, přičemž mladí lidé měli být seznámeni s národní hrdostí a patriotizmem.82
Konzervativní strany se tradičně velmi zajímají o politiku paměti, nicméně Bradleyho
komise byla poskládána a financována zástupci různých politických smýšlení, a tedy její
návrh neměl být ve prospěch žádné strany. Její závěry jistě neuspokojily všechny strany,
zejména potom neokonzervativní kruhy.83 Výsledkem její činnosti se stala analýza
„Budování dějepisných osnov, doporučení k výuce historie na školách.“84 Komise
shledala nedostatečnou interpretaci událostí 20. století, které v kontextu ukotvení
jedince ve společnosti mají velký význam, členové komise si povšimli přílišného důrazu
na témata spojená se vznikem Spojených států a Americké ústavy, avšak nedostatečný
kontext dnešního dějinného vývoje. Témata jako svoboda, rovnost a morální hodnoty
musí studenti pochopit i skrze příklady z jiných zemí, jiných náboženství a jiných
kulturních rámců. Komise jako důvody, proč se historii věnovat, uvádí již zmíněné
pochopení složitějších kontextů současné situace, ve které se daný jedinec nachází, a
jeho schopnost vyrovnávat se se změnami. Takto přímo napomáhá vytvoření aktivní
občanské společnosti, která může využívat své svobody volby. Zároveň historie slouží
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jako rámec pro další společenské vědy, kdy jim udává rámcové ukotvení v čase (např.
pro ekonomii, filozofii, literaturu). Z pohledu přípravy na budoucí uplatnění studentů na
pracovním trhu pak historie pomáhá rozvinout schopnosti kriticky přemýšlet a
analyzovat různé modely řešení problémů. 85
Doporučení komise k výuce Amerických dějin a jejich mezioborových přesahů do
živých věd jsou následující: 86
1.Vývoj americké politické demokracie, jejích myšlenek, institucí a praxe od
koloniálních dnů až po současnost; Revoluce, ústavy, otroctví, občanské války,
emancipace a občanských práv.
2. Vývoj americké ekonomiky, geografická pozice ve vztahu k práci; úloha hranice i v
kontextu zemědělství, dopad technologických změn a urbanizace na půdu a zdroje, na
společnost, politiku a kulturu.
3. Shromáždění informací a pozadí lidí a kultur z mnoha zemí a několika náboženských
tradic, které přispěly k americkému dědictví současné americké společnosti.
4. Měnící se úloha Spojených států ve vnějším světě, vztahy mezi vnitřními záležitostmi
a zahraniční politikou, americké vztahy s jinými národy a regiony, jak historicky, tak i v
nedávné době. Spojené státy jako koloniální moc a ve dvou světových válkách. Studená
válka a globální ekonomické vztahy.
5. Rodinná a místní historie a jejich vztah k prostředí amerického vývoje společnosti.
6. Změna charakteru americké společnosti a kultury, forma psaní textů, soudobá
výchova a myšlení, interpretace náboženství a hodnot.
7. Výrazně americké napětí mezi svobodou a rovností, svobodou a pořádkem, regionem
a národem, individualismem a společným blahobytem a rozmanitostí.
8. Velké úspěchy i neúspěchy USA během domácích i zahraničních krizí. Co kdy
fungovalo a proč.
V závěru analýzy komise uznává, že mnoho z těchto přístupů je již některými
vyučujícími aplikováno, ale komise na sebe bere odpovědnost za doporučení dalšího
rozvoje občanské společnosti USA, která by tak měla činit informovaná a zodpovědná
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rozhodnutí o dalším vývoji společnosti, a americkou svobodu vidí právě v možnosti
činit informovaná rozhodnutí. Komise také podotýká nutnost oprostit historii od tlaku
na testování a hodnocení přínosu vyučujících, k čemuž se většinou uchylují
standardizované testovací metody. Komise věří, že historické narativy by se měly
tomuto zjednodušení vyhnout, jinak to uškodí výuce, která by se měla zaměřovat na
diverzitu názorů a svobodu projevu jednotlivce.87
S tímto smělým plánem vstoupilo americké školství do 90. let, kdy se strhla
táhlá diskuze ohledně interpretace amerických historických souvislostí. Konzervativní
zástupci tradičního výkladu amerických národních dějin se ohrazovali oproti
liberálnímu a relativnímu výkladu dějin v kontextu postmoderní historiografie a
přenesení těžiště ke kritické reflexi událostí. V roce 1994 vyšlo srovnání, že jen
přibližně 10% z 22 000 studentů, kteří psali test z amerických dějin ho splnili na
ucházející úrovni a více než 75% středoškoláků nemělo ani základní pochopení
historických souvislostí americké společnosti.88 Z tohoto důvodu letech 1994-97 debata
eskalovala, avšak až do přelomu tisíciletí se nepodařilo najít uspokojivou shodu.
Hlavními spornými body byla míra prezentace „objektivních faktů“ studentům za
účelem vytvoření společného pravdivého rámce a etických hodnot. Zastánci pravicově
neokonzervativního výkladu dějin se potýkali s problémem zjednodušování historických
souvislostí a jednostranných výkladů, nicméně levicoví historici docházeli k problému,
že v případě respektování etnické různorodosti americké společnosti došlo k přílišné
fragmentaci dějin mezi sociální skupiny a marginalizována témata. Atmosféru
historické debaty vystihla novinářka a ředitelka Národní nadace pro humanitní vědy
Lynne Cheney v letech 1986-1993, v často citovaném článku The End of History, který
zpracovala pro Wall Street Journal.89 Píše o vlně politické korektnosti, kterou
rozpoutaly prezidentské volby v roce 1992, kdy Bill Clinton nastavil agendu, která
nastínila historický revizionismus 90. let. Oproti této státní politice se agresivně
vymezila Americká historická asociace, která odmítala vypouštění zásadních národních
událostí z osnov na úkor roztříštěných témat marginalizovaných skupin. Autorka článku
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vykresluje situaci velmi dramaticky a uvádí, že v případě úpravy osnov začnou
z amerických škol pomalu ale jistě mizet pilíře americké minulosti.
V roce 1996 byl pod vedením Clintonovy administrativy vypracován americkou
Národní vzdělávací komisí nový plán přístupu k výuce Přehled kurzu: Společenské vědy
pro 21. století90 Jedním z členů, kteří se na této koncepci podíleli byl i Mark Wallece,
který shrnuje, že autoři pracovali hodně s myšlenkou článku "Pohled zvenku:
Internacionalizace výuky americké historie.“ Historie tak měla být skrze nové Národní
historické

standardy

(1996)

ukotvena

do

globálního

kontextu.91

Tlak

na

internacionalizaci přístupu k interpretaci historických událostí byl umocněn kontextem
teroristických útoků 11. 9. 2001, kdy z interpretace událostí médii a reakcí společnosti
bylo zřejmé, že je třeba stavět dějiny USA do rámce globalizovaného světa. Jen tak
docílí americký národ vnitřní kompaktnosti v pohledu na postavení Spojených států
v kontextu globalizovaného světa a udrží si celosvětový vliv. K formě národní identity
spolu s internacionalizací společnosti se staví kritické hlasy, že v případě upřednostnění
takzvaného „globální občanství“ se ztratí síla národní indentity USA. Na druhou stranu
příznivci hodnotí kladně v případě globální interpretace schopnost studentů orientovat
se v propojeném globálním světě a efektivně se do něj zapojit.92 Kritici ze strany
konzervativního výkladu tvrdí, že historie je tmelícím prvkem pro společnost a tím, co
nás tvoří příslušníky stejného národa, který vyznává určité hodnoty. Problematický je
fakt, že standardizované výklady a testování bez ohledu na kontext jedince a jeho
etnické příslušnosti zpravidla podporují ve studentovi nutnost vymezovat se vůči
danému výkladu a cítit se odlišně. Konzervativní historici proto navrhují zaměřit se
zejména na historické mýty, které jsou tím, co nekonfliktně drží společnost při sobě.
Levicová kritika výkladu amerických dějin je na jednu stranu lapena ve své
roztříštěnosti zachytit historický kontext co nejvíce sociálních skupin, a tedy neschopna
vytvoření uceleného rámce, avšak připouští, že výklad skrze marginalizovaná téma a
odlišnosti také neslouží ke stmelení společnosti a vede ke zmatení studentů. Autoři
levice trvají na interpretaci událostí v kontextu internacionalizované společnosti, avšak
nemají konkrétní rámec, jaká témata upřednostnit v omezeném počtu hodin, který má
výuka historie na středních školách. Jako doplňující názor ze strany Národního centra
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pro výuku historie pak vychází doporučení otevřít výuku historie více muzejním
exkurzím a aktivitám, kde studenti přijdou do styku s primárními zdroji.93
Změna

osnov

směrem

ke globálnější

interpretaci

během

Clintonovy

administrativy byla ihned po představení konfrontována s kritikou ohledně zachování
výkladu americké jedinečnosti (American Exceptionalism), kdy panovaly obavy o
marginalizaci Spojených států v širším kontextu. Nová kurikula byla sice oficiálně
doporučena, ale již ne vyžadována, a ani ze strany učitelů nebyla příliš dobře přijata,
jelikož šlo o úpravy svrchu a učitelé sami neměli o úpravy a standardizaci zájem.94
V novém tisíciletí došlo k již zmíněné zásadní plošné reformě amerického
státního vzdělávání přijetím zákona „No Child Left Behind“ z roku 2002 za vlády
republikánského prezidenta George Bushe a na to navazující reformy liberálního
prezidenta Baracka Obamy „Race to the Top“95 z roku 2009 – obě tyto reformy se více
zaměřovaly na předměty, kde je možné standardizovat a plošně na federální úrovni
testovat výsledky studentů a předměty jako historie a další společenskovědní obory,
které se komplikovaně hodnotí, zůstaly spíše stranou. Barack Obama se sice snažil i o
podporu učitelů a jejich profesní rozvoj a společné vzdělávací standardy pro USA, ale
ani tentokrát se neodchýlil od výkonnostně pojatého vzdělávání.96 Výsledkem je
přidělování státních dotací a grantů institucím, které vykazují plnění standardizovaných
plánů, což dopadá hůře pro komplexnější předměty. Po přijetí zákona „No Child Left
Behind“ se umocnila politizace tématu výuky a vzhledem k absenci obecného kurikula
mnoho kritiků shledalo výuku historie jako lehce manipulovatelnou na lokální úrovni,
vzhledem k lokálnímu zdroji financování. Výuka dle kritiků nedostatečně formuje
občanskou společnost. Podle Chestera Finna z konzervativního think-tanku Fordham
Institute zajistí výuka dovedností 21. století, jak je formulovalo Race to the Top, dobré
pracovní uplatnění, ale výuka historie vytváří fungující a komplexní občanskou
společnost.97 Kritika dále poukazuje na nebezpečí antihistorického přístupu k výkladu
dějin, kdy jde spíše o propagandistickou interpretaci minulých událostí jakožto faktů a
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využívání sekundárních zdrojů s již danými interpretacemi. Studenti by měli podle
historicky smýšlející akademie98 naopak pracovat s primárními zdroji a kriticky je
vnímat v kontextu minulých událostí a širšího společenského rámce. V dnešní „post
faktické“ době by bylo žádoucí, aby výuka historie směřovala k ověřování faktů a
původu textů či jednotlivých informací. Sekundární zdroje jsou důležitým rámcem pro
další kritickou analýzu událostí a obranu před zjednodušujícími výklady a koncepty,
kterými jsme v dnešní době obklopeni například ze strany médií.99 Článek z roku 2012
se zaměřuje na omezování zjednodušujících výkladů v učebnicích historie na středních
školách. Autor v článku uvádí, že učebnice podávají ze své podstaty zhuštěné a
zjednodušené informace. Poradkyně v oblasti vzdělávání Clintonovy administrativy,
Diane Ravitch poukazuje na to, že většina učebnic historie funguje jako katalogy
s uvedenými informacemi, ale nedostatečně uvádí primární zdroje a nenechává prostor
vlastnímu kritickému úsudku studenta. Vyučující by měli co nejvíce doplňovat práci
s učebnicí i prací s primárními zdroji a návštěvami muzeí, kde získají komplexnější
pohled na problematiku (za předpokladu, že muzejní sbírka je kvalitně zpracována). Na
základě tří studií z 90. let bylo shledáno, že učebnice jsou nedostatečně komplexní a
zjednodušují výklad historie. Ke stejnému zjištění dochází i studie Clintonovy
administrativy pod vedením Diane Ravitch a předchozí zjištění Bradleyho komise. 100
Podle Chestera Finna pak dochází k příliš lokální interpretaci historických událostí –
v Texasu je kladen důraz na oddělení církevní a státní moci v dějinných souvislostech,
v Delaveru zase není kladen důraz na specifické momenty ani osobnosti a historie je
vykládána velmi široce. V roce 2010 se staly terčem kritiky nové osnovy Texasu, které
jasně upřednostnily konzervativní výklad historie a byly kritizovány zástupci hispánské
menšiny. Učebnice poukazovaly na křesťanské principy jednání otců zakladatelů a teorii
darwinismu, s čímž zastánci liberálního vzdělávacího směru nesouhlasí.101
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Poslední podkapitola zohlední pohled samotných studentů na problematiku
interpretace národní historie z roku 2010. Studie provedená v Texasu uvedla, že pohledy
studentů na americké národní dějiny se značně liší. Předmětem byl pohled mladých lidí
na kolektivní paměť, historický význam a důvěryhodnost historických pramenů. Studie
dochází k závěru, že američtí studenti vykazují ve studiu národních dějin dvojí identitu
(zde je třeba brát v úvahu etnické složení amerických studentů, kteří se projektu
zúčastnily a zajímavé je, že vyšla jen dvojí odlišnost v kontextu tří etnických skupin:
bělochů, Hispánců a černochů, bílí Američané se necítí být součástí bíle etnické
skupiny, ale chápou historii více jako své dějiny.). Studenti historické souvislosti
chápali výrazněji v kontextu své etnické příslušnosti, ale sekundárně si milníky
z minulosti vztahovali na svou komunitu. Výuka ve studentech posílila nacionální
náhled na výklad dějin a obhájila postupné rozvíjení politických práv a ekonomických
příležitostí všech amerických občanů. Toto je diskutabilní v kontextu současného stavu
ekonomické nerovnosti, avšak z pohledu studentů to výuka podporuje. I přesto, že
americký národ v minulosti odpíral některým lidem svobodu a občanská práva, tito lidé
vytrvali ve svém boji za rovnost a demokratické principy. Z pohledu studentů
nedemokratické praktiky byly nakonec omezeny a v některých případech zcela
zmizely.102
Nedostatečně interpretativní pojetí testování potvrzuje i pohled studenta Erica
Neutche zpracovaný pro The History Teacher 1999. Bývalý student státní školy z New
Jersey si všímá, že kurikulum bylo vystavěno zejména na testových otázkách, které při
dostatečném zisku bodů pomohou jeho škole vykázat potřebný meziroční růst. Jako
student doufal v původní náplň kurzu „interpretativní historie“, avšak vyučující se
zaměřoval pouze na prezentaci faktů k testovaným tématům bez jejich kritického
hodnocení. Článek uzavírá konstatováním, že AP kurzy americké historie a testy
produkují mnoho studentů rozčarovaných nezajímavostí prezentovaných faktů a
zklamaných z prezentace americké historie, která se smrštila na správně zodpovězené
testové otázky.103 Jeho slova potvrzuje i Maxine N. Laurie, profesor historie na
Univerzitě Seaton Hall, který sloužil i jako hodnotitel AP testů. Laurine taktéž dochází
k závěru, že testy jsou příliš motivující ke studiu pouze zkoušené látky. Kritizuje přístup
College Board, který se snaží stále zvyšovat počet zapojených studentů do testování a

Yongjun Dan, Reuse Todd, and Lan Willimam, „Consensus and Difference: American Students'
Perspectives on the National History“, Education vol.131, č. 2 (2010): 331-341.
102

36
tím dokazuje demokratizaci a dostupnost vzdělávaní, ale i potvrzuje svoji monopolní
pozici. Ze své zkušenost popisuje eseje jako krajně nedostatečné a podotýká, že mnoho
univerzit si nechává zasílat přepis esejů studentů, načež si je hodnotí sami a neorientují
se pouze podle AP oficiálních výsledků. Naopak pozitivně hodnotí fakt, že díky zisku
univerzitních kreditů se do tvorby kurikul středoškolské historie více zapojují akademici
a historie je tak pod dohledem univerzitních vyučujících, což může být žádoucím
prvkem pro další rozvoj výuky americké historie na středních školách. 104
V další studii bylo v roce 2001 prokázáno, že američtí studenti chápou historii
jako nauku o vlastní minulosti narozdíl od studentů z Irska, kteří chápali výuku historie
jako cestu k vytvoření kolektivní paměti a společného rámce uvažování, který vedl
k aktivnější participaci v občanském životě. Zjistilo se, že k rozdílu vede americký
vzdělávací systém zaměřený na vývoj státu jako linie oproti irskému, kde vzhledem
ke konfliktu se Severním Irskem je historie interpretována jako chronologie doplněná o
historické kontexty různých sociálních skupin.105
Odlišné zjištění přináší historik Terrie Epstein, který se zaměřil na odlišnosti
chápání historického rámce Afroameričany a bílými Američany. U těchto dvou
zkoumaných skupin došel ke zjištění, že s konceptem národní americké identity se
identifikují bílí Američané, avšak Afroameričané mají tendenci se cítit více
identifikování s afroamerickou komunitou více než s národní americkou identitou.
Přestože všichni studenti absolvují stejné vzdělávací postupy, Afroameričtí studenti jsou
tradičně mnohem více ovlivněni orální historií, která vychází z rodinné interpretace.106
Z provedených výzkumů vyplývá, že mezi mladými Američany je velký rozdíl
v pojetí historie mezi etnickými skupinami a kolektivně není jednotné, co pro ně historie
přináší. Příchylnost k vlastní etnické komunitě je značná, i přesto však studenti považují
historii za nauku o národním vývoji spíše než za vytváření společného hodnotového
rámce uvnitř Spojených států amerických. Interpretací jednotlivých témat, se kterými se
studenti a společnost identifikují se bude zabývat následující kapitola formou analýzy

Neutche Erica, „Advanced Placement United States History: A Student's Perspective“, History
Teacher vol. 32, č.2 (1999): 245.
104
Lurie Maxine N., „AP U.S. history: beneficial or problematic?“, History Teacher vol.33, č. 4 (2000):
521-525. Education Source, EBSCOhost (accessed July 9, 2017).
105
Barton K.C., „You'd be wanting to know about the past: Social contexts of children's historical
understanding in Northern Ireland and the USA“, Comparative Education vol. 37, č.1 (2001): 89-106.
106
Epstein Terrie .L., „Adolescents' perspective on racial diversity in U.S. History: Case studies from an
urban classroom“, American Educational Research Journal, 37, č.1 (2000): 185-214.
103

37
testovacích materiálů, které z velké části vytváří rámec, čemu se budou studenti
v hodinách věnovat.

38

3. AP testování znalostí americké historie
V následující kapitole bude vysvětlen způsob testování znalostí žáků formou
Advanced Placement US History testu a jeho proměny od Bradleyho komise až do roku
2014. Jako kontext bude provedena reflexe mediální pozornosti akademických článků i
běžného tisku k dané problematice ve zmíněném časovém rozmezí, která doloží
důležitost tématu v kontextu americké společnosti a její citlivost na změny reflexe
americké historie. Pomocí kvantitativní mediální analýzy databází Factiva Ebsco a
JStore kapitola ukazuje nárůst všeobecného zájmu o testování americké historie na
středních školách formou Advanced Placement testů, které je pozorovatelné od přelomu
tisíciletí. Kapitola shrnuje kontext politické debaty, společenskou reflexi a podobu testů
formou diskurzivní analýzy.

Metoda výzkumu, práce s daty a její limity
Tato kapitola věnující se samotnému testování AP testů z americké historie je
vedena formou diskurzivní analýzy, která si klade za cíl vysvětlit hlavní výzkumnou
otázkou, jak se změnila interpretace americké historie mezi lety 1988 a přelomovým
rokem 2014. Hlavní metodou byla zvolena analýza sekundárních dat, kterými jsou
v této práci články v odborném i veřejném tisku, které kopírují časové vymezení této
práce, a dále vzorové AP testy z americké historie, které žáci využívají k přípravě na
zkoušku.
I přes snahu autorky sehnat podklady originálních testů Advanced Placement,
College Board testy nevydává ani k akademickému zpracování a drží je v tajnosti, aby
neohrozil neutralitu testování. Z tohoto důvodu autorka zvolila práci s vzorovými testy
pro přípravu na zkoušku, které bylo možné v potřebném časovém rozsahu dohledat
v Kongresové knihovně ve Washingtonu D.C. během výzkumného pobytu. Kongresová
knihovna bohužel také neměla testy ze všech let, avšak měla rozsáhlý vzorek
reprezentující vymezené časové období.
Vzhledem k omezenému rozsahu práce je třeba položit upřesňující otázky. Jak je
problematika AP testování americké historie reflektována relevantními celostátními
médii a akademickými časopisy? Reflexe mediální pozornosti k dané problematice je
provedena pomocí kvantitativní mediální analýzy databází Factiva (denní tisk pro
širokou veřejnost), a Ebsco a JStore (akademické časopisy). Kapitola ukazuje nárůst
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všeobecného zájmu o testování americké historie na středních školách formou
Advanced Placement tesů od Bradleyho komise v 80. letech do roku 2013, kdy byl
naposledy použit starý formát testu. Dále bude vysvětlen kontext let 2014 a 2015, kdy
se strhla vyostřená politická debata ohledně přijetí nové podoby testu. 107Diskurzivní
analýzu je možné provést dle výzkumu českého vědce Jana Hendla pouze na pozadí
okolností, které jsem uvedla v předchozích kapitolách, bez nich by nebylo možné
zkoumaná data správně interpretovat a uvést do souvislostí.108
V analytické části je využita kvantitativní analýza jako podpůrný prostředek ke
kvalitativnímu zhodnocení i na základě vnějších okolností vývoje ve zvoleném období.
S ohledem na práci Jana Hendla, který uvádí, že kvalitativní výzkum lépe umožňuje
rozbor zkoumaných materiálů, kontextuální porozumění a srovnání jemných odlišností
v interpretaci, které se u zkoumaného vzorku objevily, je tato metoda v práci využita.
Kvalitativní výzkum je v mnoha směrech pružnější metodou, která je obohacena o
doplňující a podpůrné kvantitativní údaje.109 „Kvalitativní analýza dělí celek na
drobnější segmenty, které zkoumá jednak samostatně, ale zároveň v kontextu zbylých
mediálních výstupů.“110 Určitým limitem kvalitativního výzkumu je nutnost ze strany
autora opustit své předpoklady a nezobecňovat zkoumané vzorky, jelikož nejde o
absolutně reprezentativní vzorek. Informace, které analyzuji, nejsou kompletní a
v kontextu nejednotného školského systému USA a nepovinného charakteru testu není
možné výsledky výzkumu generalizovat či aplikovat na širší celek.111
Hypotézou je na základě předběžného zkoumání měnících se názorů na
interpretaci americké historie a studijních doporučení pro žáky, že forma přípravy na
testování a zejména tlak na srovnávací charakter testu studenty nemotivuje pochopit
vlastní historii, ale mnohem spíše se zaměřuje na jednostranný a zjednodušený výklad
dějin, který neodpovídá demografickému složení Spojených států, a tedy nemůže klást
vhodný základ pro kolektivní vědomí amerických občanů. Důraz na výklad historie
v linii prezidentů, která končí okolo roku 1970, nerespektuje etnicky heterogenní
povahu americké společnosti a nevede k dostatečnému pochopení soudobé podoby
americké společnosti. V roce 2014 College Board vytvořil nový koncept testů, avšak ten
se setkal s kontroverzním přijetím, které jen dokazuje americké problematické
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vyrovnávání se s vlastní minulostí. Toto je základní otázka, které se věnuji ve
výzkumné části práce. Srovnání a interpretace AP US History testů v daném časovém
úseku pomůže objasnit sílící názorovou polarizaci v americké společnosti.

Charakteristika AP testů
Advanced Placement program je organizován vzdělávací neziskovou vládní
institucí College Board, která bude krátce charakterizována pro správné pochopení
dalších souvislostí. College Board je americká nezisková organizace založená roku
1899, která v současné době sdružuje přes 6 000 vzdělávacích institucí a podílí se na
tvorbě kurikul a testovacích materiálů.112 Od roku 2012 je ve vedení organizace David
Coleman, který stojí za tvorbou SAT a AP testovacích osnov.

College Board je

symbolem standardizace federálního testování v novém tisíciletí díky testům SAT, které
často slouží jako jedno z kritérií přijetí na univerzity a Advanced Placement testu (dále
AP) který v případě zisku dostatečného počtu bodů (známky 5, 4 nebo 3 z maxima 5) je
uznán jako univerzitní kredity v bakalářském studiu a jako extra body k přijímacímu
řízení. Celkově je koncept AP kurzů a testů veden jako příprava na studium vysoké
školy, kdy testování předchází zpravidla účast na předmětu, který je přípravou na daný
test.113 V roce 2012 test AP z americké historie složilo 400 000 studentů, což je téměř
jednou tolik než v roce 2002 a předmět Americká historie je rok od roku populárnější.
To je dáno tlakem na propagaci testování na školách a zároveň relativní dostupností
kurzu, který se dá univerzálně využít u přijímacího řízení na různé obory v USA.114 Test
samotný je vzhledem k možnému zisku akademických kreditů veden jako pokročilý
vhled do amerických dějin a pro studenty se nejedná o první seznámení s americkým
historickým narativem. College Board také poskytuje meziroční srovnání škol a jejich
úspěšnost, která se odvíjí téměř výhradně od dosažených výsledků v testování.
College Board je velkou organizací, pod kterou spadají i jím zřízené komise,
které dohlížejí a upravují obsah osnov i testů ke všem z nabízených 38 předmětů. Každý
z předmětů je doplněn možným AP testem na konci studia. Jedním z předmětů je i
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Americká historie (U.S. History), na kterou se tato práce zaměřuje. Komise odpovědná
za kurz Americké historie věnuje pozornost průběžně reflexi společenských jevů do
federálních kurikul a zároveň na přípravu testů, které se až do roku 2014 příliš
nezměnily. Zkouška má strukturu rozdělenou do dvou částí, test má v současné době
nejprve sekci multiple-choice otázek – čili faktografické otázky zaškrtávací s jasnou
odpovědí (jejich počet se s úpravami osnov mění, ale ve zkoumaném období šlo o 85
otázek do roku 1996 a poté 80). Může jít o jména, letopočty, eventuálně vyznačené
historické souvislosti na mapách či historické ilustrace a interpretace diagramů. Test AP
z americké historie se zaměřuje na kontext událostí a striktně se nedotazuje na
vojenskou historii. Dále pokračuje sada otázek na psaní krátkých esejů – jde buď o eseje
založené na krátkých dobových dokumentech a úryvcích z dokumentů nebo formou
otevřeně položené otázky.115
V roce 1994 bylo přidáno druhé téma k napsání eseje (dříve bylo pouze jedno),
další velkou změnou formátu prošly testy v roce 1996, kdy byla zkrácena multiplechoice sekce otázek z 85 na 80 a byl snížen počet otázek, které se zaměřovaly na
primární dokumenty vztahující se k americkým dějinám. Před rokem 1988 bylo
výraznějším těžištěm testu interpretovat primární dokumenty, než je tomu nyní, avšak
David Coleman, ředitel College Boardu, se snaží opětovně klást důraz na začlenění
primárních dokumentů.116
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Interpretace měnící se kompozice testů 1986-2013
V této podkapitole se práce věnuje samotné analýze obsahu testů ve vymezeném
časovém období. Ze vzorků dostupných v knihovně amerického Kongresu bylo možné
sestavit následující vývoj.
Graf 3 AP testy pohledem procentuálního zastoupení témat v porovnání mezi léty 1986
a 2013:

Zdroje: 117
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Z grafu 3 je vidět malý nárůst zastoupených témat z 20. století, zejména
v období okolo roku 2001, což reflektuje soudobou akademickou diskuzi o interpretaci
americké historie po roce 2001 v kontextu mezinárodní situace i vnitřních tenzí
americké společnosti po teroristických útocích 11. září 2001. Z grafu je také patrný
mírný nárůst zájmu o koloniální témata sahající před rok 1789, které reflektují původní
americké osídlení a nedávají takový prostor dějinám založeným na sjednocení
Spojených států nezávislých na Velké Británii.
Graf 4: Tematické zastoupení otázek dle zmíněných témat:
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Z grafu 4 je dále patrné, že tematicky testy prošly výraznějšími změnami na počátku
nového tisíciletí, kdy v roce 2004 došlo k nárůstu otázek týkajících se interpretace
politických dějin o 5 % na úkor ekonomických dějin, které o 5 % ztratily prostor.
Celkově s ohledem na zastoupená témata jasně převažuje politicko-společenská reflexe
vnitřních amerických vztahů před reflexí zahraničního dění a historického
ekonomického kontextu.
Graf 5: Etnické zastoupení osobností jmenovaných v otázkách119:
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V posledním grafu autorka provedla analýzu výskytu jmenovaných historických
osobností, se kterými se mají studenti možnosti etnicky ztotožnit. Z analýzy je patrné,
že po celou dobu testování výrazně převažují bílí muži, což je dáno zejména četným
počtem otázek na americké prezidenty. Jediný, kdo by mohl tyto statistiky zvrátit je
Barack Obama, avšak vzhledem k povaze testů, kde studijní materiály žákům
doporučují vynechat období po roce 1970, které je v testech zastoupeno sporadicky či
vůbec to není příliš nadějné. Zajímavé je, že v období konce 90. let až do poloviny
nového tisíciletí byly zastoupeny etnicky rozmanité skupiny, avšak po roce 2008 došlo
k vynechání otázek na konkrétní zástupce menšin. Není to dáno převahou témat, která
by upřednostňovala bílé muže, ale je to dáno tím, že došlo k proměně v typu otázek.
Konkrétní otázky se ptají pouze na prezidenty, a ty pak směřovaly všechny před rok
1980, otázky zahrnující etnické menšiny či ženy byly položeny otevřeně a nezmiňovaly
konkrétní historické osobnosti. Toto samo o sobě neznamená, že by se studenti nemohli
identifikovat se svou skupinou.
V kontextu demografické struktury obyvatel k roku 2012 po sčítání 2010, které
ukazuje, že ve Spojených státech v té době žilo 68 % bělochů, 12% Afroameričanů,
16% Latinoameričanů a 4% Asiatů,
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je vidět značná snaha ve snížení zastoupení

bílých mužů vůči afroamerickým postavám v testovacích zadáních, nicméně například
asijská menšina není téměř zmíněna a rozhodně pak ne konkrétním odkazem, a to po
celou dobu testování.
Na konci 80. let v období, kdy Bradleyho komise upozornila na vhodné úpravy
přístupu k historickému vzdělávání, se testy orientovaly na chronologické znalosti
událostí, otázky často končí slovy „first, last“ a jsou položeny za účelem ověření
historické posloupnosti „ Která z následujících událostí se stala první/poslední?“121 dále
jasně převažuje zastoupení ekonomicky a byznysově laděných témat oproti jejich
ústupu v pozdějších testech (patrné z grafu 4) „co přispělo růstu velkých podniků
v USA?, kterým podnikům byla politika federální vlády nejvíce nakloněna“, celkem 5
otázek bylo směřováno na politiku federálního rezervního systému. Dalším zásadním
shledáním je, že téměř žádná z otázek nepřesahuje dějiny druhé světové války, což
taktéž reflektuje Bradleyho komise v bodu 4., kdy doporučuje zahrnout téma studená
Caumont Andrea, „10 demographic trends that are shaping the U.S. and the world“, Pew Research (31.
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válka a globální ekonomické vztahy. Celkově je patrné více liberální naladění otázek,
které může být částečným odrazem Clintonovy demokratické administrativy a práce
jeho poradní komise.
V testech z 90. let je stále patrný velký počet otázek, které směřují na
chronologické zařazení historických momentů. Oproti testům z konce 80. let, je však
uvedeno větší množství otázek v kontextu studené války, avšak jejich počet k celku je
stále minimální (max. 2-4). Některé otázky se vztahují k dlouhodobě kontroverznímu
tématu sociálního darwinismu, jde o „pozitivní případy sociálního darwinismu v otázce
k trhu práce?“122 Značné množství otázek se věnuje i tématům, které společensky
přetrvávají až do soudobého života – nerovnosti, jak ekonomické, tak sociálně politické
a zvýšené imigraci. „Kniha Michaela Harringtona The Other America měla značný
dopad na společnost v otázce chudoby.“123 „Největší nárůst imigrace pozorujeme
z oblasti: Latinské Ameriky.“124
Na přelomu tisíciletí je patrný starší rámec testových otázek, které jsou značně
revizionistické a směřují spíše k momentům Spojených států, v nichž je patrná
velmocenská pozice a už existující výklad historie. „Joseph McCarthy získal národní
slávu, když vznesl obvinění o infiltraci ministerstva vnitra komunistickými špióny.“125
Problematicky působí také otázka dopadů průmyslové revoluce na otrokářský americký
jih: „Průmyslová revoluce zapříčinila rychlý rozvoj textilního průmyslu, a tím zvýšila
ekonomický přínos z instituce otroctví.“126. Test z roku 2004 taktéž připomíná sociální
darwinismus, formou rozeznání úryvku textu, jež ho charakterizuje a je oblíbeným
tématem narativu části republikánů127.
Oproti výše zmíněnému testy z roku 2011 hned zkraje začínají otázkou, která se
vztahuje na stav společnosti konce 20. století „Co zapříčiňuje stárnutí americké
populace?“ Odpovědí je pokles porodnosti a vyšší míra úmrtnosti, zde by však šlo
polemizovat o nerovnoměrné míře porodnosti mezi jednotlivými etniky americké
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společnosti.128 Třetí otázka se také váže k nedaleké minulosti a odkazuje na G.H.W.
Bushe, nový světový řád a demokratizaci Sovětského bloku.129 Test z roku 2011 již
neobsahuje otázky na sociální darwinismus a namísto klasické otázky na nový úděl a
Theodora Roosevelta směřuje ne Rooseveltovu politiku Nového nacionalizmu, jako
formu domácí reformy.130Zajímavým posunem je i těžiště otázek směřujících na válku
ve Vietnamu. Zatímco v testu z roku 2005 jde o faktografickou znalost incidentu
v Tonkinském zálivu, v roce 2011 je otázka postavena jinak: „V jaké společenské situaci
se USA nacházely během války ve Vietnamu?“. Zde je patrný odklon od konfliktní ke
konsenzuální interpretaci dějin. Ale ještě spíše jde o otevřenou formulaci otázek, která
by měla zaručit co možná nejširší možnou identifikaci různých studentů s americkými
dějinami.
Na formulaci otázek je patrný odklon od faktografického výčtu kdy, kdo, co a
proč směrem k šířeji položeným otázkám, „co bylo důsledkem xxx? nebo jak prezident
reagoval na vzniklou situaci a jaké to mělo následky? Otevřené otázky jsou pak ještě
patrnější na testu z roku 2014, kdy již vyloženě dochází ke kritické reflexi primárního
zdroje. Studenti dostanou přímou řeč, či úryvek z dobového textu a k němu se vážou
konkrétní otázky: Obavy prezidenta v uvedeném úryvku se vážou k odpovědi, na jakou
dobovou událost? Samotné podotázky již jsou položeny poměrně konkrétně s jednou
jasnou odpovědí, avšak text je třeba kontextualizovat a zasadit do širšího rámce.131 Toto
se shoduje do velké míry s doporučením Bradleyho komise i s předchozími trendy
v historiografii na přelomu milénia, kdy například Peter Novinck132 vnímá relativní
kritický pohled na historické události jako relevantnější pro danou společnost a i
Svatava Raková zmiňuje posun ke vztahu jedince k jeho vlastní svobodě interpretace a
následné rovnosti ve společnosti.133

128

Gregory Feldmeth M.A., AP U.S. History, (New Jersey: Research and Education Association, 2011):
379.
129
Ibid.: 380.
130
Ibid.: 386.
131
„Ap Practice Exam“, The College Board 2014, https://www.washingtonpost.com/news/answersheet/wp/2014/10/01/college-board-says-it-revised-controversial-ap-u-s-historyframework/?utm_term=.d7bc6c1b98ae (staženo 10. července 2017).
132
Peter Novick, That Noble Dream: The 'Objectivity Question' and the American Historical Profession
(Ideas in Context) (Cambridge: Cambridge University Press, 1988): 395.
133
Svatava Raková, , (Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005): 54.
133
Fitzgerald Frances, America Revised: History School Books in the 20th Century (Boston: Little Brown
& Co 1979).

48
V roce 2000 vydala Organizace amerických historiků tzn. LaPietra report, který
v podstatě navázal na doporučení Bradleyho komise z roku 1988.134 Report se zabývá
reinterpretací americké historie v globální době a navazuje na již zmíněný Turnerův
koncept globální kontextualizace americké historie. Komise argumentuje, že tak jedinec
lépe pochopí svou funkci a postavení ve společnosti a komplexnost amerického
postavení v rámci světového řádu. Po roce 2001 nebyla tato doporučení příliš
akceptována, avšak vzhledem k rostoucímu tlaku na nerovnoměrnou interpretaci
americké historie a znevýhodňování minorit u zkoušek vinou eliminace otázek
zaměřených na odlišné kulturní kořeny začal The College Board usilovat o změnu. Pro
tvorbu AP osnov výuky historie (nejen americké, ale v nabídce jsou i kurzy na evropské
a světové dějiny) byla v roce 2006 jmenována AP speciální komise pro revizi americké
historie (The AP History Redesign Commission). Jako první bylo třeba definovat, co
budou studenti po absolvování kurzu umět. Toho bylo docíleno stanovením tematických
okruhů, ve kterých budou aplikovat schopnost historického myšlení. Tyto okruhy jsou
ve shodě s doporučeními Bradleyho komise z roku 1988 i reportu Organizace
amerických historiků z roku 2000.135
Nové okruhy jsou:
•

Identita (ID)

•

Práce, výměna a technologie (WXT)

•

Lidé (PEO)

•

Politika a moc (POL)

•

Amerika ve světě (WOR)

•

Životní prostředí a geografie (ENV)

•

Myšlenkové proudy, víry a kultury (CUL)

Oproti dřívějšímu nastavení témat:
•

Veřejná politika, politické instituce a občanské chování

•

Diplomacie a mezinárodní dění

•

Sociální změny, kulturní a intelektuální vývoj

•

Ekonomický vývoj

„The LaPietra Report“, Organization of American Historians (2000),
http://www.oah.org/about/reports/reports-statements/the-lapietra-report-a-report-to-theprofession/(staženo 10. července 2017).
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Tematické rámce, na kterých lze aplikovat historické myšlení, mají za cíl propojovat
dlouhodobé vzorce ve vývoji amerických dějin v souvislosti s užším výběrem
specifických argumentů podporujících tvrzení daného studenta. Ti poté mohou říci, že
znají klíčové vzorce v historických souvislostech a ne pouze řadu po sobě jdoucích dat.
Například skrze téma identity je takto možné vysvětlit aktivizmus různých etnických
skupin a hnutí ve 20. století.136 Od května 2015 tak platí nová struktura AP testů
americké historie, která upozadí multiple-choice sekci testu na 30% známky (z
předchozích 50 %) a rozšíří práci studentů s primárními zdroji na 70 % testu (z
předchozích 50 %), kde bude hlavní vysvětlení a kontextualizace historických
dokumentů – například dopisy, projevy, fotografie, data.137 Výsledkem diskuze se stal
dokument AP United States History Curriculum Framework,138 který není platnou
osnovou, ale pouze souborem doporučení jak vyučujícím, tak studentům. V roce 2011
začal tlak ze strany nespokojených vyučujících, kdy průzkum mezi třemi sty
vyučujícími shledal, že dvě třetiny jsou nespokojeny a nevěří, že by AP test z americké
historie umožňoval učitelům „efektivně a flexibilně vyučovat americké dějiny“ a mají
pocit, že jde z pohledu škol i studentů o „závod o dobrý výsledek“, který je podmíněn
memorováním dat, amerických prezidentů, rozhodnutí Nejvyššího soudu, zákonů a
válek, které formovaly americké dějiny.139 Učitelé měli tento pocit podle průzkumu
z roku 2011 i přesto, že nová koncepce testů měla memorování z části omezit.140 Kritici
nového pojetí nesouhlasili hlavně s výkladem tradičních pilířů americké výjimečnosti,
považovali za nedostatečně akcentovaný odkaz otců zakladatelů, upadající odkaz Johna
Wintropa a jeho slavné „město na kopci“.141
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AP testy po roce 2001 – reflexe migrace
Počátkem milénia také vychází řada knih jako třeba Výuka americké historie
v globálním kontextu142 nebo Rethinking American History in Global Age143, v nichž
autoři vyzývají k zamyšlení se nad tím, co je vlastně účelem výuky historie a jak ta
souvisí s rostoucím nacionalismem v první dekádě nového milénia. Na toto upozornili
již historici, jako Jonathan Friedman a Peter Novick, jak je uvedeno v první kapitole
práce. V roce 2001 po útocích 11. září doznal výklad americké historie značných změn,
kdy vyučující cca od 80. let usilovali o reflexi rasy, genderu a etnicity do historického
kontextu, avšak po teroristických útocích na Světové obchodní centrum se americká
společnost obrátila „do sebe“ a vykazovala větší míru nedůvěry k imigrantům. Podle
jedné z tvůrkyň a hodnotitelek AP testů, historičky Diane C. Veccio, byli Američané
svědky rostoucích komunit imigrantů, kteří byli kulturně a jazykově semknutí a
nevycházeli ve svém chování z dominantní interpretace amerických dějin. Veccio
kritizuje krátkou paměť většiny Američanů, kteří nebyli schopni události po 11. září
postavit do kontextu předchozích migračních vln 20. století. Jako jednu z nutných změn
v nastavení výuky historie uvádí rozvinutí konceptu „americké identity“ skrze studium
migrantů, jejich občanského začlenění a vlivu migrace na americkou společnost. Díky
nedostatečné interpretaci migrace jako tématu po druhé světové válce (testové otázky se
většinou nedostanou dále než do 80. let minulého století a ze zaměření otázek vychází
obsah hodin a výuky) mají studenti migraci vyloženou jako jev, který se děl především
v minulosti, a zdaleka ne všichni si uvědomují, jaké jsou současné migrační trendy.
Téma imigrace je často uzavřeno do regionálních hranic a zabývá se pouze tématem
palčivým pro danou lokalitu, ne vlivy na americkou společnost jako celek. A nakonec
výrazní migranti, kteří přispěli k vývoji Spojených států, nebývají ve výukových
materiálech plošně zastoupeni.144
Rok před 11. 9. 2001 v září 2000 vydala Organizace amerických historiků již
výše zmíněný report, který v podstatě navázal na doporučení Bradleyho komise. Report
se zabývá reinterpretací americké historie v globální době a navazuje na již zmíněný
Turnerův koncept globální kontextualizace americké historie. Komise argumentuje, že
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tak jedinec lépe pochopí svou funkci a postavení ve společnosti a komplexnost
amerického postavení v rámci světového řádu. Pro pochopení současných Spojených
států je národní historie je dle reportu důležitá, avšak vzhledem k vývoji americké
společnosti je důležitý hlavně nadnárodní historický přesah. Jako důkaz Organizace
amerických historiků dává příklad témat, která jsou prezentována jako americká, ale
bylo by přínosem je zasadit do globálního vývoje145:
• Britská Amerika může být umístěna v kontextu jiných celosvětových
koloniálních říší a domorodých Američanů. Lze ji také chápat ve vztahu k
Pacifiku, protože společenské seskupení, kterým se staly Spojenými státy, byly
tvořeny více než jen západními osídleními. Byly zde také jižní, východní a
severní migrace národů, kultury a kapitálu.
• Ranná historie Ameriky může být analyzována jako součást pohybů v celém
Atlantiku, což je složitý soubor historie zahrnující migraci, zotročení národů a
historické splynutí pojmů svobodná práce, svoboda a kapitalismus.
• Americká revoluce a její následky nemusí být považovány za jedinečnou
událost, nýbrž za součást globálního systému říší, který byl v příštích dvou
staletích vystaven demokratickým revolucím. Americká revoluce byla v tomto
kontextu iniciační událostí tohoto věku revolucí a Spojené státy byly v řadě
pozdějších revolucí přítomny v různých ohledech.
• Občanská válka může být zkoumána jako epizoda v mezinárodním procesu
upevňování národních teritorií a říší, které byly zapletené do reorganizace
systémů práce v celosvětovém měřítku.
• Průmyslová revoluce nebyla místní ani angloamerická. Byla podpořena vznikem
globální ekonomiky, výrazně závislé na otroctví nového světa a celosvětových
koloniálních systémech a industrializmem jako globálním fenoménem.
• Progresivní hnutí a nová dohoda by mohla být kontextualizována jako součást
mezinárodního věku sociální politiky.
V roce 2004 přináší srovnávací výzkum se stejným závěrem americká Vzdělávací
testovací agentura (Educational Testing Service), která se věnuje poměru studentů, kteří
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skládají AP testy z americké historie a představují některou z minorit americké
společnosti. Z tabulky níže je patrné, že během 90. let a nového tisíciletí strmě rostla
účast na testech zejména etnicky u Afroameričanů a Hispánců a genderově u žen. Toto
přímo nabízí zapojení významu migrantů a menšin do americké společnosti, avšak často
tyto skupiny nejsou zastoupeny.146 Tabulka procentuálního nárůstu účastníků testování
AP testu z americké historie147:

V dubnu roku 2012 během společné konference Organizace amerických
historiků a vyučujících AP testů z americké historie začali účastníci projednávat další
možnou změnu výukových a testových osnov. Šlo o to, že výše zmíněná kurikula AP
kurzu americké historie byla příliš zaměřená na testování a meziroční srovnání škol a
nebyla flexibilní v ohledu komparativního výkladu společenských změn dvacátého
století. Za účelem pohodlného testování tak docházelo ke zjednodušování látky. Kromě
dynamiky změn v americké společnosti má dynamický vývoj i počet studentů, kteří AP
test z americké historie absolvují a jak už bylo zmíněno, počet jeho absolventů
v posledních deseti letech stoupá.148

Společenská debata v USA ohledně AP testů na přelomu let
2014 a 2015
Pozornost se k AP testům z americké historie upínala nejvíce na přelomu let 2014 a
2015, a proto bych ráda krátce srovnala hlavní změny, které test z roku 2015 přinesl. Po
přípravě nového plánu testování, který byl veřejně představen v létě 2014 a ve
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školním roce 2014/2015 měl být prvně uveden do praxe, se strhla ostrá vlna kritiky na
novou podobu testů. Americký výbor republikánů149 po odsouhlasení úpravy osnov
uspořádal petici, ve které požadovaly po College Board odložení uvedení v platnost.150
Hlavními body republikánské kritiky bylo:151
• Radikálně revizionistický pohled na americkou historii, který zdůrazňuje
negativní aspekty národní historie, přičemž upozaďuje pozitivní aspekty.
• Nová kurikula neobsahují informace týkající se americké vojenské historie.
• Nepřesný náhled na mnoho důležitých momentů americké historie včetně období
17. - 19. století, osadníků, americké účasti ve druhé světové válce nebo kontext a
vítězství USA ve studené válce.
Za College Board se v danou chvíli postavila Národní koalice amerických historiků
a plně podpořila nový rámec otázek, jakožto důležitý krok kupředu v přípravě studentů
na občanství v 21. století. Z demokratického hlediska zvětšující se kontrola nad
federálním školstvím a jeho zkvalitnění bylo žádoucí, stejně tak americká historie a její
interpretace po změnách výrazněji podporovala demokraticky konsenzuální přístup
k dějinám USA.152 V roce 2014 a 2015 potom dochází k velmi rapidnímu nárůstu
mediální pozornosti tématům Americké historie a AP testů, jelikož právě v létě roku
2014 College Board představil nové osnovy testování americké historie, které byly již
zmíněny, a test měl být poprvé použit na studentech. Této inovaci předcházela ostrá
politická a akademická debata od roku 2012, kdy College Board vypustil přibližnou
zamýšlenou variantu úpravy testů. Ta byla pozitivně přijata akademiky a historickými
asociacemi (Americkou historickou asociací, Organizací amerických historiků, Národní
radou pro společenské vědy a Národní radou pro historické vzdělávání), avšak velmi
negativně byla přijata konzervativními politickými a vzdělávacími institucemi.
V některých státech (Oklahoma, Georgia, Texas, Severní a Jižní Karolína) vznikala
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odporová hnutí antiAP US History, která kritizovala nedostatečný patriotizmus a
negativní vykreslení národních témat v novém pojetí testů, které upustilo od
konfliktního pojetí historie.153
Graf 5: Analýza mediální pozornosti tématu

Zdroj: analýza pomocí mediální databáze Factiva.
Graf 5 naznačuje mediální pozornost, kterou mělo téma AP testování a osnov
americké historie, kdy v polovině 90. let je patrný narůstající zájem, který výrazněji
stoupá po událostech 11. září 2001 a navození atmosféry strachu. Okolo roku 2005 bylo
téma americké historie v novinách hojně citováno s ohledem na nově vznikající studii o
národním testování znalostí historie pro College Board a množící se publikace o
reinterpretaci historického narativu, kdy studenti často porozuměli látce skrze dobovou
literaturu a dokumenty nežli z výčtu chronologického řazení vybraných událostí. 154
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Graf 6: AP US History, analýza četnosti akademických článků 1984-2016

Zdroj: analýza pomocí databází Ebsco a Jstor
Z pokrytí tématu akademickými časopisy je patrná podobná linie jako u tištěných
médií pro širokou veřejnost. Vzhledem k celkově výrazně menšímu počtu článků je graf
méně souvislý co do plynulého trendu a nízký počet výstupů má za vinu výkyvy křivky.
Při sledování dlouhodobějšího trendu je taktéž patrný zvýšený zájem o téma po přelomu
tisíciletí, který graduje na přelomu let 2014 a 2015. U akademických publikací je třeba
mít na paměti, že diskutovaný jev reflektují s o něco větším časovým odstupem, který je
spojený s jinými mechanizmy publikace a větší kontrolou výstupů, nežli je tomu u
běžného tisku, který zobrazuje databáze Factiva.
V otázce identity byl test 2014 zaměřen na identitu jak národní americké
společnosti, tak na identitu jednotlivých menších skupin společnosti a studenti měli
umět reflektovat i vznikající subidentity. V roce 2015 to bylo proto přeformulováno na
interpretaci americké národní identity a hodnot, jako je občanství, ústava, asimilace a
americká výjimečnost.155
Po přezkoumání kurikul College Board se americká historická obec zdá uspokojená.
Jon Butler, profesor amerických studií, historie a náboženství a prezident Organizace
amerických historiků (2015-2016), která se na tvorbě kurikul z velké části podílela, říká:
„Velká část čtenářů řekne, že je to velmi spravedlivé, spíše neutrální a mohlo by to být
dokonce popsáno jako bezbarvý průvodce výukou americké historie, jak by to také mělo
být. Toto nemá být politický dokument, který by glorifikoval Americkou ústavu. Je
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potřeba abychom studenty učili kontroverzím spojeným s naším (americkým) úspěchem
a opravdovou historii, to by mělo být předmětem našeho testování.“156
Naopak jeden z hlavních odpůrců nového uspořádání kurikul a autor učebnic, jež na
test připravují, Larry Krieger, pro Business Insider řekl: „Když jsem četl ten dokument,
měl jsem konstantě negativní pocit z americké historie, jež vyzdvihovala historii
utlačování vykořisťování. Otci zakladatelé jsou prezentování jako bigotové, kteří
rozvinuli smysl pro víru v bílou nadřazenost.“157Dále bylo kritizováno, že test
zohledňuje spíše negativní aspekty rozkladu Americké společnosti, jako otázka/úryvek
textu Carla Schurze z roku 1865 o stavu amerického jihu

158

: „V současné době

neexistuje nebezpečí dalšího povstání proti autoritě USA ve velkém měřítku a lidé jsou
ochotni rekonstruovat své státní vlády, ale co se týče morální hodnoty… Mezi jižany
ještě existuje naprostá absence pocitu národní soudržnosti.“ A „Kromě předpokladu, že
černoch nebude pracovat bez fyzického nátlaku, se zdá, že existuje další oblíbená
představa ... že černoši existují pro získávání bavlny, rýže a cukru pro bílé a že je pro
něho nelegitimní, hledat své štěstí vlastním způsobem. "
V roce 2015 byl prezentován dokument The American Principles Project
(APP)159, který kritizoval nové uspořádání jako levicově revizionistické a kladoucí
přílišný důraz na gender, třídy, rasy a etnickou identitu, které prezentuje americký
byznys a pokrok ve špatném vyznění. Dochází však pouze k opakování argumentů,
které zazněly již v letech 1994, kdy Lynne Cheney ve svém článku Konec historie
psaném pro Wall Street Journal označila národní historické osnovy jako přehnaně
politicky korektní.160 Na článek navázala v roce 2015, kdy napsala Konec historie II.,161
ve kterém argumentuje, že by kurikula neměla být pod kontrolou federální vlády ani
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velkých soukromých organizací, ale měla by zůstat v rukou obyvatel každého státu a ti
by si měli řídit svůj výklad událostí.

Shrnutí výzkumu
Hypotéza předpokládala, že měnící se názory na interpretaci americké historie a
forma přípravy a zejména tlak na srovnávací charakter testu studenty nemotivuje
pochopit vlastní historii, ale mnohem spíše se zaměřuje na výklad dějin, který
neodpovídá etnickému složení Spojených států a nemotivuje všechny jedince
k identifikaci se s hodnotami Spojených států. Práce shledala že předpoklad, že výuka
nemůže ani klást vhodný základ pro kolektivní vědomí amerických občanů, se
nepotvrdil. Výrazný odklon od demografického složení obyvatel, dle dostupných údajů
ze sčítání z roku 2010 není patrný. Znepokojujícím zjištěním je důraz na výklad historie
v linii prezidentů, která končí okolo roku 1970 ta nerespektuje etnicky heterogenní
povahu americké společnost, znepokojujícím zjištěním je pak úplná absence zastoupení
asijské menšiny po celou dobu testování. Potvrzuje se dlouhodobě komplikovaný postoj
k vlastní minulosti. Testy sporadicky reflektují témata z 20. století, ke kterým
společnost ještě nezaujala jednotný postoj a po roce 2001 dochází k nárůstu zájmu o
koloniální témata sahající před rok 1789, které reflektují původní americké osídlení a
ubírají tak prostor novodobým dějinám. Kolektivní paměť zmiňovaná na počátku této
práce, jež říká, že přijetí určitého modelu minulosti v kontextu přítomnosti je chápáno
jako prvek socializace a budování vlastní identity v rámci společnosti, ve které daný
jedinec funguje nám tedy do určité míry může potvrdit rostoucí pnutí v americké
společnosti, která na základě informací, jež se o sobě dozvídá skrze základní vzdělávací
rámec federálního školství, není schopna orientovat se v komplexnosti soudobého světa.
Americká společnost je na změny týkající se vlastní historické interpretace citlivá a
mediální pozornost tématu národní historie rostla od poloviny 90. let, a výrazněji stoupá
po událostech 11. září 2001 a navození pocitu strachu. Okolo roku 2005 bylo téma
hojně citováno s ohledem na nově vznikající komisi zpracovávající studii o národním
testování znalostí historie pro College Board k reinterpretaci historického narativu.
V roce 2014 a 2015 potom dochází k velmi rapidnímu nárůstu mediální pozornosti
tématům americké historie a AP textů, jelikož právě v létě roku 2014 byly představeny
nové osnovy testování americké historie, které měly být prvně vyzkoušeny na
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studentech. Pokrytí tématu akademickými časopisy má podobný vzorec jako u médií
pro širokou veřejnost. Cekově bylo publikováno výrazně menší množství článků a
zájem se zvyšuje zejména po roce 2007, je však třeba vzít v úvahu, že u akademických
článků je delší setrvačnost mezi zpracováním a vydáním článku a nejedná se o
bezprostřední reakce jako v případě běžných médií.
Dynamický vývoj doznává nejen americká společnost, ale i množství studentů,
kteří si test AP z americké historie volí během finálních ročníků středoškolského studia.
Mezi lety 2002 a 2012 se počet testovaných žáků téměř zdvojnásobil, což není pouze
volbou studentů, ale má na to vliv i měnící se legislativa federálního školství, která
klade důraz na plošné testování výsledků studentů (nejen v oblasti znalostí z americké
historie). Dále je důležité, že od 90. let se složení žáků proměnilo podobně jako soudobá
demografie a od 90. let rostla účast na testech a zejména etnicky u Afroameričanů a
Hispánců a genderově u žen.
Od 70. let dochází v Americe k historiografické revoluci, která si žádala objektivitu
a politickou korektnost po společenských změnách 60. a 70. let. Došlo také k většímu
důrazu na revizionistickou interpretaci historie, která je nejvíce ve shodě s změnami
doporučovanými komisemi složenými převážně z řad historiků. Tato interpretace
zdůrazňuje jedinečnost pohledu na minulost pro určitou generaci a kritický pohled na
minulé události skrze optiku soudobého společenského nastavení, jež je vlastní každé
nové společenské generaci.162 Bradleyho komise, složená z akademiků ale i širší
zástupci z řad učitelů začali pracovat na redefinici americké národní identity, jež trvá do
současnosti. Ta může harmonicky fungovat pouze ve vzájemném sdílení a spolupráci,
jež může být obtížné pro diverzifikovanou americkou společnost.163
• Na základě diskurzivní analýzy přístupu k interpretaci americké historie mezi
léty 1988 a 2013 skrze federální testování žáků, akademickou diskuzi a
pozornost, kterou tématu přikládají média po celou zkoumanou dobu, tato práce
dochází k závěru, že americká společnost nemá jasně definované vlastní pojetí
historie a stále staví na původních výkladech, které sahají téměř do 60. let
dvacátého století. I přes snahy o reformu historických osnov dochází v otázce
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interpretace historického narativu k velkému pnutí mezi akademiky a politickou
reprezentací (demokraty a republikány), což je patrné i z reakce na upravený
test z roku 2014. Členové americké Národní koalice historiků poukazují na
nutnost odpoutat se od komplikovaných momentů americké historie a
neprožívat je jako „zrazující a nepatriotické.“ Staví se jednotně a pozitivně ke
kontroverznímu rozhodnutí College Boardu upravit osnovy v roce 2014.164

Srovnání výsledků výzkumu s doporučením Bradleyho komise
v roce 1988165
Vytvoření testovacích osnov institucí, která působí na federální úrovni, je
problematické, pro velký počet žáků, kteří zkoušku absolvují, je College Board často
kritizován, že ze své pozice může de facto vytvořit celonárodně platný historický
narativ, který je podpořen tlakem vlády na testování studentů a ekonomických benefitů
pro školy, které se účastní testování. Reinterpretace historických osnov je vzhledem
k politickým přesahům na federální úrovni velmi zdlouhavá a problematická.166
Závěr Bradleyho komise v roce 1988 byla prvním komplexním srovnáním a
doporučením z řad historické akademické obce k další práci s historickými kurikuly.
Komise poukázala na důležitost mezioborových přesahů interpretace velkých úspěchů i
neúspěchů historie Spojených států s reflexí, co kdy fungovalo a proč. Smazala tak
dlouhodobý akademický konflikt mezi konsenzuálními historiky a konfliktní
interpretací amerických dějin a navrací se částečně k Turnerově myšlence interpretace
historie Spojených států skrze globální kontext. Ze struktury testů můžeme vidět, že
naopak došlo k poklesu přesahu interpretace ekonomických souvislostí po roce 2001.
Doporučení týkající se reinterpretace měnící se úlohy Spojených států ve vnějším světě,
vztahů mezi vnitřními záležitostmi a zahraniční politikou, amerických vztahů s jinými
národy a regiony, jak historicky, tak i v nedávné době, není ani do roku 2014 zcela
naplněno. Spojené státy jako koloniální velmoc a ve dvou světových válkách jsou
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zastoupeny hojně, avšak studená válka a globální ekonomické vztahy ustoupily do
pozadí. Dále je třeba zmínit velmi pomalu se projevující změny s ohledem na měnící se
strukturu americké společnosti a soudobé myšlenkové proudy plynoucí z heterogenního
složení kultury amerických občanů. Práce shledala pomalu se měnící etnické zastoupení
osobností, avšak ke konci prvního desetiletí nového tisíciletí došlo vinou změny testů k
vyostřené debatě o podobě testů k volnějšímu narativu testových otázek. Ty se nově
zaměřily na pozorování širších kulturních vzorců namísto konkrétních osobností, které
do té doby etnika a jejich hodnoty zastupovaly. Nové pojetí testů bylo v souladu
s doporučením akademiků na adaptaci jedince do globální společnosti skrze svůj
národní stát.
Po analýze proměn osnov historického narativu je třeba se znovu vrátit
k faktorům, které mají vliv na jeho formování. Zásadní vliv měl politický kontext, který
utrpěl velkou změnu po 11. září 2001, kdy se centrum pozornosti ve Spojených státech
v atmosféře strachu obrátilo ke svým vlastním historickým prožitkům a došlo
k reinterpretaci historického narativu a vytvoření nové studie na testování historických
souvislostí. Historicky se opakovala situace, jako v případě poválečného odklonu od
globální Turnerovy interpretace na přelomu 19. a 20. století k národní interpretaci
americké historie po Světových válkách. Díky vyostřené debatě se proměnila struktura
testování od konkrétních osobností, které byly pro jedince obtížné na identifikaci,
k volnějšímu narativu testových otázek. Ty se nově zaměřily na pozorování širších
kulturních vzorců. Otevřenější vyznění, které lépe umožňuje kritické uvažování o
historických tématech a umožňuje jedincům s různými kulturními a etnickými kořeny se
s otevřenou formulací témat identifikovat.
Volnější interpretace otázek umožňuje širší zapojení rozmanitých jedinců do
společnosti a jak zdůrazňuje politolog Robert Putnam, pocit vzájemnosti a vstřebávání
informací týkajících se širší skupiny vede k celkovému nárůstu důvěry, všeobecnému
společenskému prospěchu, sdílení hodnot a tvorbě sociálního kapitálu.
Posledním

důležitým

pozorovaným

faktorem

je

ekonomické

pobízení

srovnávacího modelu testování ze strany americké federální vlády, jež vede k většímu
počtu zapojených studentů a vláda si tak vytváří prostředky kontroly celonárodních
kurikul.
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(staženo 20. července 2017).
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Komplexní redefinice testů v roce 2014 směrem k volněji formulovaným a
komplexním otázkám se dočkalo velmi odmítavé reakce od republikánů a College
Board nakonec od nové podoby testu upustit. Struktura se proměnila, avšak pouze
částečně.
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Závěr
Tato práce si klade za cíl analyzovat přístup k vzdělávání v oboru historie ve
Spojených státech a představit skrze federální testování znalostí – Advanced Placement
test z americké historie, měnící se narativ a měnící se přístup ke vzdělávání společně
s úlohou vzdělávacích institucí na federální úrovni. Důležitou je zejména dominantní
instituce College Board of Education, jež má kontrolu nad federálním testováním škol.
K pochopení vlastní existence jedince ve společnosti je vzdělávací proces jedním
ze základních socializačních prvků, na tom se shoduje řada akademiků (Peter Novick a
další), a tato práce se zaměřila na pochopení vzdělávání v oblasti amerického
historického narativu. V době postmoderního chápání dějin došlo k proměně
kolektivního vnímání paměti, která se rozpadá do mnoha menších skupin, což popisuje
první část práce a zejména pak Jonathan Friedman ve své knize Světy v pohybu:
Globalizace, migrace a kulturní bezpečnost, kde se věnuje dlouhodobému trendu
migrace národů a diaspor. Tématem práce je interpretace testovaných historických
událostí v kontextu americké společnosti, jejíž struktura se za posledních třicet let
zásadně změnila.
Literatura věnující se odborně kolektivní paměti, historickému narativu a
historickému vědomí, je popsána v první kapitole. Peter Novick a další postmoderní
historikové vnímají relativní výklad faktů jako relevantnější pro soudobé společenské
nastavení. V tomto se shoduje s Jonathanem Friedmanem, který upozorňuje na krizi
hodnot a identity na přelomu tisíciletí. Vzhledem k přetrvávajícímu významu národních
států je, ale i značné příchylnosti jedinců ke svému etniku je kritická interpretace
primárních zdrojů vhodnou formou seznámení s národní historií pro tak demograficky
roztříštěnou společnost, jako je ta americká. Zajímavým zjištěním je, že paměť může
být vnímána jako síť, přičemž s rozmachem technologií, komunikací a sdílení informací
je struktura paměti využita i ve vyhledávačích denní potřeby, jako například Google.
Studenti by proto měli mít jasně uchopený svůj vlastní vztah k paměti, a svou
příslušnost k americké společnosti. Práce teoreticky pracuje se začleněním jedince do
společnosti skrze vzdělávání, jakožto přínosem v podobě sociálního kapitálu pro celek,
který tak může sdílet své hodnoty a lépe se adaptovat na rychle se propojující svět.
Teoretická studie sekundární literatury vytvořila podmínky pro následnou analytickou
práci se vzorovými Advanced Placement testy v určeném časovém rozmezí a vytvoření
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doplňujících grafů, které reflektují akademické i společenské zapojení do debaty okolo
měnící se podoby AP testů z americké historie.
Časově práce zkoumala období od zasedání Bradleyho komise v roce 1988 a
jejího doporučení práce s historickými osnovami do roku 2014. Do 80. let vládla
historické interpretaci historie konsenzu oproti konfliktní historii s rostoucím tlakem ze
strany revizionistických historiků. Konsenzuální výklad je typický spíše pro
demokratický výklad dějin, avšak poté se začaly pomalu rozvírat nůžky sociální
nerovnosti, společenský konsenzus se rozplýval. Od 80. let docházelo k postupné
reinterpretaci a hledání způsobu zapojení americké historie do globálního rámce,
přičemž vědci jako historik Patrick Finney z Univerzity v Leedsu nebo americký
antropolog Jonathan Friedman zdůrazňují občanský význam zapojení jedince do
společnosti skrze historický výklad. Od 80. let se v historické interpretaci plně hlásily o
slovo menšiny a ženské historičky, jež nabývaly politicky na viditelnosti i síle. Tato
témata jsou dlouhodobě bližší Demokratické straně na druhou stranu republikánská
témata jako konflikt dobře shrnuje konsenzuální historik Richard Hofstadter: konflikt
amerického versus britského vývoje, demokracie versus kapitalismus, jedinec versus
společnost, soukromý majetek versus veřejný, konflikt byl často opodstatněn
darwinistickým přístupem k vývoji společnosti, jež tradičně brání část republikánů.
Samotná Republikánská strana se však z náboženských důvodů na darwinově evoluční
teorii, která se hojně objevila v analyzovaných materiálech, neshoduje. V době
politických změn s koncem studené války dochází k neustálé reinterpretaci identity a
tato práce zkoumá právě vývoj od konce 80. let do roku 2014, kdy došlo k politicky
exponované změně v podobě testů.
Prvním komplexním srovnáním a doporučením z řad historické akademické
obce byla Bradleyho komise a její hodnocení práce s historickými kurikuly. Bohužel se
v časovém srovnání ukazuje, že historické osnovy se doporučeními inspirovaly jen
okrajově, doporučení jdou částečně proti vládní politice testování. Přestože komise
poukázala na důležitost mezioborových přesahů interpretace velkých úspěchů i
neúspěchů historie Spojených států s reflexí, co kdy fungovalo a proč, komplexní
federální testování, na které je kladen velký důraz, nekopíruje otevřený charakter
otázek, umožňujících kritickou interpretaci. Ze struktury testů vyplývá, že naopak došlo
k poklesu přesahu interpretace ekonomických souvislostí po roce 2001.
Organizace amerických historiků, která volně navázala na Bradleyho doporučení
v roce 2000 vydala zprávu týkající se reinterpretace historických osnov. Vztahy mezi
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vnitřními záležitostmi a zahraniční politikou, americké vztahy s jinými národy a regiony
jak historicky, tak i v nedávné době, nejsou ani po roce 2014 zcela reflektovány.
Spojené státy jako koloniální velmoc a USA ve dvou světových válkách jsou
zastoupeny hojně, avšak studená válka a globální ekonomické vztahy ustoupily do
pozadí.
Práce zaznamenala pouze minimálně se měnící etnické zastoupení osobností,
avšak ke konci prvního desetiletí nového tisíciletí došlo díky debatě o podobě testů
k vytvoření volnější formulace testových otázek, která umožňuje studentům kritičtější
přístup k tématům. Otázky se nově zaměřily na pozorování širších kulturních vzorců
namísto konkrétních osobností, které do té doby etnika a jejich hodnoty zastupovaly.
Z diskursivní analýzy vyplynul odklon od konfliktní historie směrem ke konsenzuální
interpretaci, jež legitimizuje občanské postavení menšin a jejich vliv na formování
americké společnosti. Zároveň je zde viditelný posun ke konsenzuální interpretaci
amerických dějin, které byly svou různorodostí obohaceny a není třeba se k vývoji
americké společnosti stavět konfliktně.
Práce shledala, že vláda prezidenta Clintona, administrativa prezidenta Bushe i
prezident Barack Obama se dotkli proměny vzdělávacího systému. Reinterpretace
historických osnov se stala nelehkým úkolem rozdělujícím nejen politické strany, ale i
vyučující a školní instituce. I přes kontinuální snahu o reformu historických osnov
napříč vládnoucími stranami dochází v otázce interpretace historického narativu
k velkému pnutí mezi demokraty a republikány, což si doporučující komise uvědomují.
Klíčovou úlohu sehrála atmosféra strachu přítomná v americké společnosti po
teroristickém útoku 11. 9. 2001, která opět rozpoutala debaty o postavení USA ve světě.
Dalším důležitým vlivem bylo přijetí zákona No Child Left Behind v roce 2002 a
následný posun ke zkoušení znalostí studentů napříč federálními školami v USA formou
testů, které připravuje nezisková vzdělávací organizace College Board, jež má v rámci
federace dominantní postavení. Ta stojí i za podobou testů Advance Placement testů,
jejichž měnící se podobu zkoumala tato práce. Testy nejsou jenom zprávou o znalostech
studentů, ale jsou i vizitkou škol a vyučujících. S rozmachem testování na federální
úrovní amerického školství došlo i k navýšení výdajů do vzdělávání, avšak finance jsou
podmíněny dobrými výsledky v testech a stabilní mírou zlepšení.
V poslední kapitole práce dává měnící se podobu testů do souvislosti s analýzou
mediální pozornosti akademických periodik i denního tisku a od toho dovozené
rezonance tématu v akademických kruzích a ve společnosti. Společensko-politicky téma
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nejvíce rezonovalo na přelomu let 2014 a 2015, kdy byla uvedena nová podoba testu,
avšak ta se setkala s kontroverzním přijetím, které jen dokazuje americké problematické
vyrovnávání se s vlastní minulostí.
Práce se snažila odpovědět na otázku: Jak se proměnila interpretace amerického
historického narativu na příkladu srovnávacích testovacích otázek od ustanovení
Bradleyho komise?, přičemž pracovala s hypotézou, že forma přípravy na testování a
zejména tlak na srovnávací charakter testu studenty nemotivuje pochopit vlastní historii,
ale mnohem spíše se zaměřuje na jednostranný a zjednodušený výklad dějin, který
neodpovídá demografickému složení Spojených států, a tedy nemůže klást vhodný
základ pro kolektivní vědomí amerických občanů. Důraz na výklad historie v linii
prezidentů, která končí okolo roku 1970, nerespektuje etnicky heterogenní povahu
americké společnosti a nevede k dostatečnému pochopení soudobé podoby americké
společnosti. Americká rada pro historické vzdělávání očekává, že vzhledem k politické
citlivosti nedojde k výraznější úpravě kurikul, avšak téma je v posledních dvaceti letech
často připomínáno.167
Díky využití diskurzivní analýzy práce shledala, že v proměnách osnov
historického narativu je třeba se znovu vrátit k faktorům, které mají vliv na jeho
formování. Zásadní vliv měl politický kontext, který utrpěl velkou změnu po 11. září
2001, kdy se centrum pozornosti ve Spojených státech v atmosféře strachu obrátilo ke
svým vlastním historickým prožitkům a došlo k reinterpretaci historického narativu a
vytvoření nové studie na testování historických souvislostí, která upřednostňuje
důležitost mezioborových přesahů interpretace velkých úspěchů i neúspěchů historie.
Studie smazala dlouhodobý akademický konflikt mezi konsenzuálními historiky,
revizionistickou historií a konfliktní interpretací amerických dějin a navrací se částečně
k Turnerově myšlence interpretace historie Spojených států skrze globální kontext.
Pomalu a díky politicky reflektované debatě se proměnila struktura testování od
konkrétních osobností, které byly pro jedince obtížné na identifikaci, k volnějšímu
narativu testových otázek, které se nově zaměřily na pozorování širších kulturních
vzorců. Důležitým faktorem, který by neměl zůstat opomenut, bylo taktéž ekonomické
pobízení směrem ke srovnávacímu testování ze strany americké federální vlády, a to
hlavně po přijetí No Child Left Behind v roce 2002. Federální vláda si tak vytváří
prostředky kontroly celonárodních kurikul. Toto mohla podpořit nízká míra patriotizmu
„Bradley report“, National Council for History Education (2009), http://www.nche.net/bradleyreport
(staženo 1. 7. 2017).
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v americké společnosti a vysoká příchylnost občanů k identitě vlastní etnické skupiny
více než k národní americké identitě.168
Komplexní redefinice testů v roce 2014 směrem k volněji formulovaným a
konsenzuálně orientovaným otázkám se dočkalo velmi odmítavé reakce od republikánů.
Struktura Advanced Placement testů z americké historie se po dobu zkoumání
proměnila, avšak pouze částečně. Vzhledem ke zkoumané hypotéze se částečně
potvrdilo, že testy mají srovnávací charakter, který motivuje k jednoduché přípravě na
testové otázky bez potřebného kritického kontextu. Ze strany historiků je v novém
tisíciletí patrný tlak na komplexnější globální interpretaci amerických dějin, avšak
vzhledem k politické citlivosti nejsou doporučení poradních komisí plně převedena do
praxe. Toto bylo zřetelné na kontroverzním přijetí změn v roce 2014, kdy byl College
Board nucen od nové podoby testů upustit a formulovat otázky méně otevřeně. Trend
kritického výkladu v globálním kontextu by mohl americkou společnost lépe uvést do
soudobého nastavení v kontextu teorie sociálního kapitálu, který se do velké míry odvíjí
od schopnosti práce s informacemi.

Summary
The aim of this thesis was to analyze the prevalent historical narrative of the
United States of America on federal level in terms of education system and its
interpretation of the historical narrative to the students. The thesis evaluates relationship
of the collective memory of the society and individual - his/her inclusion with the
society and eventual ability to generate social capital. At the same time, the historical
narrative promoted by federal institutions and stressed by the federal focus of testing the
students and comparatively using their data has changed the structure of American
education fundamentally over the past 30 years. This general approach to federal
education provokes debates over the interpretation of historical events in the context of
changing American society. The federal system of student testing from American
history and the federal education institutions' funding have been revised during the
selected time range and has suffered a significant change.
This paper was answering the research question, how has the American
historical narrative's interpretation presented by federal AP Exams changed from the
Joffe Gabriel, „History Wars Exposed: Right-Wing Influence in APUSH Curriculum Update“,
Political Research Associates (2015), http://www.politicalresearch.org/2015/10/19/history-wars-exposed168
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provisions of the Bradley Commission in the 1988 The paper assumed the hypothesis
that the form of testing, in particular, the pressure on the comparative nature of the test,
does not motivate students to understand their own history, but rather focuses on a
unilateral and simplified interpretation of history that does not correspond to the
demographic composition of the United States, and therefore cannot lay the appropriate
foundation for the collective consciousness of American citizens. The emphasis on the
history of the presidents, ending around 1970, does not respect the ethnically
heterogeneous nature of American society and does not lead to a sufficient
understanding of the contemporary composition of American society. Due to political
sensitivity, it was expected by the National Council for History Education, that the
curriculum will not be modified too much, but the topic of reinterpretation American
history was often reminded in the last 20 years.
This paper examined the subject in the form of a discourse analysis and found
that in the changes of the curriculum of the historical narrative, it is necessary to return
to the factors that influence its formation. In September 2000, the Organization of
American Historians has released a report, which could be understood as a continues
effort started by the Bradley commission, it explains social change by reference to
temporal and spatial contexts and recommendation to reinterpet certain American
history topics. The political context was greatly influenced by a major change after
September 11, 2001, when the focus of attention in the United States in an atmosphere
of fear turned to its own historical experiences (like after the World Wars),
reinterpreting the historical narrative and creating a new study to test the historical
context. The structure of testing turned slowly through a politically oriented debate from
specifics that were difficult to identify with for the student turned into and freer
narrative of test questions that were newly focused on observing wider cultural patterns
and easier to identify with for individual students. An important factor that should not
be omitted was also the economic incentive for testing by the US federal government
after the adoption of No Child Left Behind . The federal government thus creates the
means of controlling national curricula. A comprehensive redefinition of tests in 2014
towards more openly formulated questions mostly aligned with the revisionist view of
historiography towards complex issues found a very reluctant response from the
Republicans and the College Board eventually abandoned the new form of the test. It

right-wing-influence-in-apush-curriculum-update/#_ftn29(staženo 20. července 2017).
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has been updated to less open interpretation of the American historical narrative. The
structure of Advanced Placement tests from American history in selected time range has
changed, but only partially.
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