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Abstrakt 
Práce se zabývá vizuálním obsahem médií oficiální paměti, konkrétně 

vizuálním materiálem dějepisných učebnic a výstavní expozicí Národního muzea. 

Zkoumá formální i obsahové rysy zobrazování čtyř klíčových událostí moderních 

československých a českých dějin, jež vstoupily do povědomí široké veřejnosti jako 

„osmičkové“ události; tj. založení Československa (1918), podpis mnichovské 

dohody (1938), komunistický převrat (1948) a invazi vojsk Varšavské smlouvy 

(1968). Způsoby zobrazování těchto událostí navíc vztahuje k problematice politické 

tranzice roku 1989. Pomocí smíšeného výzkumu zkoumá vzorek učebnic vydaných 

během komunistického období (1967, 1973, 1982, 1983, 1983), postkomunistické éry 

(1995, 1996, 1999, 1999, 2000, 2009, 2011) a exponátů pocházejících ze stálé výstavy 

Křižovatky české a československé státnosti (otevřena 2009).  

Ve svých závěrech práce představuje 34 vizuálních paměťových figur 

vážoucích se k zobrazování zvolených historických událostí. Poukazuje na cirkulaci 

těchto výjevů mezi médiem učebnice a historické expozice, čímž navazuje na 

dynamické pojetí paměti rozpracované v teoretické části práce. Nachází rozdíly, avšak 



i shody v obsahovém pojetí obrazové reprezentace moderních dějin dějepisnou 

didaktikou komunistického a postkomunistického období a označuje kritické body 

v práci současné vzdělávací produkce. Té, přestože klade více důrazu na přítomnost a 

autonomii vizuální složky v dějepisných materiálech, vytýká především nedostatečně 

analytický, nekritický a nekoncepční přístup k vizuálním pramenům.  

 

Abstract 
The thesis deals with the visual content of the media of official memory, in 

particular the visual material of history textbooks and the exhibition of the National 

Museum. It examines the formal and content features of the representation of four key 

events of modern Czechoslovak and Czech history which entered the awareness of the 

general public as “eight“ events: the founding of Czechoslovakia (1918), the signing 

of the Munich Agreement (1938), the communist coup (1948) and the invasion of the 

Warsaw Pact armies (1968). Moreover, it relates the modes of representation of these 

events to the issue of the political transition of 1989. By means of mixed methods 

research, it examines a sample of textbooks published during the communist era 

(1967, 1973, 1982, 1983, 1983), the post-communist era (1995, 1996, 1999, 1999, 

2000, 2009, 2011) and the exhibits from the permanent exhibition Crossroads of 

Czech and Czechoslovak Statehood (opened in 2009). 

In its findings, the thesis presents 34 visual memory figures related to the 

representation of the selected historical events. It points out the circulation of these 

images between the medium of the textbook and the historical exposition, thus 

following the dynamic concept of memory discussed in the theoretical part of the 

thesis. It finds both differences and concurrence in the content concept of the visual 

representation of modern history employed by the historical didactics of the 



communist and post-communist period and marks the critical points in contemporary 

educational production. The latter, although it puts greater emphasis on the presence 

and autonomy of the visual element in historical materials, is criticized primarily for 

an insufficiently analytical, non-critical and non-conceptual approach to visual 

sources. 
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Úvod 

 
„Minulost nám nemůže dát to, co nám nedokázala dát budoucnost.“1 

(Huyssen, 2003:17) 

 
 

Koncepce času představuje jednu ze základních filosofických otázek západní 

společnosti, jež její kulturou rezonuje napříč staletími. Jedno z nejstarších pojednání, 

které se otázce času a problematice jeho plynutí věnuje, pochází od svatého 

Augustina. Spis Vyznání (397–398, 2015) zachycuje autorovu snahu nalézt 

manifestaci Boha v každodenním životě člověka, jež není dána vnějšími faktory, ale 

nachází se uvnitř člověka samého. Ve své kontemplaci svatý Augustin vychází 

z trojdimenzionálního pojetí času, v němž sice rozlišuje mezi minulostí, přítomností 

a budoucností, avšak ty nechápe jako oddělené časové mody. Zabývá se jejich 

vzájemnou propustností, jež je dána jednotícím základem neustálé sebeaktualizace 

vnímání a myšlení jedince v přítomnosti. 

 Čas může být člověkem vnímán vždy pouze nyní, a tedy i prožitek času je 

vždy rozvrhován z pozice přítomnosti. Minulost je tak v mysli aktualizována ve formě 

vzpomínky, přítomnost představuje aktuální počitek vycházející z percepce 

bezprostředního okolí a budoucnost je anticipována v podobě imaginativní představy. 

Schopnost člověka promýšlet přítomnou minulost (vzpomínat), přítomnou přítomnost 

(aktuálně vnímat) a přítomnou budoucnost (představovat si) poskytuje svatému 

Augustinovi důkaz existence Boha uvnitř člověka, jemuž koncept plynutí času 

umožňuje dát smysl vlastnímu životu a konání. Dává mu možnost vzpomínat, právě 

cítit i koncipovat vizi budoucího. Bez možnosti časového přesahu mimo přítomnost, 

																																																								
1 “But the past cannot give us what the future has failed to deliver.” 
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jež je však přítomností podmíněna, by byl jedinec uzavřen v nesmyslném opakování 

jedinečného okamžiku, přičemž reflexe této jedinečnosti by nebyl schopen. Nedostalo 

by se mu zkušenosti, na základě níž by mohl prožít srovnání. Nepamatoval by si. 

Přestože je reflexe svatého Augustina vedena s cílem nalezení důkazu boží 

existence, zůstává klíčovým východiskem pro úvahu nad společenskou rolí paměti 

ukryté v didaktických historických obrazech, již tato práce předkládá. V samém 

základu totiž spočívá ve zdůraznění přítomné perspektivy, bez níž není možné 

minulost, ať již individuálního či kolektivního charakteru, vnímat a reflektovat. 

„Paměť je věděním z minulosti. Nezbytně (ale) není (věděním) o minulosti.“ 2 

(Margalit, 2003:14). Hlavní zájem této práce, jež přiznává význam filosofické 

konceptualizaci fenoménu minulosti a procesu vzpomínání, jakožto i jejich reflexi 

v oblasti kognitivních věd, spočívá především v rozpracování vztahu vizuality, 

kulturní paměti a procesu kolektivního oficiálního vzpomínání coby sociálně 

podmíněného fenoménu. Vztahu, jehož vyjednávání se odehrává v dialektickém 

působení individuálního a kolektivního, fyzického a nehmotného, řečeného 

a latentního, a především pak zdánlivě transparentního a zřetelně mediovaného. 

Text navazuje jak na základní sociologické rozpracování koncepce paměti, jež 

prostřednictvím prací Maurice Halbwachse (2010) a Pierra Nory (1996) paměť 

ustanovují coby společensky podmíněný konstrukt, tak i na následně vzniklou 

rozsáhlou oblast studií paměti, jež vychází především z literární vědy (např. Assmann 

1992, 1999, 2013). Nejvíce pozornosti v oblasti paměťových studií však směřuje 

k postupně narůstajícímu zájmu o nosiče paměti, takzvaná média paměti, a o popis 

sítě aktérů a jejich vztahů, jež do dynamického procesu tvorby a mediování 

kolektivně sdílené představy o minulosti vstupují.  
																																																								
2 “Memory is knowledge from the past. It is not necessarily about the past.” 
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Zájem předkládaného textu o komunikační dynamiku médií paměti je zde 

zacílen na dva konkrétní paměťové nosiče: (1) dějepisné učebnice určené pro žáky 

základních škol a (2) stálou historickou expozici Národního muzea. Volba těchto 

médií, jež bude později blíže rozvedena (viz 5.1), vychází z neoddiskutovatelného 

významu těchto nosičů jako klíčových edukačních nástrojů v oblasti dějepisného 

vzdělávání. Toto vzdělávání je v případě dějepisných učebnic na základě rozhodnutí 

o povinné školní docházce ustanoveno v legislativním rámci České republiky, 3 

přičemž systém schvalování učebnic formou poskytování oficiálních doložek podléhá 

rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V případě Národního 

muzea lze způsob výkladu dějin určeného nejširší veřejnosti a školám chápat jako 

klíčovou reprezentaci minulosti oficiálního charakteru, jež podléhá schvalování 

a financování z prostředků Ministerstva kultury ČR, jehož je Národní muzeum 

příspěvkovou organizací. 4  5  Jak školní dějepisné učebnice, tak stálou národní 

historickou expozici lze proto bezesporu chápat jako média podílející se na utváření 

kolektivně sdílené a institucionálně předávané kulturní představy o společné minulosti 

českého národa.  

Pochopení dynamického procesu tvorby politiky paměti je předkládaným 

textem ještě prohloubeno obohacením výzkumné roviny o sledování politické 

transformace, jež v české společnosti proběhla na konci 80. let 20. století a která je 

symbolizována událostmi takzvané sametové revoluce. Proměna vizuálního obsahu 

politiky paměti ve zvolených médiích je v práci zkoumána prostřednictvím 

komparace sady dějepisných učebnic, jež byly vydány v období komunistického 
																																																								
3 Viz školský zákon, část třetí o povinnosti školní docházky a základního vzdělávání, §36 zákona 
č. 561/2004 Sb. 
4 Viz Zřizovací listina Národního muzea v úplném znění (Rozhodnutí ministryně kultury č. 43/2012 ze 
dne 20. 12. 2012; MK-S 17 564/2012). 
5 Vzájemné propojení mezi školní výukou dějepisu a návštěvou muzejní expozice dokládá 
např. Parkan, jenž návštěvu muzea považuje za „významný a velice efektivní doplněk klasické výuky 
dějepisu ve třídě.“ (2014:56). 
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státního zřízení, se vzorkem učebnic, které byly publikovány po transformačním roce 

1989. Zaměření práce na výzkum současných a nedávných médií paměti odpovídá 

také zvolení zkoumaného obsahu dějepisných učebnic a národní historické expozice. 

K vizuální analýze byly vybrány kapitoly učebnic, které jsou přímo věnovány 

reprezentaci klíčových historických událostí, jež ovlivnily podobu politického 

státního a ideového systému na území současné České republiky a o nichž je obecně 

v české společnosti referováno jako o takzvaných „osmičkových“ událostech 

československých a českých dějin. Ve výzkumné části práce jsou tedy analyzovány 

vizuální obsahy kapitol věnovaných revolučním a okupačním rokům 1918, 1938, 

1948 a 1968.  

V oblasti výstavního programu Národního muzea byla k analýze z důvodů 

zohlednění délky trvání výstavy zvolena stálá historická expozice Křižovatky české a 

československé státnosti, prezentovaná od roku 2009 v budově Národního památníku 

na Vítkově. Tato stálá expozice je taktéž věnována reprezentaci událostí let 1918, 

1938, 1948 a 1968.6 Práce zkoumá vystavené vizuální materiály a architektonické 

řešení výstavy, jež se podílí na recepci exponátů. Výstava, jejíž obsah je celoročně 

rozšířen o nabídku pěti vzdělávacích programů určených žákům 9. třídy základní 

školy, umožňuje posunout vertikální analýzu vizuálních sdělení dějepisných učebnic 

do oblasti jiného, avšak blízkého oficiálního média paměti, a sledovat tak proměnu či 

opakování vizuálních reprezentací, pomocí nichž jsou vybrané roky a události 

českých a československých dějin zobrazovány.  

Přínos předkládané dizertační práce by měl být zásadně podpořen jejím 

teoretickým a metodologickým aparátem, jenž vychází z teorie vizuální komunikace, 

																																																								
6 Výstava znázorňuje také rok 1989, jehož reprezentace nejsou prací zkoumány viz definice 
výzkumného vzorku in 5.1. 
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studií médií a paměti. V domácím akademickém prostředí text poprvé rozsáhleji 

kriticky zkoumá význam obrazových reprezentací v dějepisném vzdělávání mimo 

oblast didaktiky dějepisu.7 Na teoretické rovině práce diskutuje důležitost vizuální 

komunikace v procesu sociálního, paměťového a vědomostního učení a kritizuje 

nedostatek pozornosti, jenž je věnován dějepisným didaktickým materiálům jak na 

úrovni mezioborového odborného zájmu, tak na rovině samotné kvality jejich 

vizuálního zpracování. Práce též uplatňuje vizuální výzkumné metody. Za 

účelem analýzy výzkumného vzorku volí smíšený kvantitativně-kvalitativní výzkum, 

jenž kombinuje metody vizuální obsahové analýzy, sémiotické a sociálně sémiotické 

analýzy.  

Lze shrnout, že na základě výše načrtnutých teoretických a metodologických 

rámců dizertační projekt prozkoumává dosud méně zmapovanou oblast vizuální 

komunikace státem produkovaných či schvalovaných dějepisných didaktických 

materiálů věnovaných českým a československým dějinám 20. století, přičemž 

prostřednictvím komparativního vertikálního přístupu prozkoumává dynamiku 

oficiálních způsobů zobrazování vybraných klíčových momentů této historie 

v totalitním a demokratickém státním zřízení. Ve svém výsledku práce odpovídá na 

základní výzkumnou otázku: „Jak jsou prostřednictvím oficiálních edukačních 

vizuálních materiálů reprezentovány klíčové události českých a československých 

dějin 20. století (konkrétně události let 1918, 1938, 1948 a 1968) a došlo ke změně 

v reprezentaci těchto událostí v období po politické transformaci uskutečněné 

v roce 1989?“. V teoretické oblasti práce pomáhá budovat aparát určený pro 

pochopení a kritické studium obrazové komunikace obsažené ve výukových 

																																																								
7 Více k autorům z oblasti didaktiky dějepisu (např. Beneš, 1995; Průcha, 1998; Novotný 2007; 
Labischová, 2015, 2017)  kteří hodnotí lokální použití obrazové komunikace ve výuce dějepisu a kteří 
se sami podílejí na výzkumných projektech věnovaných této problematice viz kapitola 1.3.   
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materiálech, zdůrazňuje roli vizuální komunikace jako nástroje šíření ideových 

obsahů a rozebírá a zvýznamňuje postavení edukačních materiálů mezi dosud 

zkoumanými médii paměti. Ve výzkumné části nabízí dvě rozsáhlé studie obrazových 

korpusů dějepisných učebnic a muzejní expozice. V neposlední řadě však ve svém 

celku pomáhá prohloubit porozumění tomu, kterak kulturní paměť a zpřítomnění 

minulých událostí českých a československých dějin vykreslují a odrážejí dobový stav 

české společnosti, a tedy přispívá k jejímu hlubšímu poznání a vytváří prostor pro 

navazující analýzu. 
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1. kapitola: Vzpomínání na minulost 

 

„Americké ministerstvo retra varuje: Minulost nám může dojít.”8 

Harper’s Magazine, 1997 (Huyssen, 2003:20) 

 

Při pohledu do nedávné minulosti západních demokratických společností lze 

jako jeden z jejich mnoha společných rysů vysledovat vysoký zájem běžné veřejnosti 

o vyprávění příběhů minulosti, a to prostřednictvím nejrůznějších prostředků 

komunikace – objektů, módy, filmů či televizních seriálů. První kapitola práce proto 

seznamuje s interpretacemi vysvětlujícími rostoucí význam minulosti a vzpomínání 

v západní společnosti. Dále nastiňuje, prostřednictvím jakých témat a metod byla 

paměťová kultura dosud zkoumána v českém prostředí. Na závěr pak podává přehled 

o tom, jakými způsoby je fenomén paměti reflektován v domácím vzdělávacím 

systému i na poli dějepisné didaktiky.  

Podobně jako globální ekonomické tendence umožňují vytvářet mezinárodní 

sítě, v nichž napříč kontinenty a státy cirkulují standardizované komodity, dochází 

v globalizované společnosti také ke směně a reprodukci vzorců vzpomínání a praktik 

komemorace, pomocí nichž jsou minulé události zpřítomňovány. Minulost 

společnosti, dříve pečlivě střežená jejími profesními vykladači – historiky, muzejníky 

či sběrateli, se náhle stává předmětem veřejné diskuze. Do ní vedle historickým 

výzkumem zjištěných fakt vstupují také emoce a potřeby různých společenských 

skupin oficiálního (např. stát, náboženské uskupení, rodina) či neoficiálního 

charakteru (např. skupiny pamětníků či přeživších tragédie). „Vysoká obliba filmu, 

literárních příběhů a populárních historických vyprávění a zřejmá nedůvěra masové 

																																																								
8 ”U.S. Department of Retro Warns: We May Be Running Out of the Past.“ 



	 18 	

kultury vůči ‚akademické‘ historii znázorňuje závažnou propast vzniklou mezi elitní 

znalostí minulosti a zájmem veřejnosti o ni. ‚Ztráta publika,‘ moc vizuálních médií, 

boj za ustanovení nového paradigmatu ve vztahu k tomu, co autorita akademického 

vědění v tomto věku masové kultury vůbec znamená, zajímají všechny z nás, kteří 

studujeme paměť v moderních společnostech.“9 (Blight in Boyer a Wertsch, 2009:47).  

Přestože není cílem této práce hlouběji rozebírat krizi historické vědy 

a historiografického diskurzu v době postmoderní společnosti, jež je v detailu 

diskutována například v pracích Le Goffa (1988), Ricouera (2012)10 či Kleina (2000), 

je vhodné v úvodu alespoň v obrysech naznačit vznik a průběh takzvaného rozmachu 

paměti (memory boom), který v rámci široké veřejnosti vytlačuje odborné poznání 

historie na okraj a do centra staví příběhy minulosti zprostředkované nejrůznějšími 

médii. Jak připomíná Blight (in Boyer a Wertsch, 2009:242–43): „Historií se zabývají 

školení historici, je to racionální rekonstrukce minulosti založená na výzkumu, jež je 

spíše skeptická vůči lidskému jednání a jeho pohnutkám, a proto je sekularizovanější 

nežli to, co běžně nazýváme pamětí. (...) Paměť je často vlastněna, historie 

interpretována.“ 11  Tam, kde se zdá, že se historie k minulosti vztahuje čistě 

intelektuálně, pracuje veřejnost s pamětí performativně (Plate a Smelik, 2013).12 

Paměť je jedincem či skupinou znovu a znovu přisvojována prostřednictvím emocí a 

praktik, které jsou vzájemně propojeny. Historie naopak nabízí faktický exaktní popis, 

																																																								
9 ”The popularity of film, novels, and popular histories, and an apparent distrust out in the mass culture 
for ‘academic’ history, demonstrates a serious gulf between elite knowledge and the huge public 
interest in the past. The ‘loss of audience’, the power of the visual mediums, the struggle to establish 
a new paradigm of what academic authority even means in this age of mass culture are all concerns for 
those of us who study memory in modern societies.”  
10 „(V případě) psaní historie ve shodě se slovníkovou definicí historie jakožto historiografie (...) byla 
paměť v této lineární posloupnosti chápána jako pouhá živná půda historie, zatímco historiografie 
vykazovala svou vlastní hierarchii, kterou paměť překonává, od archivovaných psaných svědectví až 
po úroveň vysvětlujících postupů (...).“ (Ricouer, 2012:161). 
11 “History is what trained historians do, a reasoned reconstruction of the past rooted in research; it 
tends to be skeptical of human motive and action, and therefore more secular than what we commonly 
call memory. (…) Memory is often owned, history interpreted.”  
12 K pojmu performativity paměti blíže viz 4. 2. 
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jenž je od emocionálního a tělesného prožívání minulosti abstrahovaný. Jak však 

nastíníme dále, tento dichotomický vztah se v současnosti výrazně mění a rozdílné 

povahy oddělovaných oblastí se propojují. 

 

1.1: Nástup kultury paměti 

Výrazný obrat zájmu široké veřejnosti ke vzpomínání na minulost, jenž se 

vyznačuje péčí o minulost ve smyslu restaurace či rekonstrukce historických památek 

a objektů a vznikem nových komemorativních praktik (např. vysíláním 

vzpomínkových televizních pořadů, publikováním tištěných a online obrazových 

galerií zachycujících určitou událost minulosti), představuje v západní společnosti 

nový fenomén. Více se začíná projevovat s nástupem 80. let 20. století, kdy je možné 

v demokratické části Evropy i USA vysledovat úsilí o rekonstrukci historických 

budov a městských center, které na mediálním poli v roce 1978 následoval vznik 

prvního populárního historického televizního seriálu Holocaust uvedeného stanicí 

NBC (Huyssen, 2003:11). Na straně široké veřejnosti podpořilo v 80. letech první 

projevy vzniku kultury paměti masové rozšíření videokazet a domácích 

videopřehrávačů. Na straně odborníků došlo k rozvinutí zájmu o studium paměti na 

základě publikování anglického překladu stěžejního díla Maurice Halbwachse 

Kolektivní paměť v roce 1980 (Hoskins in Niemeyer, 2014:118). Po rozpadu 

Sovětského svazu našla kultura paměti své místo také v postkomunistických zemích 

střední a východní Evropy. Dnes se manifestuje napříč nejrůznějšími médii 

i prostředími a výrazně se ozývá například ve zvýšeném zájmu o retro módu, retro 

nábytek, sbírání rodinných fotografií, ale také ve virtuálním prostředí, kde je možné 

aktuálně pořizované fotografie sdílené na sociálních sítích upravovat do estetiky 
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připomínající polaroidové fotografie, či v nárůstu historické dokumentace 

a vzpomínek obsažených v televizním a radiovém vysílání.  

„Touha po vyprávění o minulosti, po znovuutváření, znovupročítání, 

znovuprodukování, se zdá na každé úrovni naší společnosti nekonečná,“13 shrnuje 

Huyssen (2003:5), přičemž současnou obsesi pamětí dává do kontrastu vůči vztahu 

k minulosti ve společnosti 19. století. Zatímco ve století budování národních států 

sloužila historická minulost jako živná půda pro zakládání tradic a definování vize 

jednotného směřování společnosti (tamtéž:4), v pluralisticky laděné postmoderní 

společnosti již tuto jednotící roli minulost nehraje. Zvýšený zájem o paměť proto na 

jedné straně představuje globální fenomén, jenž propojuje západní společnosti, uvnitř 

nich však může nabývat specifických podob ve formě lokálních praktik. 

Všudypřítomnost vzpomínání v současné západní kultuře vede Huyssena k označení 

paměti za „podstatný symptom naší kulturní přítomnosti“14 (tamtéž:2) a pojmenování 

soudobé kultury jako kultury paměti (culture of memory) (tamtéž:15). Za jejím 

vznikem stojí dva důležité předpoklady. Prvním z nich je krize historiografického 

diskurzu, jež orientuje zájem soudobých vědců (přicházejících nejenom z oblasti 

historie) směrem ke studiu paměti a jejím reprezentacím. Druhý pak představuje 

všudypřítomnost rozmanitých mediálních kanálů, prostřednictvím nichž jsou příběhy 

minulosti znovu zobrazovány. „Dosud nevyprávěné nedávné i vzdálenější události 

minulosti se dotýkají současnosti prostřednictvím moderních médií reprodukce, 

jakými jsou fotografie, film, hudební nahrávky a internet, stejně tak jako 

																																																								
13 “The desire for narratives of the past, for re-creations, re-readings, re-productions, seems boundless 
at every level of our culture.” 
14 “(A)s a significant symptom of our cultural present.” 
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prostřednictvím prudkého nárůstu stipendií v oblasti historického výzkumu, 

a dokonce ještě nenasytnější muzejní kultury.“15 (tamtéž:1).  

Tím, co dle mnoha autorů spočívá v samém základu vzniku stále se 

rozrůstající kultury paměti, je současná krize temporality (Lübbe, 1983; Huyssen, 

2003; Hoskins, 2014; Boym, 2013; Niemeyer, 2014).  Ta nabývá dvou základních, 

vzájemně propojených podob – touhy po deceleraci, neboli dožadování se zpomalení 

vývoje společnosti (Boym, 2002; Niemeyer, 2014), a všudypřítomné tendence 

k  memorializaci jakékoliv soudobé události. Krize temporality představuje výsledek 

výrazné sociální akcelerace (Kosseleck, 1979), jež definuje moderní společnost od 

počátku 20. století a která v její současné podobě vyústila v překotný rozvoj 

technologií a médií komunikace, jež jsou pro fungování kultury paměti klíčové. 

Zrychlený vývoj moderní společnosti v oblasti ekonomické produkce a komunikace, 

jenž byl započat již v 19. století s nástupem industriální revoluce, vedl společnost 

k nutnosti její reorganizace, která měla za následek rozpad tradičních hodnot a její 

destabilizaci (Lübbe, 1983). Zatímco v 19. století se minulost systematicky podílela 

na budování stability společnosti (viz výše), její nynější performativní charakter ji 

v pluralitní současnosti předurčuje k vytváření strategií veřejné a soukromé 

memorializace. Ty zahrnují způsoby, jakými lidé prostřednictvím fotografie, filmu a 

krátkého videa dokumentují každodenní soukromý život svůj, své rodiny či jiného 

kolektivu, do něhož patří, přičemž o permanentní dokumentaci společensky sdílených, 

národních či globálních událostí se starají tištěná a online zpravodajská média. 

Strategie memorializace slouží společnosti ve dvou ohledech. Za prvé pomáhají 

jednotlivcům i celku společnosti čelit strachu ze zapomnění (Huyssen, 2003:18). Za 

druhé představují v době zásadně proměněných podmínek společenského života 
																																																								
15 “Untold recent and not so recent pasts impinge upon the present through modern media of 
reproduction like photography, film, recorded music, and the Internet, as well as through the explosion 
of historical scholarships and an even more voracious museal culture.” 



	 22 	

způsob, jakým lze vytvářet časovou kontinuitu spojující soudobou společnost 

s  událostmi minulými (tamtéž:24).  

Význam a podíl zpravodajských médií na budování a realizaci strategií veřejné 

memorializace studuje na příkladech mediálního informování o nedávných globálních 

politických událostech Hoskins (2010, 2014). Společně s dalšími autory se shoduje na 

tom, „že komemorace je veřejným modem definujícím rozmach paměti.“ 16 

(2014:118). Jak na příkladech soudobého zpravodajství17 autor ukazuje, neustálá 

potřeba memorializace současných událostí, o níž hovoří také další teoretici (viz 

pojem memorial mania [pamětní mánie] u Doss, 2010 či rage for memorialisation 

[zběsilé zvěčňování] u Blighta, 2013) má za následek vznik dvou důležitých procesů. 

V první řadě dochází k soustavné repetici imaginativních rámců, prostřednictvím 

nichž rozumíme naší současnosti na základě porozumění minulým událostem. Toto 

opakování zabraňuje současné společnosti utvořit si nový náhled na minulost, jenž by 

jí pomohl inovativně konceptualizovat současnost, a ona tak tedy zůstává pomyslně 

„odsouzena k opakování minulosti“. Za druhé, tendence memorializovat soudobé 

události neumožňuje jejich performativní přisvojení, propracování se napříč časovou 

vzdáleností, o němž hovoří Ricouer (2000:22), když po vzoru Aristotela rozlišuje 

mezi mneme a anamnesis.  Mneme představuje afektivní připomenutí, jež se jedince 

krátce dotkne a ihned zmizí, zatímco anamnesis zastupuje hlubokou vzpomínku, již je 

nutné nejprve vytvořit, následně prožít a na závěr si zapamatovat. Množství a způsob 

(zejména rychlost), jakými se dozvídáme o současných událostech, proto ve svém 
																																																								
16 “(And there is no doubt) that commemoration is a defining public mode of the memory boom.” 
17 Hoskins využívá k diskuzi tohoto problému příklad způsobu zpravodajského informování 
o londýnském teroristickém bombovém útoku, jenž se odehrál v roce 2005. Na tomto příkladu 
poukazuje na uplatnění nové specifické strategie veřejné memorializace, již nazývá novou strukturou 
memorializace (new structure of memorialisation) (2014:122). Ta funguje na základě propojení 
a doslovné komparace současné události s historickými materiály dokumentujícími všeobecně známou 
událost minulosti. V  případě bombového útoku byl čin teroristů médii vsazen do narativního rámce 
bombardování Londýna německými vojsky během 2. světové války (1940–1941), období známého pod 
názvem „The Blitz“. Média prolínala záběry teroristického bombového útoku s historickými záběry 
poničeného Londýna, jež doplňovala svědectvím pamětníků, kteří „The Blitz“ přežili.   
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důsledku může paradoxně vést k zániku kultury paměti a nástupu nové podoby 

společnosti definované koncepcí prezentismu (Hartog, 2016). Jestliže budeme usilovat 

o permanentní memorializaci veškerého dění, ocitneme se bez prostředků a prostoru 

k jeho hlubší paměťové reflexi.  

 

1.2: Projevy vzpomínání v české společnosti a jejich reflexe 

 Výrazný nárůst zájmu o zobrazování a obracení se do nedávné minulosti, 

určitou lokální podobu „boomu paměti“, prožívá česká společnost přibližně od roku 

2010. Dochází k němu jak v oblasti populární kultury, tak v oblasti teoretické reflexe 

procesu vzpomínání. Přestože předmět zájmu této práce netvoří mediální paměťové 

obsahy populární kultury, doložíme zvýšení zájmu o vzpomínání v populární kultuře 

alespoň několika krátkými zmínkami, jež se věnují příkladům z oblasti vizuality 

a hovoří o televizním vysílání, filmové produkci, komiksové tvorbě a fotografické 

literatuře. 

Jak uvádí sociologický výzkum historického vědomí obyvatel České republiky 

autorů Šubrta a Vinopala (2013), nejvýznamnější zdroj informací o nedávné minulosti 

představuje pro současnou českou společnost televizní vysílání, do něhož rok 2010 

vnesl dvě výrazné změny. První z nich bylo nasazení seriálové tvorby vytvořené před 

rokem 1989 do běžného programového schématu (Dobrovolná, 2012).18 Druhý zlom 

pak představoval vznik novodobé seriálové produkce obracející se do minulosti, jejíž 

dosud nejviditelnější příklad zastupuje pětiřadý seriál České televize Vyprávěj. Seriál, 

jenž je v oficiálních materiálech označován jako retroseriál, byl na televizních 

obrazovkách uváděn v letech 2009 až 2013 a získal rozsáhlou diváckou základnu. Jak 

																																																								
18 Divácká recepce těchto obsahů je v současném domácím kontextu kriticky zkoumána jak z pohledu 
mediálních (Reifová, 2015), tak i paměťových studií (Činátl, 2014). 
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ukazuje odborná literatura reflektující tento fenomén (Mayer, 2009; Dobrovolná, 

2012; Činátl, 2014), seriál ve své reprezentaci nedávných dějin (zjm. období 

komunistické vlády) významně pracuje s prvkem nostalgie, jenž odvádí pozornost 

diváků od dějové linky směrem k vykreslení prostředí obklopujícího seriálové 

hrdiny.19 

Také oblast současné filmové produkce nabízí od roku 2010 mnohé příklady 

zachycení moderních a soudobých dějin. Vzhledem ke specifické odbornosti, jež je 

k analýze filmového jazyka vyžadována, se tato práce nepouští do širší diskuze tohoto 

fenoménu. Zmiňujeme však alespoň tři snímky, jež se s prvním desetiletím nového 

století dostaly do české distribuce a mediální diskuze. Snímek Protektor (2009) 

zpracoval látku zasazenou do období Protektorátu Čechy a Morava. Habermannův 

mlýn (2010) představil příběh odehrávající se v krajině Sudet v období 1938–1945 

a snímek Lidice (2011) zprostředkoval pohled na dobře známou událost vypálení 

české vesnice nacistickými vojáky. Pro kritické odborné zhodnocení těchto snímků 

více viz Činátl (2012, 2014) a v širším pojetí vztahu filmové reprezentace 

a vzpomínání viz Hladík (2010). 

Ještě před rokem 2010 se s velkou oblibou setkal komiksový román Alois 

Nebel autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99, jenž představil postavu nádražního 

																																																								
19 Problém estetizace a fetišizace materiálních znaků každodennosti komunistické minulosti, jež nejsou 
zasazovány do širšího politicko-společenského kontextu, zachycuje termín ostalgie, vycházející z 
německého teoretického prostředí a popisující kolektivní či individuální touhu po návratu bývalé NDR 
(Twark, 2011). Motivy ostalgického vzpomínání19 se protínají se současným příklonem odborného, 
a následně i veřejného zájmu k poznávání historie na základě studia každodennosti a příběhů 
„obyčejných“ lidí. To dokazují také současné didaktické dějepisné trendy, kdy „zejména od poloviny 
90. let jsme (podle nich) svědky rituálních omluv státních reprezentantů za činy a zločiny minulosti, 
jako jsou holokaust, otroctví nebo kolonialismus. Výklad dějin ztrácí i díky tomu charakter vyprávění o 
heroických politických činech. Namísto slavných hrdinů a bitev se v kulturní paměti prosazuje 
perspektiva ,obyčejných lidí‘, kteří byli v bezprecedentních situacích vystaveni nepochopitelnému 
utrpení, jež však alespoň někteří dokázali s větším či menším štěstím přežít.“ (Havlůjová a Najbert, 
2014:6). 
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výpravčího, jehož život je narušován traumatizujícími individuálními vzpomínkami 

na protektorátní období prožité v oblasti Sudet. Kreslená románová trilogie, jež 

vznikala od roku 2003, a vedle knižní publikace původně vycházela také formou 

komiksových stripů v kulturních týdenících Reflex a Respekt, si získala popularitu 

především v roce 2011, kdy byl komiksový příběh převeden do stejnojmenné 

animované filmové podoby. V daném roce se také fiktivní postava Péráka, jež se 

v československém a českém kulturním prostředí objevuje již od protektorátních dob, 

stala součástí hybridního scénického představení PÉRÁK – na jméně nezáleží, jde 

o činy! divadelního souboru VOSTO5. Divadelní představení vycházelo z posledního 

komiksového zpracování tohoto hrdiny v komiksových ilustracích Jana Bažanta. 

Jako fotografický příklad z oblasti vizuální populární paměťové produkce 

může sloužit populární edice historických fotografických knih Zmizelá Praha, jež 

dosud vychází v nakladatelství Paseka. Soubor desítek publikací prostřednictvím 

bohaté fotografické ilustrace a komentářů odborníků, především historiků, 20 

představuje zaniklé stavby, místa a prostředí hlavního města. Vydání první knihy, ke 

kterému došlo v roce 2003, vyústilo do současné doby v publikování 35 publikací. 

Tematicky knihy reflektují především oblasti technologie a dopravy a systematicky se 

v současnosti zabývají představováním historických podob jednotlivých městských 

částí.  

 

1.2.1: Obrat k paměti v české akademické literatuře 

Vedle výše popsané produkce populární vizuální kultury určené nejširší 

veřejnosti dochází přibližně od roku 2010 k rozvoji paměťové kultury také v oblasti 

																																																								
20 Edice je od svého počátku spjata s historičkou Kateřinou Brdečkovou, předsedkyní Klubu za starou 
Prahu a správkyní fotografického archivu Muzea hlavního města Prahy.  
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jejího odborného poznání. V akademické sféře dnes probíhá rozvoj zájmu o disciplínu 

paměťových studií napříč humanitními obory, avšak ke klíčové aktivitě v tomto poli 

zásadně přispělo založení a činnost katedry historické sociologie na Fakultě 

humanitních věd Univerzity Karlovy v roce 2009.21 Intenzivnější kritické studium 

soudobé české paměti a jejích projevů bylo také výrazně podpořeno překladem 

klíčového oborového textu Maurice Halbwachse Kolektivní paměť (2010) a vydáním 

několika prvních původních prací analyzujících paměťové prostředí v české 

společnosti. Těm do té doby předcházelo pouze několik odborných textů, jež 

vzhledem k době svého vzniku a aplikovanému teoretickému rámci ještě nelze zařadit 

do širšího proudu zájmu o paměťová studia, jak jej známe dnes (Švaříčková-

Slabáková, 2007:232–233). Mezi tyto publikace lze například začlenit text Jiřího 

Raka Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy (1994) či statě Miloše 

Havelky Paměť a dějiny, soužití a vyhnání (2004) a Dušana Třeštíka O dějinách 

paměti (2004) (tamtéž:233).  

Za první tituly, které okolo roku 2010 naznačily širší akademický zájem 

o odborný diskurz paměťových studií, lze označit původní práci Francoise Mayer 

Češi a jejich komunismus: paměť a politická identita (2009) a výbor esejů Minulost 

a současnost, paměť a dějiny (2008) Zdeňka Vašíčka (ve spolupráci s Mayer). Mayer 

(2009) předkládá první studii, jež se zabývá vztahem paměti a politické transformace, 

k níž v Československu s koncem roku 1989 došlo. Perspektivou studia paměti nahlíží 

vzájemný vztah komunistického režimu a nově vzniklého demokratického liberálního 

systému. Autorka diskutuje způsob, jakým různé sociální skupiny, jež ve vztahu ke 

komunistickému režimu nabývaly význačného postavení, na minulý režim vzpomínají 

																																																								
21 Pracoviště například dlouhodobě vydává odborný časopis Historická sociologie, vede také 
stejnojmennou knižní edici, podniklo dosud nejobsáhlejší výzkum historického vědomí obyvatel ČR 
(viz 1.2.3) a oborový přehled nabídlo v kolektivní monografii Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám 
(2015).  



	 27 	

(např. představitelé KSČ, zástupci disentu, agenti Státní bezpečnosti či političtí 

bojovníci). Analyzována je také nová oficiální politika paměti tvořená legislativními 

kroky (např. zákony o rehabilitaci a lustraci či zavedení tzv. retroaktivní 

spravedlnosti) a problematika zakladatelského mýtu, jenž stojí v samém centru 

nového politického zřízení. Společná práce Vašíčka a Mayer (2008) v českém 

akademickém prostředí poprvé argumentuje pro význam studia paměti, jež zkoumání 

české a československé minulosti vyvazuje z popisné perspektivy historiografie a 

nahlížení na komunistickou minulost vymaňuje z pozitivistické deskripce historie 

komunistického režimu a jeho pádu (Hladík, 2010:543). Z pohledu předkládané 

dizertační práce Vašíček inspirativně poukazuje na vztah státu a historie, jež je psána 

pod jeho dohledem (2008:145–152). V kapitole nazvané Paměť Leviatana autor 

rozebírá vznik politiky paměti jako situaci, kdy „(s)tát potřebuje transformovat 

minulost, zejména svou vlastní, do sdělovací potřeby příběhů a obrazů.“ (tamtéž:146).  

V paměťových studiích nepřehlédnutelné téma míst paměti (Nora, 1998) do 

českého kontextu vnesl knižní soubor případových studií Paměť míst, událostí 

a osobností: historie jako identita a manipulace (2011) autorů Marés, Pokorné 

a Hlavačky. Publikace představuje koncept míst paměti ve značné šíři, ať již 

prostřednictvím analýzy očekávaných fyzických míst, jakými jsou mauzolea 

a památníky, tak i diskuzí nad každodenními objekty (např. bankovky) či nehmotnými 

fenomény (např. oslavy svátků či uplatňování národních a transnacionálních 

stereotypů). Autoři studií zde neopomínají zdůraznit závislý vztah míst paměti na 

oficiální paměti, jež v případě politické transformace státu může způsobit změnu 

významu místa paměti či jeho zánik.  

Prostoru pro akademickou reflexi se po roce 2010 dostává také jedné 

z výrazných linií paměťových studií – výzkumu paměti holokaustu. Výjimečný 
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přístup k tématu volí Pavel Barša, který v knize Paměť a genocida. Úvahy o politice 

holocaustu (2011) kriticky zkoumá soubor výpovědí o holokaustu pronesených 

v druhé polovině 20. století, aby je zasadil do širšího rámce mezinárodního 

politického diskurzu. V něm se mu současný diskurz vypovídání o holokaustu ukazuje 

být nástrojem politické moci, prostřednictvím něhož si stát Izrael navyšuje politický 

kapitál, jenž mu umožňuje například dominantně jednat ve vztahu k USA či Palestině. 

Barša ke své analýze využívá Todorovova (2000) teoretického rozlišení mezi pamětí 

doslovnou, jež je prezentována konkrétním jedincem či skupinou coby jedinečná a 

nepřenositelná událost, a pamětí exemplární, jež určitou událost vsazuje 

prostřednictvím figury analogie do širšího historicko-kulturního kontextu. Autor 

sleduje ve formování a působení soudobého diskurzu o holokaustu přítomnost paměti 

doslovné, která umožňuje holokaust představovat jako událost vlastněnou a utrpěnou 

uzavřenou skupinou osob, jež jsou jejími jedinečnými oběťmi. Reprezentaci 

holokaustu v českém prostředí mapuje výbor literárních teoretiků a historiků Holého, 

Málka a Tomáše Šoa v české literatuře a kulturní paměti (2011), jenž se zabývá 

výpověďmi o holokaustu v literatuře od poválečného období do současnosti. 

Možnosti uplatnění orální historie a jejího audiovizuálního záznamu v oblasti 

vzdělávání o holokaustu diskutuje publikace Milana Hese Promluvili o zlu. Holocaust 

mezi dějinami a pamětí (2013), která také představuje činnost Centra vizuální historie 

Malach, jež disponuje rozsáhlými záznamy rozhovorů s pamětníky holokaustu.   

S příchodem první dekády nového století bylo v českém prostředí také 

podniknuto dosud nejrozsáhlejší sociologické šetření s cílem mezi občany České 

republiky „zkoumat představy lidí o historii jako celku.“ (Šubrt a Vinopal, 2013:9). 

Sociologický výzkum historického vědomí obyvatel České republiky uskutečněný 

v roce 2009 prostřednictvím metod focus group a dotazníkového šetření zkoumal 
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obecný vztah obyvatel k dějinám na vzorku více než 1 000 zúčastněných. Autoři 

výzkumu dospěli ke zjištění, že „v obecné rovině občané ČR připisují dějinám z řady 

různých důvodů poměrně značný význam, ovšem zároveň – poněkud paradoxně – 

hodnotí své znalosti historie jako průměrné či podprůměrné a výrazně ani neusilují 

o jejich zlepšení.“ (Šubrt a Vinopal, 2010:18). Autoři výzkumu zjistili, že Češi se ve 

vztahu k dějinám nejčastěji zajímají o památky, region původu, významné historické 

osobnosti, legendy a mýty, přičemž jako nejdůležitější zdroj historických informací 

uvádějí televizní vysílání. Svoji představu o historii pak přirovnávají ke kontinuální 

lince, jež zaznamenává vrcholy (jakým je např. v moderních dějinách období první 

republiky) a propady (z etapy moderních dějin jsou uváděny zřízení protektorátu 

Čechy a Morava, 50. léta 20. století, období sovětské okupace a doba normalizace).  

Na základě výzkumu Šubrt a Vinopal definují tři podoby historického vědomí: 

(1) pozitivní afirmaci, kdy jedinec chápe znalost dějin jako důležitou součást širšího 

kulturně historického vzdělání, (2) noeticko-instrumentální postoj, na jehož základě 

jedinec chápe znalost dějin jako důležitou pro pragmatické pochopení současných 

jevů ve společnosti a (3) historický nihilismus, prostřednictvím něhož jedinec 

nepřiznává dějinám žádný větší význam a chápe je jako nesmyslný sled událostí. Na 

základě výzkumných zjištění autoři též definují šest základních faktorů, jež dle 

respondentů utvářejí individuální historické vědomí. Školní didaktické materiály, 

které jsou předmětem předkládané výzkumné práce, jsou zmíněny jako druhý 

nejdůležitější faktor v kategorii zprostředkujících informačních kanálů. Muzejní 

expozice, které představují druhé zkoumané oficiální paměťové médium, dotazovaní 

označili za pátý klíčový faktor.     

V posledních letech jsme v současném rozvoji domácích paměťových studií 

svědky odklonu od studia oficiální politiky paměti směrem k analýze každodenního 
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vzpomínání a ke studiu médií paměti. Toto nové směřování potvrzuje také skutečnost, 

že výzkum paměti již primárně nevychází z historických odborných kruhů, ale 

rozšiřuje se do dalších oborů, jakými jsou kulturální a mediální studia či dějiny 

umění, čímž získává na výrazném mezioborovém charakteru.  

Za důležitý příspěvek do této oblasti lze považovat publikaci Kamila Činátla 

Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme (2014), jež přístupnou formou 

prostřednictvím případových studií rozebírá zejména vliv médií populární kultury na 

formování kulturní paměti. Diskutovány jsou například memoáry známých herců, 

televizní pořady, ale i zobrazování historie prostřednictvím média komiksu. Zájem 

o média vizuální kultury ve vztahu ke vzpomínání řeší také výbor textů Manuál 

monumentu (Bartlová, 2016), jenž se v širším rámci věnuje médiím památníku 

a pomníku a kvalitě minulých i současných realizací uměleckých děl ve veřejném 

prostoru. Oblast odívání v období komunismu zkoumá nedávná publikace Móda za 

železnou oponou: Československo 1948–1989 (Hlaváčková, 2016), jež se zabývá 

nejenom analýzou konkrétních módních trendů, ale na pozadí historického 

a ideologického dobového kontextu popisuje systém výroby a směny oděvního zboží. 

Podobný přístup zaujímá také kniha Pionýři a roboti. Československá ilustrace 

a vizuální kultura 1950–1970 (Ryška a Šrámek, 2016), která vykresluje systém 

produkce vizuální tvorby určené jak čtenářům nejmladší a školní generace (především 

časopisů a vzdělávacích materiálů), tak čtenářům dospělým (ilustrace v knihách 

a magazínech).  

Důležité nedávné příspěvky, jež spíše než konkrétní objekty minulosti 

zkoumají kolektivní praktiky a postavení sociálních skupin minulosti, představují 

publikace Československé spartakiády (Roubal, 2016) a Mocné ženy alebo ženy moci? 

Vizuálna kultúra, reprezentácia, ideológia (Oravcová, 2014). Roubal (2016) v knize 
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nahlíží fenomén dobových spartakiád jako komplexní společenskou praktiku, která 

propojovala oficiální politiku s každodenním životem obyvatel a jejíž existence se 

významně a trvale promítla do mnoha aspektů minulé i současné doby.  Diskutuje 

genderový aspekt hromadných cvičení, věnuje se problematice logistiky i oblasti 

urbanistického rozvoje hlavního města, jenž byl organizací spartakiád značně 

ovlivněn. Autor sleduje spartakiády v historické lince vývoje fenoménu hromadných 

cvičení i z pohledu jejich politického významu jako prostředku budování vědomí 

pospolitosti společnosti. Samotné spartakiády pak chápe jako výraz politického těla 

a nástroj tvorby reprezentace kultu silného národa, jenž má v kultuře nahradit 

doslovnost zobrazování konkrétního politického vůdce. Hlavní zájem knihy Oravcové 

(2014) spočívá na základě analýzy širokého spektra projevů vizuální kultury 50. let 

20. století v poukázání „na súvislosti medzi vizualitou, rodovými vzťahmi a mocou 

ideologického aparátu.“ (tamtéž:10). V centru autorčina zájmu stojí otázka 

obousměrného vztahu toho, kterak se dobovou vizuální kulturou předkládané obrazy 

spolupodílí na produkci genderové konstrukce žen a mužů a kterak jsou ženy a muži 

reprezentováni v obrazech každodenní vizuální komunikace. Oravcová nesklouzává 

k pouhé analýze dobovou ideologií předkládaného obrazu ženy-hrdinky či ženy-

budovatelky, ale nabízí širší historickou perspektivu, v níž se zajímá o fenomén 

„nové“ ženy, ženy emancipované a nezávislé, jehož počátky sleduje až do období 

ženských aktivit druhé poloviny 19. století. Socialistický ideál ženy v rolích 

traktoristky či funkcionářky tedy chápe jako jeden z mnoha projevů celkové 

dynamiky ženského hnutí. 
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1.3: Obrazy a vzpomínání v hodinách dějepisu 

Rozdílná povaha historie jako vědní disciplíny založené na historiografii 

a paměti jako projevu sociálního a dynamického procesu vzpomínání a zapomínání 

(Ricouer, 2012:161), jež se dnes v odborné oblasti výrazně rozmělňuje, nachází 

propojení v definici školního dějepisu jako vyučovacího předmětu i vzdělávacího 

oboru, tj. didaktiky dějepisu. Výuka dějepisu je nahlížena jako „součást historické 

vědy a historické kultury, kdy je specifickou, institucionálně zakotvenou sociální 

komunikací historických informací (...), a (tak) utváří historické vědomí a historickou 

kulturu.“ (NÚV, 2011:2). Pojetí školního dějepisu, jež překračuje rámec historiografie 

a hovoří o poznání a porozumění přítomnosti prostřednictvím znalosti a diskuze 

minulosti, je obsaženo v samotné definici školního dějepisu nabídnuté Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, která popisuje školní dějepis jako 

„kladení otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním 

charakteru.“ (Gracová a Labischová, 2012:529).  

Význam kritické reflexe nedávné minulosti, ale především vzpomínání jakožto 

výukového tématu i přirozeného projevu paměťové socializace žáka, je soudobou 

dějepisnou didaktikou explicitně zdůrazňován. Vedle konkrétních vzdělávacích 

projektů, jež se obracejí do období československých a českých moderních dějin, 

jejichž příkladem mohou být mnohé filmové a mediálně vzdělávací projekty 

organizace Člověk v tísni či Ústavu pro studium totalitních režimů,22 zůstává na 

didaktické a metodologické úrovni jasně formulovaná potřeba „důkladné reflexe 

paměti a vzpomínání (i) ve školní výuce.“ (Havlůjová a Najbert, 2014:6). Jak 

didaktikové dějepisu připomínají, oficiální historie reprezentovaná dějepisnými 

učebnicemi se v prostředí školní výuky setkává se sociální pamětí žáka (tamtéž:16), 
																																																								
22 Jmenujme alespoň vzdělávací videohru Československo 38–89, rozvoj didaktické aplikace 
HistoryLab či portál Obrazy války. 
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přičemž pedagogickým cílem v této situaci zůstává „usilovat o kultivaci historického 

vědomí žáků a uchování kontinuity historické paměti.“ (tamtéž:7). 

I navzdory rozvoji multimediální nabídky vzdělávacích materiálů a zlepšení 

technického vybavení škol (projekční technika, interaktivní tabule), zůstává médium 

dějepisné učebnice ve výuce dějepisu i nadále výrazně přítomné (viz rozhovory s 

odborníky in Příloha 8). Jak ukazuje rozsáhlé celorepublikové šetření Historické 

vědomí českých žáků a učitelů dějepisu a aktuální podoba výuky dějepisu na školách 

(Gracová a Labischová, 2011), práce s učebnicí probíhá v prostředí českých škol 

velice konzervativně a v případě vizuálních pramenů není jejich kritické analýze ze 

strany pedagogů věnován příliš velký zájem. Uvedený výzkum, jenž dále přiblížíme, 

nepracuje se dvěma specifickými případy vzdělávacích materiálů. První představují 

pracovní sešity, které v praxi tvoří doplněk učebnice a které mohou být a jsou 

používány samostatně. Narozdíl od spíše staticky pojatých učebnic (viz výzkumná 

část práce) nabízejí pracovní sešity prostor pro větší interakci s žákem a prohlubují 

práci s vizuálními prameny. Druhý zvláštní případ zastupují digitální učební 

podklady, tzv. DUMy, jež jsou samostatně vytvářeny učiteli a vzájemně sdíleny 

prostřednictvím Metodického portálu RVP.23 Významné množství těchto materiálů, 

které tvoří především prezentace formátu PowerPoint, vzniklo od roku 2012 díky 

čerpání finanční podpory z mezinárodního projektu „EU peníze školám“. Obsah 

těchto prezentací zůstává zcela v gesci učitelů a představuje vhodný materiál pro 

budoucí analýzu. Náhodné procházení těmito obsahy poukazuje na spíše 

prvoplánovité způsoby využívání obrazových pramenů, jejichž cílem je vybudit 

pozornost žáka a vyvolat u něj výraznou emocionální reakci, s níž však následně není 

analyticky a kriticky pracováno. 

																																																								
23 Viz http://dum.rvp.cz/index.html 
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 Empirický výzkum Gracové a Labischové zkoumal na rozsáhlém vzorku 

studentů základních škol, středních odborných škol, gymnázií, kateder se zaměřením 

na didaktiku dějepisu i mezi vyučujícími dějepisu čtyři klíčové aspekty, jež se do 

výuky dějepisu promítají: (1) vybrané elementy historického vědomí (např. rodinná 

paměť, vztah k historii, kulturně-historická identita), (2) vliv učitelova pojetí historie 

na pojetí minulosti žáka, (3) popis výukových metod doplněný o zhodnocení jejich 

korespondence se soudobými didaktickými doporučeními a (4) popis pojetí učiva 

dějepisu učitelem (Gracová a Labischová, 2012:519–520). Svým zacílením výzkum 

navázal na výzkumný projekt Klímy Mládež a dějiny (2001) realizovaný mezi lety 

1995–1996 jako součást mezinárodního šetření historického vědomí adolescentů.  

Z  rozsáhlého šetření autorek považujeme vzhledem k tématu předkládané 

práce za důležité zmínit především výsledky v těch oblastech, jež byly diskutovány 

s vysokoškolskými studenty dějepisu (n=347) a učiteli základních a středních škol 

(n=257) pocházejícími z devíti regionů České republiky. V oblasti preference 

vyučovaného období a aplikované geografické perspektivy mezi budoucími 

i stávajícími učiteli ve 48 % převažoval zájem o výuku nejnovějších a soudobých 

dějin perspektivou národních dějin (Gracová a Labischová, 2012:528). Cílení obsahu 

výuky směrem k „moderním a soudobým dějinám“ (zejména k historii po roce 1945) 

odpovídá metodickým pokynům Národního ústavu pro vzdělávání. V případě 

hodnocení metod aplikovaných při výuce můžeme v porovnání s Klímovým 

výzkumem z let 1995–96 sledovat pouze malý posun, kdy stále 

převažuje konzervativní pojetí předávání dějepisných znalostí a kompetencí. V 86 % 

se učitelé věnují frontálnímu výkladu, přičemž polovina z nich používá metodu 

diktování do sešitu. Mladší generace učitelů využívá počítačové prezentace (45 %), 

přičemž konkrétně analýze vizuálních pramenů se věnuje pouze 13–11 % vyučujících 
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(tamtéž:530). V případě odpovědí ohledně využívání kritické analýzy vizuálních 

pramenů se odpovědi žáků a vyučujících značně lišily. Učitelé uvedli, že nejčastěji 

využívaným edukačním médiem jsou pro ně film (72 %), text (50 %) a až následně 

vizuální materiál (43 %) (tamtéž:531). K občasnému použití práce s fotografií se 

pozitivně vyjádřilo 21 % dotazovaných, autorky však při interpretaci dat tvrdí: „Přesto 

čtvrtina žáků se ani v současné době neučí historickou fotografii analyzovat, tuto 

práci potvrdilo jen zanedbatelné procento vyučujících (4 %). Fotografie tak plní ve 

výuce obvykle pouze ilustrativní funkci a prezentována je mnohdy nepříliš efektivně.“ 

(tamtéž:533). Kromě postavení média fotografie ve výuce jsou zmíněny též 

zkušenosti s médiem ilustrace ve formě plakátu či politické karikatury, které jsou však 

téměř nulové. Autorky proto shrnují: „Zatímco s písemnými materiály se v dějepise 

pracuje buď pravidelně (třetina), nebo přinejmenším příležitostně (63 %), ostatní, 

především vizuální média, dopadají nesrovnatelně hůře. Plakáty a karikatury jsou jako 

edukační média samozřejmostí pro asi 8 % pedagogů, příležitostně s nimi pracují 

zhruba dvě třetiny. Karikatury pro třetinu a plakáty pro pětinu vyučujících 

nepředstavují typ historického pramene hodný jakékoliv pozornosti.“ (tamtéž:533). 

Uvedená zjištění poukazují na výraznější přehlížení hodnoty a možností 

uplatnění vizuálních materiálů ve výuce dějepisu. Didaktika dějepisu však již po delší 

čas na význam použití obrazových pramenů v dějepisných hodinách upozorňuje. 

V českém prostředí didaktici dějepisu v tomto ohledu  navazují především na 

německou tradici.24 V ní je možný systematický zájem o studium ikonografických 

pramenů sledovat již od 80. let 20. století, kdy začínají být vizuální (ale i například 

zvukové) dokumenty chápány jako písemným materiálům rovnocenné zdroje 

																																																								
24 Pro srovnání viz Burkeho publikace Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence 
(2001), která vzbudila velký zájem o studium ikonografických pramenů v historii v anglicky mluvícím 
prostředí. 
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historického poznání (Paul, 2011). Tato důležitá změna perspektivy je do studia 

historie vnesena jak ze strany historiků samotných, mezi nimiž je za pionýrskou 

osobnost v tomto ohledu považován Frank Kämpfer a jeho práce Propaganda: 

Politische Bilder im 20. Jahrhundert: bildkundliche Essays (1997), tak z oblasti dějin 

umění. V nich dochází zejména díky osobě Horsta Bredekampa k rozšíření pojetí 

obrazu a metod jeho zkoumání (zejména se jedná o impulzy z pole antropologie) a k 

následnému ustanovení mezioborového studia obrazu známého pod názvem 

Bildwissenschaft (2007). Zájem o studium vizuálních pramenů nastolený mezi 

německými historiky se přirozeně odráží také v oblasti didaktiky dějepisu, jež se 

prezentuje především jako předmět usilující o rozvoj historického vědomí žáků 

(Jeismann, 1988 in Beneš, 2011: 193-206; Körber, 2015). Obrazová složka v tomto 

úkolu sehrává významnou roli (Gautschi, 1999; Sauer, 2000; Oswalt a Pandel, 2009). 

Její zkoumání je v prostředí německé historiografie a didaktiky rozvíjeno především v 

pěti směrech: v rámci (1) kontextové a funkční analýzy obrazů, (2) produktové 

analýzy (analýza obrazů samotných), (3) procesu ikonizace (způsoby, jakými se určité 

obrazy stávají symboly), (4) cirkulace obrazů mezi médii a (5) studia publika a 

způsobu užití obrazů (Paul, 2011).  

V domácím prostředí se znalost německé didaktiky odráží zejména v práci 

didaktiků Beneše a Labischové. Beneš dlouhodobě argumentuje pro používání 

vizuálních zdrojů ve výuce dějepisu (viz příklady fotografie a architektury, 2011) a 

nabízí například jednu z prvních analýz použití audiovizuálního materiálu ve třídě 

(1995: 106-123). Labischová (2008: 60-70) nabízí přehled hned několika typů 

vizuálních pramenů a způsobů práce s nimi (zjm. fotografie, komiks a audiovize), ale 

zabývá se také výzkumem obrazových pramenů formou metody eyetrackingu (2017). 

Využití metody experimentálního sledování pohybu očí a zaznamenání následných 
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kognitivních procesů zpracování informací se na poli výzkumu didaktiky dějepisu 

začíná objevovat stále častěji. Jmenujme zde alespoň experimenty spojené 

s kanadským výzkumným centrem Virtual History Lab (VH Lab) založeným v roce 

2011 Stéphanem Lévesquem. Předkládaná práce dosud podniknutá bádání vizuálních 

pramenů a pokusy o jejich systematizaci (v případě dějepisných učebnic Novotný 

2007: 133-140, v případě zeměpisných učebnic Wahlo, 1983) rozšiřuje o méně 

uplatňovanou perspektivu teorie vizuální komunikace, mediálně zaměřeného studia 

paměti a metody vizuální analýzy. Navazuje tak v domácím prostředí jeden z prvních 

hlouběji vedených dialogů mezi disciplínami didaktiky dějepisu a společenských věd. 
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2. kapitola: Vizualita a vzdělávání 

 
„Otázka ‚záznamu’ a ‚konstruktu’ existuje, protože mnohé obrazy obsahují 

elementy obojího.“25 
(van Leeuwen a Jewitt, 2001:5) 

 
Zájem o vizuální prameny v historii a didaktice dějepisu je nutné zasadit do 

širšího kontextu globálních a celospolečenských změn v oblasti komunikace, jež úvod 

druhé kapitoly nyní alespoň stručně naznačí. Následně text představí mezioborové 

koncepce vizuálně a mediálně orientovaných oblastí paměťových studií, jež dosud 

nebyly v rámci diskuze vztahu historických pramenů a historického vzdělávání 

v domácím prostředí plně využity.  

Současný rozvoj nových komunikačních technologií dodává významu vizuální 

komunikace na stále větší zřetelnosti, jak dokládá například všudypřítomnost média 

fotografie či rostoucí obliba komunikace prostřednictvím zkracujících se video 

obsahů.  Nacházíme se v jedinečné situaci, kdy je nám pomyslně kdykoliv a kdekoliv, 

v závislosti na datovém připojení, umožněno prostřednictvím vizuálních reprezentací 

získávat informace z velkého množství různorodých komunikačních platforem. Nově 

se však také na vytváření a cirkulaci těchto obsahů můžeme podílet a významně tak 

přispívat do globálního komunikačního toku. Tím se aktivně spolupodílíme na 

vytváření obrazu okolního světa a problémů, které jsou diskutovány. Zvyšující se 

rychlost přenosu informací, k níž dochází, vyúsťuje ve významnou časoprostorovou 

kompresi, jež ovlivňuje způsob, jakým přenášeným obsahům rozumíme. Obsahy, se 

kterými se setkáváme a které jsou produkovány informačními profesionály i amatéry, 

na nás působí pouze po krátkou dobu. Navíc je do vizuální komunikace významně 

																																																								
25 “The issue of ‘record‘ and ‘construct‘ exists because many images have an element of both (...).“ 
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zapojována emociální složka. Na základě sbližování času a prostoru dochází na straně 

diváků k vyvolání dojmu transparentnosti a blízkosti sdílených obsahů, jenž vede 

k chápání předávaných zobrazení jako přímých dokumentů a evidencí reality. Obrazy 

v rychlosti a emocionalitě mediované komunikace pak nepůsobí jako partikulární 

výřezy skutečnosti, jež pojem reality konstruují, ale jako skutečnost sama (Mitchell, 

2016:450-52).  

Někteří autoři a komentátoři kultury tvrdí, že proměna současné společnosti, 

jíž čelíme, je částečně způsobena, ale téměř vždy charakterizována právě 

kvantitativním nárůstem množství obrazových sdělení, který v posledku vede 

k výrazné dominanci obrazové komunikace nad komunikací textovou. Pro označení 

tohoto posunu hojně používají termín obrat k obrazu (tamtéž:24–47). Ten však nese 

mnohem komplexnější význam. Značí v historii lidského společenství opakující se 

situaci, kdy především v návaznosti na vynalézání nového způsobu zobrazování světa 

dochází také k proměně dosavadního způsobu představování si světa. Nový 

technologický obraz umožňuje vznik nového obrazu společnosti. Současná proliferace 

obrazové komunikace, jež je umožněná rozvojem globální sítě internetu, rozmachem 

komunikačních sociálních sítí a rozšířením chytrých telefonů, tedy představuje pouze 

jeden z mnoha obratů k obrazu, jimiž západní společnost již prošla a který je 

významně spjat s moderním vynálezem mechanické reprodukce (Benjamin, 1979). 

Situace, jíž ve vztahu k vizuální komunikaci čelíme, není proto pro společnost ve 

svém základu zcela novou a nepřináší první dosud nepoznanou éru komunikace 

obrazem. „Ve skutečnosti (však) obrat k obrazu zahrnuje věci dvě. Jednou je kritické 

uvědomění si významu vizuality v rozšířeném poli, jež překračuje hranice vizuálního 

umění a směřuje do vědy, každodenního života a mnoha dalších oblastí. Druhou pak 



	 40 	

je pochopení, že momenty dějinných obratů, chvíle, kdy si lidé říkají: ‚Na světě je 

něco nového,‘ nejsou nikterak novým pocitem.“ (Mitchell, 2016:448). 

Navzdory přesvědčení o zásadní dominanci vizuality výhradně v současné 

společnosti sehrávala vizuální komunikace ve společnosti důležitou roli vždy – ať již 

jako nástroj vzdělávání v dobách negramotné společnosti, nástroj zábavy (jenž se 

často, např. jako film, postupně proměnil v uměleckou formu), ale i jako prostředek 

vědeckého poznání (viz Crary, 1990 a zjm. vztah fotografie a moderních věd v 19. 

století). Dnešní technologicky, sociálně a historicky podmíněná situace tedy 

neumožnila poprvé, ale znovu a specifickým způsobem zviditelnění prostředků 

vizuální komunikace, vytvoření nové sítě vztahů okolo nich (viz každodenní 

participace jednotlivců na produkci vizuální kultury), a tedy i nový obraz globálně 

propojeného světa. V takto nově strukturované komunikační situaci se jeví diskuze 

nad významem obrazové komunikace v oblasti edukace a historického vzdělávání 

klíčovou, jelikož se týká základních kompetencí komunikace a kritického myšlení. 

Tato diskuze by proto měla být historicky uvědomělou, a nikoliv dystopickou, jak 

jsme tomu často svědky, když je nám odborníky i médii nabízena vize o konci 

vzdělanosti, jenž bude zapříčiněn „vítězstvím“ obrazu nad písmem.  Dojít by naopak 

mělo k široké reflexi principů a praktik vizuální komunikace z perspektivy kritické 

ikonologie (Mitchell, 1987), tj. pro současnou situaci bychom se měli naučit hledat 

paralely v historii komunikace a formulovat východiska pro nový typ gramotnosti. 

Ten by měl být vůči reprezentacím, a to nejenom vizuálním, kritický, schopný jejich 

analýzy a využívající potenciálu jejich specifické komunikace.    

Cílem předkládané práce je proto nahlédnout význam vizuální komunikace 

v takto definovaném širším rámci, jenž zohledňuje (1) její technologický aspekt. 

Ptáme se tedy, jaké médium přenáší vizuální informaci, tj. v práci reflektujeme 
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specifika mediace obsahů dějepisnou učebnicí (viz 3.2), prostřednictvím historické 

expozice (viz 4.2) a historické fotografie (viz 4.3). Diskutujeme také (2) sociální 

aspekt vizuální komunikace a zabýváme se otázkou hodnot, norem a společenských 

cílů, jež jsou komunikovány, tj. v práci zkoumáme ideologické významy edukativních 

zobrazení a jejich významový posun ve dvou různých politických obdobích a dvou 

různých médiích paměti. V neposlední řadě studujeme (3) aspekt diváctví (Rose, 

2012:28-31), jenž se zabývá způsobem, jakým divák chápe vizuální sdělení 

v kontextu různých médií, tj. na dvojstránce učebnice a uvnitř výstavní vitríny, a na 

základě vlastní zkušenosti, tj. zabýváme se procesem mnemonické socializace 

(viz 3.3).  

 

2.1: Pohled v biologickém a společenském smyslu  

Významné postavení vizuální komunikace pro rozumění člověka okolnímu 

světu pramení již ze samotné fyziologické dominance zrakové percepce. Jak potvrzují 

mnohé vědecké experimenty (např. pokusy s porovnáním zrakové a sluchové 

percepce [Leppik, 1992] či se zkoumáním rychlosti zisku informace z vizuálního 

obsahu [Allikments, 1992]), vnímání zrakem představuje preferovaný způsob 

percepce ve většině kultur a dominuje nad ostatními lidskými smysly. „Vizuální 

percepce patří mezi nejlépe poznané formy vztahu člověka ke světu, který ho 

obklopuje. Máme k dispozici rozsáhlý soubor empirických, experimentálních 

a teoretických poznatků, který se utvářel již od starověku. (...) Po druhé světové válce 

došlo k rozmachu psychofyzikálních laboratoří a mohutnému nárůstu získaných 

poznatků; současně vznikla potřeba vytvářet další teorie vizuálního vnímání, jež by 

vstřebávaly nové poznatky a hledaly další cesty.“ (Aumont, 2010:11). Kromě 
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rychlosti vizuální percepce napomáhají dominanci vizuální komunikace také 

vlastnosti kognitivního zpracování vizuálních vjemů. Jak prokázaly neurologické 

pokusy, předání informace prostřednictvím vizuálního kódu vede k jeho větší 

zapamatovatelnosti, přičemž obraz napomáhá konkretizovat složitou informaci (viz 

Levie, 1987; Fleming 1987 či teorie dvojího kódování in Pavio, 1991).  

Vedle biologického popisu vzniku a zpracování vizuální informace je však 

nutné také porozumět komunikaci obrazem v širším společenském rámci vyjednávání 

jeho významů. První, základní krok představuje oproštění se od dlouhé tradice 

vědeckého poznání založené na médiu slova a metafoře textu. „Máme tendenci 

automaticky vnímat psaný text v téměř všech oblastech vědění jako prvořadý 

a jakýkoliv doprovodný vizuální materiál považovat za druhotný. Mluvíme 

o ‚ilustracích’ a psaný text chápeme jako nástroj předávající recipientům argument či 

zprávu.“26 (Chaplin, 1994:3). Obrazová komunikace se však na předávání informace 

také významně podílí, neboť obrazy „pouze neodrážejí skutečnost řečenou v psaném 

textu, ale znovu přetváří své zdroje dle obrazových kódů a sociálních praktik a sil, jež 

spočívají v jejich základu.“27 (tamtéž). Cíl kritického zájmu o obrazy tedy spočívá 

v uznání jejich svébytného a významného způsobu komunikace s diváky a ve studiu 

toho, kterak je svět tvořen a popisován nejenom prostřednictvím slov, ale také pomocí 

obrazů.  

Přiznání svébytného charakteru vizuální komunikaci musí být v druhém kroku 

rozšířeno o studium společenských vztahů mezi sociálními agenty a silami, jež se na 

vizuální komunikaci podílejí; vztahů, které se týkají producentů obrazů, 

																																																								
26 ”We tend to take for granted the pre-eminence of the written text in almost all areas of knowledge, 
and to regard any accompanying visual material as subsidiary to it. We talk about ‘illustrations’, and 
regard the written text as transmitting the argument or message to recipients.” 
27 ”(They) do not merely reflect the reality referred to in the written text, but refashion their sources 
according to pictorial codes and the social practices and forces underlying them.” 
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technologických platforem mediujících obrazový kód, diváctva a historického, 

kulturního, politického a ekonomického kontextu, v němž se komunikace odehrává. 

Takovou síť vztahů Sontag (2002) nazývá ekologií obrazu, přičemž Manghani ji 

popisuje jako prostor společenských vrstev, v nichž se obraz samotný pohybuje. 

„Klíčové je, že obraz vždy existuje v souboru ‚komunity obrazů‘, s níž spolupracuje 

či pracuje proti ní. (...) Komunitu obrazů si lze představit jako žánr a/či modalitu 

obrazu. (...) Vedle toho budou obraz a jeho komunita vždy rámovány a mediovány 

specifickými způsoby. (Vždy tu tedy existuje) ‚obrazový systém‘, který může jít 

napříč a propojovat se s politickými, ekonomickými, technickými, kulturními, 

sociálními a legislativním diskurzy a systémy.“28 (2013:35). Přestože se tak obrazy na 

první pohled jeví jako transparentní a blízké, jejich působení na diváky je výsledkem 

komplexní konfigurace partikulární společenské situace.29 

Tato společenská determinace vidění jedince je široce diskutována mnohými 

autory. Foster ji nazývá vizualitou a popisuje ji jako „(to), jak vidíme, jak jsme 

schopni, je nám dovoleno či jsme přiměni vidět, a jak vidíme toto vidění či 

nevidění.”30 (1988:ix). Jenks (1995) shledává dominanci zrakového vnímání klíčovým 

rysem západní moderní společnosti, již popisuje jako prostřednictvím vidění uměle 

																																																								
28 ”Crucially, an image always exists in a set of an ‘image community’, which it works with or against 
it. (…) Image community can be thought of as a genre and/or a modality of images. (…) In addition, 
the image and its community will always be framed and mediated in specific ways. (Since there always 
is) an ‘image-system’ which can range across and interconnect with political, economic, technical, 
cultural, social, and legal discourses and systems.” 
29 „Vidění se naopak zdá být snadnou a přirozeně získanou dovedností, alespoň na základní úrovni. (...) 
Mám na mysli získání základních dovedností ve vizuálně prostorovém světě: schopnosti rozlišit 
objekty od prostoru, ve kterém jsou umístěny, sledovat pohybující se objekt a rozlišit popředí a pozadí, 
figuru a podklad. Tyto schopnosti máme společné s většinou primátů a jsou to základy toho, co George 
Berkeley nazval ‚jazykem vidění‘. Podle něj je tento jazyk ‚univerzálním jazykem přírody’ na rozdíl od 
mluvených a psaných ‚přirozených jazyků‘, které jsou kulturními konstrukcemi založenými na 
náhodných, symbolických konvencích. Ale trval na tom jej nazývat jazykem, protože správně 
rozpoznal, že přestože je ‚univerzální’ a ‚přirozený‘, není vrozený, není součástí organismu, ale je třeba 
se jej naučit.“ (Mitchell, 2009). Dostupné z: (http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/3021/VIZUALNI-
GRAMOTNOST-NEBO-GRAMOTNOSTNI-VIZUALNOST/.)  
30 ” (It is) how we see, how we are able, allowed, or made to see, and we see this seeing and unseeing 
therein.” 
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vytvořený fenomén. Společnost dle Jenkse existuje primárně jako viděný fenomén a 

na základě vidění je též strukturována a hierarchizována.31 Hall v reflexi vztahu 

obrazů a společnosti hovoří o specifické moci, kterou obrazy disponují. Tato moc 

spočívá ve schopnosti jakékoliv reprezentace „označit, koncipovat a klasifikovat; 

(jsou to reprezentace) symbolické moci, rituálního vyloučení. Zdá se, že moc zde 

musí být chápána nikoliv jen z hlediska ekonomického vykořisťování a fyzického 

donucování, ale také v širších kulturních a symbolických ohledech zahrnujících moc 

reprezentovat někoho či něco určitým způsobem – v rámci určitého ‚režimu 

znázornění‘.“32 (1997:249).  

Když Rose (2012:16) ustavuje pět základních principů, jež mají vést ke 

kritickému porozumění fungování obrazu v současné společnosti, zahrnuje do nich 

vše výše partikulárně řečené. Za prvé přiznává obrazu jeho (1) vlastní vizuální 

působení (tj. samostatné působení na recipienta prostřednictvím procesu vizuální 

percepce). Dále rozeznává (2) různé způsoby vidění (označované také za skopické 

režimy [viz Jay, 1993] či režimy znázornění), jež následně vedou k (3) produkci 

a reprodukci rozdílů ve společnosti. Fyziologické vnímání a kognitivní působení 

obrazu ukazuje jako vždy závislé na (4) společenském kontextu, v němž dochází ke 

vzniku vizuální události, jež v sobě vždy odráží též (5) společenské zkušenosti diváka 

se zakoušením vizuální kultury. K doformulování nastíněného kritického způsobu 

studia obrazů je vhodné doplnit šestý bod, který bere v potaz technologickou stránku 

obrazové komunikace, a tedy kriticky hodnotí (6) nosič vizuálního kódu, 

																																																								
31 Otázky spjaté s tím, komu, kdy, co a za jakých podmínek je ve společnosti umožněno vidět, zajímavě 
řeší např. z pozice postkoloniálních studií Mirzoeff (2011). Transformaci severoamerické otrokářské 
společnosti ve společnost moderní a militarizovanou chápe jako spjatou se vznikem a zánikem tří 
různých typů mocenských polí vidění.  
32 ”(T)o mark, design and classify; (representation) of symbolic power, of ritualized expulsion. Power, 
it seems, has to be understood here not only in terms of economic exploitation and physical coercion, 
but also in broader cultural or symbolic terms, including the power to represent someone or something 
in a certain way – within a certain ‘regime of representation’.” 



	 45 	

prostřednictvím něhož je recipientovi obsah mediován. Jak připomíná Belting, obrazy 

jsou nemyslitelné bez technologií, jež je umožňují vidět. „Obrazy vždy závisely na 

dané technice jejich vizualizace. Když rozlišujeme plátno od obrazu, který 

představuje, soustředíme se buď na jedno, nebo na druhé, jako by byly odlišné, což 

nejsou. Obrazy si dokonce pamatujeme na základě specifické mediality, v níž jsme se 

s nimi poprvé setkali.“33 (2005:304-305).  

Vstupní exkurz do kritického studia obrazů, jenž zdůrazňuje studium 

společenských vztahů a technologií vizuální komunikace, umožňuje lépe pochopit 

ústřední téma předkládané práce, jež se zabývá vztahem obrazu, paměti a dějepisného 

vzdělávání, jako sociologický problém, jenž do sociálních věd vnáší novou 

perspektivu a nabízí prostor pro mezioborové bádání. „Mnozí z nás věří, že vizuální 

přístup může vzpružit disciplínu (sociologie), jež je stále abstraktnější a vzdálenější 

od světa, o jehož pochopení usiluje.“34 (Harper, 2012:4). Zároveň je však nezbytné 

zdůraznit, že právě nastíněné teoretické východisko chápání vizuální komunikace je 

jedno z mnoha, s nimiž se můžeme v současné diskuzi setkat. Reprezentuje způsob 

přemýšlení o obrazu, který je charakteristický pro anglo-americkou tradici. Vychází 

především z kulturní a myšlenkové situace západní společnosti druhé poloviny 20. 

století, jejíž dynamika byla v prvních dekádách udávána nástupem alternativních, 

levicově orientovaných myšlenkových a sociálních hnutí, jež se střetávaly – např. pod 

označením kulturní války (cultural wars) – s poválečným konzervatismem  

a rozpadem koloniálního řádu světa. Představený pohled na vizuální komunikaci, jenž 

																																																								
33 ”Images have always relied on a given technique for their visualization. When we distinguish 
a canvas from the image it represents, we pay attention to either the one or the other, as if they were 
distinct, which they are not. We even remember images from the specific mediality in which we first 
encountered them.” 
34 ”Many of us believe that a visual approach can invigorate a discipline that is increasingly abstract 
and distant from the world it seeks to understand.”  
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se nese v duchu reflexe „dvojího rejstříku“ biologické a společenské dimenze vidění, 

nachází své zázemí především v otevřené disciplíně kulturálních studií, studiu 

subkultur, etnických menšin a genderu.  

Vztah jedince, společnosti a obrazu lze však konceptualizovat také 

prostřednictvím dalších teoretických náhledů, z nichž jmenujme alespoň dvě 

významné tradice studia obrazu v Německu a Francii. Německý přístup ke studiu 

obrazu známý pod názvem Bildwissenschaft (viz 1.3) představil ve stejný čas jako 

anglo-americká tradice, tedy na počátku 90. let, vlastní koncepci obratu k obrazu35. 

Významnou se v tomto ohledu stala pionýrská antologie připravená historikem umění 

Gottfriedem Boehmem Was Ist Ein Bild (1994), která anticipovala paradigmatickou 

změnu v akademické obci a společnosti, jíž vizuální komunikace na konci milénia 

přinášela. Klíčovou otázku německé reflexe obrazu, jíž vedle Boehma a již dříve 

zmíněného Bredekampa reprezentuje také Hans Belting, představuje unikátní 

intelektuální kapacita obrazů vytvářet význam svébytným způsobem (viz např. 

Boehmova teorie ikonické diference, 2007). Důležitý a dlouhodobě řešený problém 

propojující anglo-americké a německé studium obrazu představuje význam obrazu 

v systému a komunikaci vědy, jakož i otázka obrazovosti jazyka samotného. 

V předkládané práci uplatňujeme anglo-americkou tradici z toho důvodu, že 

poskytuje větší prostor pro diskuzi ideologického, politického a společenského rámce, 

v němž se vizuální komunikace odehrává. 

Široký proud francouzské reflexe obrazu vychází především z filosofické 

tradice strukturalistického myšlení, v němž obraz povětšinou sehrává roli 

problematického znaku, jenž nelze v lingvisticky orientovaném, na binárních 

opozicích vystavěném systému jednoduše klasifikovat. Vedle této podoby reflexe 
																																																								
35 K otázce rozlišení mezi anglo-americkým a německým přemýšlením o obratu k obrazu, a tedy 
rozdílu mezi iconic a pictorial turn viz Boehm a Mitchell, 2010: 9-26.  
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obrazu, která je charakteristická např. pro rané sémiotické úvahy Rolanda Barthesa, 

představuje obraz fenomén, jenž je konceptualizován zejména ve vztahu k ideologii a 

moci.36 Děje se tak významně ve vztahu k populární kultuře, jak ukazuje např. termín 

spektákl u Deborda (2007) či pojem simulakrum u Baudrillarda (1988: 166-184). 

Fenomén obrazu však zejména prostřednictvím otázky viditelnosti proniká do 

abstraktnější roviny reflexe povahy moderní společnosti, jak dokládá např. 

panoptismus u Foucaulta (2000) či vysvětluje Deleuze na vztahu viditelného  

a vypověditelného (2003: 71-100). Lze shrnout, že významnou linku francouzské 

tradice myšlení o obrazu tvoří interakce mezi subjektem v roli diváka a obrazem jako 

nástrojem moci. Zkoumání diváctví v současnosti rezonuje např. v  práci Jacquese 

Ranciéra a jeho koncepci emancipace diváka (2010). Důležité místo v diskutované 

tradici patří také Derridově koncepci dekonstrukce (1999),  jež vůbec popírá možnost 

nacházet v psaném systému jazyka konečné významy, a tedy bojuje proti 

předpokladu, jenž často stojí na počátku úvah o rozlišení procesu tvorby významu 

textem a obrazem. Vzhledem k ukotvení práce v oblasti mediální teorie, jež je 

diskutována ve vztahu k procesu paměťové socializace, není v teoretické rovině práce 

francouzská tradice využita.  

V neposlední řadě lze ještě alespoň stručně upozornit na debatu věnovanou 

ikonickému obratu v kulturní sociologii, jíž do společenských věd vnesla práce 

Jeffreyho C. Alexandra. Autor, jenž ve svém zájmu o studium společnosti vychází 

z intepretace kultury, kulturní symboliky a kolektivních reprezentací v Durkheimově 

díle, pozitivně zdůrazňuje význam materiality objektu, s nímž se jedinec setkává při 

seznamování se světem. Fyzická zkušenost s viděným objektem, která je podpořena 

prožitkem dotyku, vůně či chuti, umožňuje specifický přenos významu daného 

																																																								
36 Viz více in Fišerová Obraz a moc: Rozhovory s francouzskými mysliteli (2015). 
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objektu. Společenský význam, spirituální a symbolická rovina jsou tedy dle 

Alexandra významně propojeny a poznávány prostřednictvím estetického prožitku 

viditelné materiální roviny objektu, jak autor argumentuje v koncepcích ikonické síly 

(iconic power) a ikonického vědomí (iconic consciousness) (2010: 10-25). Přestože 

Alexandrova teorie propojuje studium vizuality s oblastí současné sociologie, 

neshledáváme její uplatnění vhodným vzhledem ke specifickému zájmu této práce  

o médium fotografie a proces mediace statických obrazů.       

 

2.2: Funkce vizuální komunikace ve vzdělávání  

Jak naznačil již závěr první kapitoly, přestože se v oblasti didaktiky dějepisu 

objevuje zájem o reflexi vizuální složky, ne vždy je s vizuálními prameny v rámci 

výuky pracováno, případně nejsou tyto prameny dostatečně kriticky či analyticky 

vyhodnoceny. Druhá část kapitoly proto usiluje o podání argumentace proti častému 

pojetí obrazu jako doplňující ilustrace či prvku vedoucího výhradně k pobavení žáků. 

Klade naopak důraz na další funkce obrazu, jež významně ovlivňují sociální, etické a 

paměťové chování jedince.  

Již při letmém pohledu na velké množství českých dějepisných vzdělávacích 

materiálů můžeme shledat, že v nich obraz vedle didaktického textu sehrává vedlejší 

roli. Představuje typ materiálu, jenž má formou pobavení vést k zaujetí žáků pro text 

(viz Williams, 1968; Duchastel, 1980; Levis a Lentz, 1982; Twyman, 1985; Peeck, 

1994 či Bamberger a kol., 1998 in Mikk, 2000). Jak dokazují již výzkumy provedené 

v 90. letech (Kukemelk, 1995), žáci i učitelé preferují učebnice obsahující více 

ilustrací. Tendence přidávat do vzdělávacích materiálů více vizuálních obsahů se díky 

technologickému rozvoji v oblasti tisku projevily již ve 40. letech 20. století (Mulcahy 
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a Samuels, 1987). Vizuální podoba edukačních materiálů se však jako téma veřejné 

diskuze začíná sporadicky objevovat až od 80. let.37 I přestože je tedy dnes odborná 

diskuze o roli obrazu ve vzdělávání vedena (viz 1.3), hojně se setkáváme s následující 

primární definicí obrazu: „Ilustrace v učebnicích slouží mnoha funkcím, ale za prvé a 

především činí učebnici přitažlivější, obzvláště barevné ilustrace. V posledních 

desetiletích množství ilustrací v učebnicích rapidně narostlo (...) (a) v současnosti se 

musíme ptát, jak je nejlépe využít k podpoře myšlení studentů a jejich estetických 

dovedností.“38 (Mikk, 2000:22).  

Právě výzva směřující k využití obrazu jako nástroje rozvoje studentova 

myšlení představuje klíčový úkol pro tvůrce výukových materiálů i vyučující. Mikk 

nachází tři důvody pro využití obrazových reprezentací ve vzdělávacích materiálech 

(tamtéž:270–280). Za prvé podle něj existuje skupina studentů s uměleckým cítěním, 

pro něž bude vnímání informace obrazem přirozenější.39 Za druhé může být použití 

(ale i vytvoření) obrazu chápáno jako zajímavý didaktický úkol, a za třetí obrazy 

v případě složité látky předávají informaci na základě konkrétní představy, čímž 

problém vítaně zjednodušují. V případě formulování funkcí obrazů ve vzdělávacích 

materiálech dospívá Mikk (tamtéž:tabulka 9.3) k artikulaci šesti základních úkolů: 

(1) zaujetí / pobavení studenta, (2) předání informace, (3) lepší porozumění textu, 

																																																								
37 Viz například známá mediální diskuze o zavedení nového kurikula v oblasti společenských věd 
na kalifornských školách v roce 1987, jež prokázala nutnost nabídnutí více prostoru v učebnicích pro 
obrazová sdělení in LaSpina, 1998:3. 
38”Illustrations in textbooks serve many functions but, first of all, they make textbooks more appealing, 
especially colored illustrations. The amount of illustrations in textbooks has rapidly increased in the 
last decades (…) (and) (N)owadays we have to ask how to use them in the best way to foster students‘ 
thinking and their aesthetic skills.” 
39 Mikk dává tuto skupinu studentů do opozice vůči studentům tzv. vědeckého založení, kteří se učí 
snáze prostřednictvím textu. S takovým rozdělením studentů by se však dalo vážně polemizovat, a to 
vzhledem k novým praktikám vizuální komunikace ve společenském prostředí dnešních nejmladších 
žákovských generací, pro něž se komunikace obrazem  stává přinejmenším stejně tak důležitou jako 
komunikace textem (například při práci s novými technologiemi či při využívání obrazových 
emotikonů a gifů v komunikaci apod.). Diskutabilní se zároveň zdá uvedené rozdělení studentů na 
umělecké a vědecké typy, jež je u Mikka propojeno s myšlením v dualistické kategorii obraz versus 
text. Vzhledem k výše uvedené nutnosti (viz 2.1) přehodnocení pojetí vědy jako založené a výhradně 
asociované s textem se toto dělení jeví koncepčně spíše nevhodným. 
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(4) podpora myšlení studenta, (5) zvýšení zapamatovatelnosti informace 

a (6) formování postojů studenta. Poslední bod výčtu, jemuž je věnována nejmenší 

pozornost a v tabulce je hodnocen jako nejméně důležitý, se pro předkládanou práci 

jeví jako klíčový. Poukazuje totiž na význam obrazu v oblasti předávání 

společenských hodnot, norem a společně sdílených identit, k němuž v oblasti 

(nejenom dějepisného) vzdělávání neustále dochází. 

Role obrazového sdělení jako prvku zaujetí žáků je neoddiskutovatelná, stejně 

tak jako kognitivní kvality (rychlost předání a zjednodušení informace), jež do 

procesu učení přináší. Na tyto dvě propojené funkce obrazu však musí přirozeně 

navázat třetí, jež zajišťuje reprodukci sociálních a paměťových vzorců chování 

jedince. Přítomnost obrazu ve vzdělávání totiž představuje jeden ze základních 

kamenů orientace jedince ve světě: „V současnosti se očividně jedním z významných 

‚prvků dobrého občanského vzdělání‘ stává velké vizuální nadání, neboť studenti 

z velké části konstruují své pojetí ‚sociálního světa‘ prostřednictvím vizuálních 

informací.“40 (Marker a Mehlinger, 1992 in LaSpina, 1998:40). Specifika vizuální 

komunikace by tedy měla ve vzdělávací praxi a didaktice nacházet své kriticky 

zhodnocené místo, jež bude aktivně využíváno a naplňováno při tvorbě edukačních 

obsahů. „Vizuálno může poskytnout odlišný způsob uchopení, přístup do jiné 

dimenze, odlišný způsob osvojení si vztahů mezi subjekty a objekty. Vizuálno může 

být spatřováno a nasazeno jako jiný mód zapojování se do sociálních prostředí 

a sociálních vztahů vzdělávání.“41 (Mietzner, Meyers a Peim, 2005:111). 

																																																								
40 ”(O)ne of the most important ‘elements of sound citizenship education’, in the present, obviously 
means being highly visually skilled, since students largely construct their meanings of the ‘social 
world’ through visual information.” 
41 ”The visual may provide a different purchase, access to another dimension, a different way of 
apprehending the relations between subjects and objects. The visual may be seen and deployed as 
another mode of engagement with the social spaces and social relations of education.” 
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Při zapojování obrazových sdělení do vzdělávacích materiálů by však nemělo 

být opomínáno ani kritické vyhodnocení kvalit vizuálního rukopisu a vizuálních 

žánrů, které se v materiálech objevují. Ustálené způsoby zobrazování určitých 

událostí mohou vést k  nekritickému přijímání těchto obsahů, jež studenta nevybízí 

k jejich intelektuální kritické analýze.42 „(Jsou to) spíše ilustrace, (které) více pěstují 

hluboce zakořeněné předsudky; pomáhají vzniknout obrazům v myslích studentů, jež 

jsou trvalejší nežli text.“43 (Pingel, 2010:49). Žádoucí je tedy nejenom, aby byl 

vizuální obsah výukových materiálů kriticky reflektován a bylo s ním aktivně 

pracováno, ale aby byla stejná pozornost upírána také ke kvalitě vizuální komunikace. 

V učebnici může být uplatněna široká škála vizuálních sdělení, jež jsou přímé 

(např. portrét, fotografie) či nepřímé povahy (metaforické vyjádření události, 

např. v uměleckém díle). Své místo uplatnění zde nachází piktogramy (např. kresby 

a fotografie) i ideografy (např. grafy, tabulky, diagramy) (Anglin, Vaez 

a Cunningham, 2004). Nabízí se také široká škála obrazových žánrů od uměleckého 

zobrazení po obrazy pocházející z rodinných alb, dětské kresby, fotožurnalistickou 

dokumentaci, fotografické portréty a anonymní zachycení každodenního života.44 Jak 

v návaznosti na Krampena (1973) upozorňuje Mikk, vizuální žánry v učebnicích 

komunikují s jedincem i na nevědomé úrovni. „Existují některé určité, obecně 

přijímané principy a způsoby prezentace, které jsou uplatňovány v ilustracích, 

malbách a dalších žánrech vizuálního umění. Ony tradice jsou ilustrátory učebnic 

používány při produkci a výběru ilustrací nevědomě. Studenti jsou též přivyklí tradici 

																																																								
42 K tématu viz diskuze výzkumných zjištění in 9.1, 9.2 a Závěr. 
43 ”(Hence), illustrations are more likely to foster deeply rooted prejudices; they help to create images 
in the minds of students, which are more persistent than text.”  
44 K tématu technologií vizualizace a médií reprezentace viz design vizuální obsahové analýzy učebnic 
in 5.2, přehled výzkumných zjištění in kap. 6 a jejich diskuze in 9.1 a 9.3. 
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a rozumí zvolené zprávě. Tímto způsobem mohou být postoje přeneseny z autora 

učebnice na studenty, aniž by si studenti či autor přenos uvědomovali.“45 (2000:292).  

Jelikož bývá obraz v edukačních materiálech hojně prezentován jako 

doplňující složka, bývá vizuální komponenta často vymezována a dávána do 

opozitního vztahu vůči textu. Rozlišování mezi texty a obrazy vzdělávacích materiálů 

lze však nahradit pohledem na edukační materiály jako kompozitní celky prezentující 

specifické obrazotextové rozhraní, jež žáky vede ke specifickému pochopení 

předávaného obsahu (tj. jinak na žáky může působit seznámení se s informací na 

tištěné stránce učebnice, prostřednictvím powerpointové prezentace či z 

interaktivního online portálu zobrazeného na obrazovce stolního počítače). Vizuální 

obsah aktivně komunikuje s textem a dostává se s ním do vztahu: „Vizuálno jež je 

umístěno na tištěnou stránku coby kontext textu jej destabilizuje, zpochybňujíc jeho 

existenci. Tento z rovnováhy vyvedený formát dává význam tichému dialogu na 

stránce.“46 (LaSpina, 1998:4). Vzdělávací materiály by proto při jejich vzniku měla 

provázet společná diskuze mezi tvůrcem a editorem obsahu a grafickým designérem 

s cílem vytvoření obsahu, jenž nebude uzavřeným lineárním textovým celkem 

doplněným o obrazové ilustrace, ale mapou (tamtéž:31), jež umožní žákům do obsahu 

materiálů vstupovat jak prostřednictvím textu, tak prostřednictvím obrazu.  

Pojetí obrazu jako součásti širšího obrazotextového edukačního rozhraní 

odpovídá popisu základních metafunkcí obrazu dle Kresse a van Leeuwena (2006) 

																																																								
45 ”There are some certain, generally accepted rules and ways of presentation, which are being 
employed in illustration, paintings and other genres of visual art. The traditions are used by the 
textbook illustrators unconsciously, in producing and selecting textbook illustrations. Students are also 
accustomed to the tradition and they understand the chosen message. In this way, attitudes can be 
transferred from the author of the textbook to the students without bringing the transfer into 
consciousness neither by the students nor by the author.”  
46 ”Visual, being context, placed on the printed page, destabilizes the text, drawing its existence into 
question. This unsettling format prompts the meaning of silent dialogue on the page.” 
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(v návaznosti na Hallidaye, 1978). 47  V této koncepci plní obraz tři metafunkce: 

(1) reprezentační (tj. má za cíl vytvoření vizuálního zobrazení), (2) interaktivní 

(tj. utváří vztah mezi autorem zobrazení a jeho divákem i zobrazením samotným 

a jeho divákem) a (3) kompoziční (tj. propojuje obraz s celkem dalších obrazových 

sdělení, např. podobného tématu či žánru, ale i se sděleními auditivního a textového 

charakteru). V  případě specifického vztahu obrazu a textu lze nad možnými 

typologiemi vzájemné komunikace uvažovat v intencích pěti základních vztahových 

kompozic definovaných Hunterem, Crismorem a Pearsonem (1987). Obraz a text 

mohou nabývat vztahu: (1) utužujícího (tj. obrazové sdělení opakuje textem řečené), 

(2) spolupracujícího (tj. obrazové sdělení přidává novou informaci k textem 

řečenému), (3) shrnujícího (tj. obraz sumarizuje textem řečené), (4) rozvíjejícího 

(tj. obraz poskytuje novou samostatnou informaci nezávislou na textu) 

a (5) srovnávacího (tj. obraz nabízí komparaci dvou sdělení).48  

 

2.3: Obrazová kultura v dějepisném vzdělávání 

K hlubší diskuzi o konkrétním vztahu mezi obrazovými materiály a 

dějepisným vzděláváním lze vhodně využít teoretických konceptů a případových 

studií, jež vznikají mezi autory bádajícími v oblasti takzvané vizuální historie. Otázka 

využití obrazového obsahu ve výuce historie (a v historii obecně) totiž naráží na 

klíčový problém, jímž je dvojí povaha obrazů, jež se v diskurzu dějepisné didaktiky a 

dějepisu projevuje. Na jedné straně lze na obrazy nahlížet jako na „záznamy reality“, 

a tedy na materiály, které vznikly v určité době pomocí určité technologie a které 

																																																								
47 Rozvedení a aplikace této koncepce viz design metody sociálně sémiotické analýzy in 5.2.3 a její 
aplikace in kap. 8. 
48 Konkrétní aplikace této koncepce viz design metody vizuální obsahové analýzy učebnic in 5.2.1, 
přehled výzkumných zjištění in kap. 6 a jejich diskuze in 9.1 a 9.3. 
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dokládají uskutečnění události či popisují stav objektu / podobu subjektu. Dané 

obrazy v této perspektivě nabývají na vypovídající hodnotě a stávají se dobovými 

dokumenty, historickými prameny (např. kresby či malby zachycující podobu 

určitého prostředí či fotografie událostí moderních dějin). Na straně druhé jsou tato 

zobrazení „důkazy o tom, jak jejich tvůrce či tvůrci (re)konstruovali skutečnost.“49 

(van Leeuwen a Jewitt, 2001:5). V této perspektivě nepředstavují transparentní 

reprezentace dobové reality, ale nabízejí vizuální obsahy zprostředkované konkrétní 

osobou a technologií. Tento dvojí charakter vizuálních materiálů musí být v oblasti 

výuky dějepisu vždy reflektován, neboť je zde přítomen stejně přirozeně jako 

v kterékoliv jiné oblasti života společnosti.50 

Za účelem detailnějšího rozlišení možných vztahů mezi obrazem a naší 

představou o skutečnosti definuje Kukkonen (2011) v současné vizuální komunikaci 

tři kategorie obrazových sdělení, s nimiž se v oblasti vzdělávání i každodenního 

života setkáváme: (1) obraz – zrcadlo, jenž usiluje o dosažení dokumentárního 

charakteru a je založen na mimetickém vztahu nápodoby (např. historické filmové 

a televizní pořady); (2) obraz – mapa, který si klade za úkol zaujmout pozornost 

diváků a informaci předává pomocí poutavého a zjednodušeného narativu 

(např. politická reklama, propaganda, muzejní brožury) a (3) obraz – simulakrum, 

jenž je založen na zdánlivě dokonalé nápodobě skutečnosti, avšak při bližším 

prozkoumání obsahuje elementy, jež zpochybňují jeho mimetický charakter 

(např. inscenované fotografie, fotografické výřezy, uměle kolorované obrazy a obecně 

obrazová sdělení, u nichž je zřetelná postprodukční aktivita).  

																																																								
49 “(E)vidences of how their maker or makers have (re-)constructed reality.“ 
50 K tématu vztahu fotografie a zobrazování historické skutečnosti viz teoretická diskuze in 4. 3, 
k tématu obecněji v rámci interpretace výzkumných zjištění in kap. 9 a v závěru práce. 
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Dvojí charakter obrazových materiálů, jež slouží jako záznamy historické 

skutečnosti, ale také jako důkaz jejího utváření, je v oblasti vizuální historie řešen 

kladením důrazu na využití sémiotiky. Sémiotika, jež bude společně s obsahovou 

vizuální analýzou sloužit jako jeden z metodologických nástrojů této práce, je 

vizuálními historiky nahlížena jako prostředek sloužící k odhalování mýtů uvnitř 

historie. Napomáhá zviditelňovat arbitrárnost (nejenom vizuálních) znakových 

systémů, čímž dovoluje odhalovat sociální konstrukci reality, jež již není chápána 

jako singulární, ale jako podmíněná politickými, dobovými, sociálně-kulturními 

a technologickými faktory. „Historie nemůže zůstat neposkvrněná sociologií 

vědění,“51 tvrdí Mietzner (2005:25) a jak se zde snažíme argumentovat, obrazy se na 

produkci historického vědění významně podílejí. Z tohoto důvodu vizuální historie 

chápe „vizuálno jako nabízející specifický (avšak jistě ne oddělený) způsob vědění, 

jenž si žádá svůj vlastní mód porozumění. Nabízí komplementární formu historického 

vědění.“52 (tamtéž:11). Obrazy tvoří přirozenou a důležitou součást naší historické 

znalosti, a jejich systematické opomíjení ve výuce dějepisu (viz výzkum Gracová a 

Labischová, 2011 in 1.3) a nekritické zpracování v dějepisných učebnicích (viz 

diskuze výzkumných zjištění in kap. 9) proto představují významný problém, jemuž 

musí být věnována pozornost. Právě akceptace iluzivní transparentnosti a 

jednostranné zacházení s obrazy jako s dokumentárními záznamy může ponejvíce 

přispět k zakotvování ideologických sdělení v edukativních materiálech. „Ve 

skutečnosti bychom měli být nejvíce pozorní vůči přítomnosti ideologie či 

zakořeňování významu uvnitř systémů myšlenek, jež jsou chápány jako přirozené či 

																																																								
51 “History cannot be innocent of the sociology of knowledge.” 
52 “The visual here is seen as offering a specific (but certainly not separate) form of knowledge that 
requires its own modes of apprehension. It offers a complementary form of historical knowledge.” 
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jako holá pravda, právě když jsou znaky nejautomatičtěji brány za to, co 

reprezentují.“53 (Mietzner, 2005:27).  

 

2.3.1: Význam obrazového sdělení mimo estetickou funkci 

Dvojí pojetí obrazu jako záznamu skutečnosti a důkazu její konstrukce vyzývá 

k uvažování o těch funkcích obrazové komunikace v dějepisném vzdělávání, jež 

výrazně přesahují funkci estetickou. Zahraniční literatura hovoří o čtyřech klíčových 

funkcích, jež obrazu v dějepisné didaktice přísluší: (1) funkci tvorby systému znalostí, 

postojů a hodnot, (2) funkci prostředku reprodukce sociálního postavení skupin ve 

společnosti a způsobu distribuce symbolického kapitálu, (3) funkci nástroje ideologie 

nových systémů a (4) funkci prostředku reprodukce a mechanismu sdílení kolektivní 

identity a kulturní paměti. Jak přehled čtyř funkcí ukazuje, nelze o jejich působení 

mluvit odděleně, stejně tak jako nelze tvrdit, že estetická funkce obrazu nehraje 

v dějepisném vzdělávání žádnou roli. Přestože nemusí docházet k přímému, 

zamýšlenému ideologickému kódování obrazových sdělení v edukačních materiálech, 

k významovému přenosu mezi žákem a učebnicí dochází vždy (Mikk, 2000:292).54 

Jak prokazují výzkumy, žáci stráví v kontaktu se vzdělávacími materiály více než 90 

% času výukové lekce (tamtéž:311). Interakce žáků s materiály proto může mít na 

formování jejich postojů zásadnější význam než jejich interakce s vyučujícími.  

Kromě vizuálních zobrazení zahrnutých do výukových materiálů představují 

předmět kritické diskuze také vyobrazení (např. skupin, činností), jež ve výukových 

																																																								
53 “In fact, it is when signs are most automatically taken for what they represent that we may be most 
alert to the presence of ideology or the embedding of meaning within systems of ideas that are taken 
for natural and naked truth.” 
54 Mnozí autoři (např. Myers, 2005) v případě kritického zkoumání ideologického dopadu učebnic na 
žáky využívají teorie interpelace (Althusser, 1971), již propojují s poznatky z oblasti kognitivní 
psychologie, jež zdůrazňují primární postavení obrazů (nad slovy) při poznávání světa dítětem. 
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materiálech chybí. Viditelnost / neviditelnost skupin obyvatel či činností spojovaných 

s určitými skupinami významně přispívá k reprodukci sociálního postavení těchto 

skupin ve společnosti a ke způsobu distribuce symbolického kapitálu uvnitř ní 

(Bourdieu, 1998).55 Mezi významné příspěvky do této oblasti bádání patří např. dnes 

již klasický historický výzkum zobrazování afroamerické komunity v období 

rekonstrukce amerického Jihu (Du Bois, 1935), studie hovořící o soudobém budování 

pozitivního obrazu ekonomicky úspěšných tříd, jež vzešly z industrializace a 

ekonomického boomu v USA na přelomu 19. a 20. století (Anyon, 1979), analýza 

patriotisticky orientované ikonografie titulních stran dějepisných učebnic 

publikovaných na přelomu 18. a 19. století v USA (Provenzo, 2011) či studie 

proměny zobrazování muže, ženy a jejich rolí v amerických učebnicích zeměpisu, 

matematiky a přírodopisu vydaných během let 1880 až 1920 (Burstyn a Corrigan, 

2011). Z českého prostředí jmenujme výzkumy reprezentace národních stereotypů 

Čechů, Rakušanů a Poláků v domácích a zahraničních vzdělávacích obsazích 

(Labischová, 2002: 151-169; Labischová, 2005). Diskuze o tom, kdo a jak je či není 

v edukačních materiálech vyobrazen, bývá někdy označována obecným termínem 

učebnicové války (textbook wars).  

V neposlední řadě sehrávají dějepisné učebnice zásadní roli v období nástupu 

nového politického režimu, jenž vychází z odlišného ideologického zázemí než 

zřízení předchozí. Učebnice významně napomáhají realizaci politické tranzice, neboť 

mají na žactvo okamžitý efekt. „Nakonec (obrazy) odrážely vzpomínky, přesvědčení a 

naděje nového národa, poskytujíce prostředky k přenosu společných emocí, stejně tak 

																																																								
55 V této práci zejména diskuze k zobrazování samostatných ženských postav viz 9.2.1. 
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jako k přenosu kontinuity a možnosti interakce mezi generacemi.“ 56  (Provenzo, 

2011:12). Na příkladu tranzitních zemí přecházejících z totalitně řízené společnosti do 

společnosti demokratické lze např. vysledovat obsahový posun v rovině společného 

narativu o společenském vývoji, jenž již není dán mezistátním konfliktem uvnitř 

bipolárně rozděleného světa, ale spočívá nyní v konfliktu vnitrostátním (tj. řeší, jakou 

úlohu jaké skupiny sehrály v minulosti společnosti, Pingel, 2010:5).  

Poslední funkci obrazu v dějepisném vzdělávání, jež obrazu rozumí jako 

prostředku přenosu a budování kolektivní identity a kulturní paměti, bude věnována 

následující třetí kapitola. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

	
	

																																																								
56 “Ultimately, they (images) would reflect the memories, beliefs, and hopes of the new nation, 
providing a means by which to transmit communal emotions, as well as continuity and the opportunity 
for interaction between generations.” 
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3. kapitola: Učebnice jako médium kulturní paměti 

 
“Historie se rozpadá v obrazy, nikoliv v příběhy.“57  

(Benjamin, 2002:N10a,3) 

 
 

Třetí kapitola rozšiřuje úvahu o významu obrazové složky v dějepisných 

didaktických materiálech o teoretickou interpretaci dějepisné učebnice jako 

paměťového média. Učebnici představuje jako významného producenta 

a reprezentanta kulturní paměti. Pomocí současných hybridních modelů kulturní 

paměti a komunikačního modelu médií paměti v ní popisujeme učebnici jako klíčové 

oficiální paměťové médium, jež se výrazně podílí na procesu mnemonické 

socializace. Zároveň zdůrazňujeme funkci učebnice jako platformy propojující 

materiální, mentální a sociální dimenze kulturní paměti, jež otevírá prostor pro dialog 

mezi individuální a kolektivní úrovní paměti. 

Na začátku nového milénia adresovali někteří autoři (např. Huyssen, 2003:8) 

paměťovým studiím kritickou výtku za přílišnou orientaci směrem ke studiu 

textových dokumentů osobní povahy, jakými jsou deníky či memoáry. Tato kritika se 

dnes jeví překonanou, jelikož se zájem soudobých výzkumníků upíná již delší dobu 

také k oficiálním dokumentům, jakými jsou například zákony a politické smlouvy či 

hmotné projevy oficiální – a dnes zejména i každodenní – kultury. Školní učebnice, 

natož pak zkoumání jejich obrazové složky, se však stále ocitají spíše na okraji 

odborné pozornosti. Zřejmé přitom zůstává, že s tím, „jak se v druhé polovině 20. 

století národní identita stala hlavním předmětem v mnoha disciplínách, následujíc 

																																																								
57 “History decays into images, not into stories.“ 
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rozpad impérií, jež nyní sama musí vysvětlovat své minulosti stále pluralitnějším a 

skeptičtějším obyvatelům, nemohou ‚paměťová studia‘ zůstat pozadu.“58 (Blight in 

Boyer a Wertsch, 2009:241). Otázka národní identity, jejíž součást problematika 

dějepisných učebnic představuje, je tedy i v současné době budování a zpochybňování 

nadnárodních celků důležitým tématem veřejné i odborné diskuze a její analýza 

představuje navýsost žádoucí úkol.  

Jak prokáže vizuální analýza obsahu československých a českých dějepisných 

učebnic, učebnice žákům představuje určitý ustálený soubor událostí a osobností, 

o nichž by se žáci v rámci povinné školní docházky měli dozvědět. Učebnice tak 

ustanovuje „soubor povinných témat, jež mohou být chápána jako kód indikující, že 

minulost v určitém smyslu udává způsob vzpomínání v dané kultuře.“59  (Pingel, 

2010:42). Analýza toho, kdo, co, jakým způsobem, v jakém období a v jakém 

kontextu dalších obrazů je zobrazen na stránkách učebnic, tedy představuje důležitý 

příspěvek k debatě o podobě současného, oficiálně reprodukovaného náhledu na 

identitu moderního českého národa.  

Při definování média učebnice můžeme vycházet z jednoduchého vymezení 

nabídnutého Mikkem (2001:15), jenž hovoří o učebnicích jako o základních 

studijních pomůckách, jež jsou používány ve většině vzdělávacích institucí a které 

mají splňovat tři základní funkce: (1) mají motivovat studenty k výuce, (2) mají 

reprezentovat informace a (3) mají informace transformovat. Na úrovni motivace 

studentů je učebnice chápána jako znak, jenž je součástí širšího systému kódů 

uplatňovaných v oblasti vzdělávání. Na úrovni reprezentace informace se učebnice 

																																																								
58 ”As national identity became a prime subject in many disciplines in the second half of the twentieth 
century, following on the disintegration of empires which themselves now had to explain their pasts to 
increasingly pluralist and sceptical populations, how could ‘memory studies’ be far behind?” 
59 “(Such) a pack of mandatory topics can be seen as a code indicating that the past, in a certain sense, 
dictates the mode of remembering in a given culture.” 
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stává znakem-symbolem, jenž zastupuje určitou konkrétní událost, osobnost či celou 

skupinu událostí a osobností, jež jsou v oficiálním systému představeny jako „soubor 

povinných témat“ představujících minulost (viz výše). Na úrovni transformace 

informace pracuje učebnice se systémem hodnot a norem, jež jsou v době tvorby 

učebnice prosazovány oficiálním politickým systémem. Sledování proměn média 

dějepisné učebnice v dlouhodobém časovém horizontu proto může naznačit posuny 

v tendencích politiky státní identity a strategiích vzpomínání / zapomínání a poukázat 

na změny v prvcích využitých k budování lokální kulturní paměti. 

 

3.1: Učebnice jako tradiční text kulturní paměti  

Předtím než popíšeme učebnici jako médium kulturní paměti z námi 

zvoleného pohledu hybridních modelů kulturní paměti, představíme učebnici viděnou 

v rámci tradičních modelů kulturní paměti, jež soudobému dynamickému pojetí 

předcházely. Krátký exkurz poslouží k lepšímu pochopení vzniku oblasti studia 

kulturní dynamiky paměti a jejích médií. Rigney (in Erll a Nünning, 2010:345) tento 

posun odborného zájmu vysvětluje pomocí přirovnání paměti k plavci, jenž pro to, 

aby se udržel na vodě, musí neustále vykonávat pohyb. Události, osobnosti a témata 

minulosti tedy musí být neustále připomínána, aby byla součástí kulturní paměti, 

a učebnice jako oficiální média paměti tento pohyb umožňují a na samém základním, 

povinném stupni vzdělávání jej udržují v chodu.  

Před současným posunem výzkumu v oblasti paměťových studií směrem „od 

produktů k procesům, od zaměření se na kulturní artefakty k zájmu o způsob, jakým 
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tyto artefakty cirkulují a ovlivňují své prostředí,“60 (tamtéž:346) spočívalo těžiště 

zájmu o kulturní paměť v jejím pochopení jako nehybného monumentu. Byla 

statickou platformou představující určitou formu mytické paměti, která ve společnosti 

pomocí vysoce formalizovaných procedur zpřítomňuje absolutní minulost. S takovou 

představou pracuje v raných textech Assmann (2001), jenž jako hlavní smysl kulturní 

paměti vidí její schopnost generovat pro určitou společnost obraz jí samé 

(autostereotyp), který jejím složkám a členům pomáhá získat základní orientaci ve 

světě. Kulturní paměť definuje na základě následujících šesti znaků: (1) formuje 

identitu, (2) konstruuje minulost retrospektivním pohybem z perspektivy přítomnosti, 

(3) má základ v opakování, (4) podléhá vnitřní organizaci, (5) má hodnotící 

a hierarchizující charakter a (6) je schopna sebereflexitivity.  

Z pohledu Assmannovy definice kulturní paměti lze na učebnice nahlížet jako 

na formativní texty paměti, jež utváří obraz o tom, kdo jako příslušníci určité národní 

skupiny jsme. Zároveň mohou učebnice fungovat také jako texty normativní, určující 

normy našeho jednání. Lze shrnout, že dějepisné učebnice nesou všechny znaky 

Assmannovy definice kulturní paměti. (1) Spolupodílejí se na vytváření kolektivní 

součásti naší identity (viz 3.3 a vysvětlení procesu mnemonické socializace). 

(2) Odhalují mnohé o politickém směřování současné společnosti v tom, na co 

a jakým způsobem z minulosti nahlíží. (3) Významně pracují s opakovanými 

textovými a vizuálními reprezentacemi. (4) Jsou jasně organizovány v oblasti 

produkce i reprodukce, kdy jsou vytvářeny specializovanými odborníky, schvalovány 

státem a odborníky dále šířeny. (5) Hodnocení a hierarchizace se v učebnicích 

projevuje výběrem témat a následně rozvržením jejich důležitosti v celku učebnice. 

																																																								
60 “(F)rom products to processes, from focus on cultural artifacts to an interest in the way those artifacts 
circulate and influence their environment.“ 
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(6) Učebnice mají sebereflexivní charakter, jelikož odrážejí a zároveň modelují 

identitu skupiny.  

Jednostranně vymezenou představu monolitické kulturní paměti staví 

Assmann do opozice vůči komunikativní paměti jedince, jež je dána rozsahem jeho 

života, vychází z jeho každodenní zkušenosti a je performována a předávána 

prostřednictvím orální tradice. Krok k dynamickému propojení těchto dvou typů 

paměti činí Aleida Assmann (1999), jež kulturní paměti přiznává dynamický 

charakter, jenž významně souvisí s její závislostí na médiích, která společnosti paměť 

zprostředkovávají: „Žitá paměť (tedy) ustupuje paměti kulturní, jež je v základu 

tvořena médii – hmotnými nosiči jako jsou pomníky, pamětníky, muzea a archivy.“61 

(2013:6).  

Z pohledu Assmann (1999) lze o učebnicích mluvit jako o institucích funkční 

aktivní paměti podílejících se na budování kolektivní identity žáků v rámci jejich 

každodenního setkávání s učebnicí. Učebnice jako instituce aktivní paměti 

představuje paměť jako přítomnost, jež je na jejích stránkách reprezentována pečlivě 

vybraným kánonem událostí, osobností a témat. Proces kanonizace vidí Assmann jako 

spjatý se zvláštním momentem, během něhož událost, objekt či osoba získává vysoký 

společenský status a hodnotu. Tři základní podmínky procesu kanonizace, jež 

Assmann definuje, plně odpovídají znakům dějepisné učebnice: (1) funguje v nich 

princip selektivnosti (do učebnice se dostane pouze několik vybraných událostí, 

objektů či osob), (2) kanonizovaný předmět získává zvláštní hodnotu (o událostech, 

osobách, objektech či tématech zastoupených v učebnicích se mluví s  aurou jisté 

výjimečnosti) a (3) kanonizovaný předmět je schopný přetrvávat z generace na 

																																																								
61 “Living memory thus gives way to cultural memory that is underpinned by media – by material 
carriers such as memorials, monuments, museums, and archives.“ 
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generaci (existuje soubor událostí, osobností, objektů a témat, jež jsou i napříč delšími 

časovými horizonty v učebnicích stále reprezentovány, přičemž samo médium 

učebnice ze základního školního systému vzdělávání nemizí).62 Assmann hovoří 

o procesu kanonizace především ve spojení se třemi oblastmi společnosti, jimiž jsou 

náboženství, umění a historie. Ve sféře náboženství se kanonizace projevuje ve 

známých fenoménech jmenování světců a uctívání jejich relikvií. Na poli umění 

dochází v procesu kanonizace k vytváření souboru vybraných uměleckých děl 

reprezentujících vývoj dějin umění, jenž je v současné době významně kritizován 

především postkoloniální a feministickou teorií. V oblasti historie je kánon utvářen ve 

způsobu reprezentování národní historie v učebnicích, v oslavách národních svátků, 

v uchování a oslavě státních symbolů a národních monumentů. 

Zajímavý moment práce s učebnicí může v rámci dějepisné výuky 

představovat expandování mimo strategii kánonu směrem ke strategii archivu, kdy je 

dle Assmann vedle materiálů obsažených v kánonu pracováno také s doplňujícími 

materiály a informacemi z dalších zdrojů. Jak však ukazuje výzkum Gracové 

a Labischové (2011 viz 1.3), a jak také v informativních rozhovorech zmiňují 

odborníci z oblasti dějepisné didaktiky, praxe současné výuky dějepisu na českých 

školách je založena především na pohybování se uvnitř uzavřeného kánonu učebnice. 

 

3.2: Učebnice jako průsečík vrstev hybridní kulturní paměti  

Assmann nastolený dynamický přístup k paměti dále rozvíjí hybridní 

perspektiva kulturní paměti, která se na poli paměťových studií začíná prosazovat 

s nástupem nového milénia. Brockmeier (2002) do oblasti přispívá pokusem 

																																																								
62 Třetí podmínky kanonizace se významně dotýká výzkumná otázka této práce. 
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o překonání mezioborových bariér, když kulturní paměť chápe jako fenomén jdoucí 

napříč disciplínami sociologie, psychologie, historie a mediálních studií. Kulturní 

paměti rozumí jako mnohovrstevnaté platformě, jež se organicky skládá z úrovní 

individuálního – kolektivního a soukromého – veřejného, jež jsou vzájemně 

propojené. S touto integrativní představou paměti pracují také ti zastánci jejího 

hybridního modelu, kteří rozumí kultuře jako systému znaků (nejvýznamněji Wertsch, 

1993). Jestliže tyto dva náhledy spojíme, pak lze říci, že na základní úrovni je kulturní 

paměť většinou soudobých oborových autorů chápána jako víceúrovňové pole 

usilující o mediaci znaků, jež nesou specifické kolektivní významy.  

Zastánci hybridní perspektivy při řešení problematiky mediace znaků výrazně 

odkazují na studium kulturních symbolů u Warburga. Konkrétně pak na jeho koncepci 

formule pathosu (Pathosformel), jež popisuje moment návratu určitých symbolických 

kulturních projevů do oblasti umění v různých historických dobách a také napříč 

tradiční synchronní vývojovou linií dějin umění (např. v současném umění se znovu 

objeví určitý ornament, prvek objektu či struktura užívaná v umění minulosti, ale o 

tomto vztahu lze uvažovat i naopak) (Didi-Huberman, 2010).  Jak dokládá autorka 

základního hybridního konceptu kulturní paměti Erll (2011), proces mediace 

symbolických reprezentací tvoří samý základ vztahu kultury a paměti. „Kultura 

spočívá na paměti symbolů“63 a společná paměť je tvořena „kulturní pamětí obrazů“64 

(tamtéž:20), jež znovu zpřítomňuje určité symbolické reprezentace. Hybridní 

teoretický rámec paměti proto klade důraz především na tropologickou dimenzi 

paměti, kdy dochází, stejně jako v případě této práce, ke studiu vizuálních figur či 

jazykových obrazů. 65  Definici učebnice jako platformy umožňující mediaci 

																																																								
63 “Culture rests upon the memory of symbols.“ 
64 “(C)ultural memory of images.“ 
65 K termínu vizuální figura hojně aplikovaném ve výzkumné části této práce více viz 4.3. a 7.2. 
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kanonických symbolických reprezentací shledáváme proto pro naši práci nejvhodnější. 

Zároveň ji však ještě navrhujeme doplnit o upřesnění konkrétní dimenze paměti, s níž 

kanonické symbolické reprezentace znázorněné v učebnicích nejvíce pracují; 

o dimenzi kolektivně-sémiotické paměti (Hirst a Manier, 2008), jež je sférou paměti 

složenou z historických událostí, které nebyly recipientem přímo osobně prožity, 

avšak jsou mu prostřednictvím vybraných znaků znovu zpřítomňovány.  

Hybridita v názvu zvoleného přístupu ke kulturní paměti si však neklade za cíl 

odkazovat pouze k mezioborovosti teoretického rámce a mnohoúrovňové představě 

o kulturní paměti. Referuje zejména k propojování tří základních dimenzí, v nichž se 

kulturní paměť projevuje (Posner, 2004). V první řadě je kulturní paměť závislá na (1) 

materiální dimenzi, hmotné platformě, jež umožňuje uchování a znovuzpřítomnění 

symbolických reprezentací. V případě námi zkoumaných dějepisných učebnic 

zastupuje tento rozměr papírová kniha. Druhou dimenzi představuje (2) mentální 

sféra, jež obsahuje společensky sdílené komunikační kódy, jakými jsou 

např. hodnoty, normy, ale i představa času. Ty se v rámci učebnice starají o funkci 

transformace informace a ke konkrétním reprezentacím přiřazují konkrétní významy. 

Třetí oblastí je (3) dimenze sociální, jež v sobě zahrnuje soubor rituálů a praktik 

spojených se vzpomínáním v dané společnosti, jež vykonávají nositelé této paměti, tj. 

členové společnosti. Sociální dimenze dějepisné učebnice je utvářena především 

institucionálním rámcem disciplíny historie, oblastí dějepisné didaktiky, sférou 

nakladatelství, legislativním systémem státního vzdělávacího sektoru, institucí školy a 

konkrétním způsobem, jakým pedagogové a žáci učebnice využívají. 
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3.2.1: Učebnice a remediace 

Materiální nosiče paměti, ať už jsou jimi dějepisné učebnice či deníkové 

záznamy, fotografická alba nebo zvukové stopy, neslouží pouze k zápisu 

symbolického kódu kulturní paměti, ale působí také jako producenti významu tohoto 

kódu. Symbolický systém a médium jsou totiž na sobě vzájemně závislé. Zatímco 

médium umožňuje externalizaci znaků, symbolický systém zajišťuje internalizaci 

mediovaných obsahů (Erll, 2011:104). Jak připomíná Sturken: „Kulturní paměť je 

produkována prostřednictvím objektů, obrazů a reprezentací. Ty jsou technologiemi 

paměti, nikoliv nádobami paměti, v nichž paměť pasivně přebývá.“ 66  (1997:9). 

Materiální nosiče paměti proto společně s dalšími autory v této práci nazýváme médii 

paměti, čímž usilujeme o zdůraznění jejich produktivní role ve způsobu reprezentace 

minulosti a jejího pochopení recipientem. Médiu paměti je důležité porozumět v obou 

jeho vzájemně propojených rovinách, materiální a významotvorné, jež jsou vhodně 

reflektovány v koncepci Krämer (1998), která médium definuje zároveň jako stopu a 

aparát. Charakter stopy dějepisná učebnice získává tím, že nese konkrétní kulturní 

paměťové obsahy, jimiž jsou kanonické reprezentace. Aparátem je svým materiálním 

rozměrem obrazotextové papírové knihy.  

Jako médium paměti dějepisná učebnice také naplňuje čtyři základní 

podmínky charakterizující integrativní koncept médií (ein integratives Medienmodell) 

(Schmidt, 2000). Za prvé je učebnice (1) komunikačním nástrojem, který ke 

komunikaci aktivně využívá text a touto prací analyzovaný obraz. Dále představuje 

určitou (2) technologickou platformu, jelikož existuje jako papírová kniha. Zároveň 

v sobě obsahuje (3) sociální rozměr, jímž jsou v případě učebnice symbolické kódy, 

jež jsou dekódovány učiteli a žáky v prostředí školní výuky, a přitom disponuje 
																																																								
66 “Cultural memory is produced through objects, images and representations. These are technologies 
of memory, not vessels of memory in which memory passively resides.“ 
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(4) specifickým kontextem produkce, jenž nabízí pouze určité možnosti jejího použití. 

Poslední bod učebnice splňuje způsobem, jakým je s ní zacházeno ve školním 

prostředí. Z učebnice je např. čteno, jsou prohlíženy obrázky, dochází ke komentování 

obsahu či jsou prostřednictvím učebnice zadávány úkoly k vypracování. Mimo tento 

kontext je využití učebnice možné pouze minimálně.   

Již z běžného pohledu na vizuální obsah učebnic moderních dějin je zřejmé, že 

ne všechny obrazy, jež učebnice obsahují, např. fotografie, umělecká díla či novinové 

tisky, jsou materiály, které pro účely vydání v učebnici vznikly. Původ těchto 

materiálů nacházíme jinde a dané reprezentace jsou proto reprodukcemi, jež se staly 

součástí učebnice na základě  procesu kanonizace. Dějepisná učebnice představuje 

pouze jednu z mnoha platforem, jedno z mnoha médií paměti, prostřednictvím nichž 

jsou opakující se symbolické reprezentace ve společnosti zpřítomňovány. Na základě 

neustálé cirkulace těchto reprezentací, jež se mohou objevovat jak v kontextech 

paměťových médií oficiálního charakteru (jakými jsou v případě této práce dějepisné 

učebnice a stálá expozice Národního muzea), tak v mediálních sférách populární 

kultury (např. v televizním zpravodajství či v seriálové produkci), dochází 

k přirozenému propojování odlišných společenských oblastí. Sledování současného 

prolínání kontextů oficiálních a neoficiálních médií paměti vede Erll k úvaze o vzniku 

plurimediálních sítí kulturní paměti (2011). Z tohoto pohledu se v předkládané práci 

snažíme rekonstruovat společnou plurimediální síť dvou oficiálních médií paměti na 

vzorku vizuálních reprezentací čtyř významných událostí moderních národních 

dějin.67 

																																																								
67 K možnému rozšíření zkoumání o neoficiální média paměti viz metodologická diskuze in kap. 5 
a Závěr. 
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Tyto široké plurimediální sítě by však nemohly vznikat bez klíčového procesu, 

jenž spočívá v samém jádru komunikace médií paměti, procesu remediace (Bolter 

a Grusin, 1999). „Kulturní paměť je závislá na tom, co by Bolter a Grusin nazvali 

‚znovuzúčelněním‘, což je vzetí ‚skutečnosti‘ (v našem případě paměti jako látky) 

z jednoho média a jeho využití v médiu jiném.“68 (Erll a Rigney, 2012:5). Bez 

procesu remediace není existence kanonických symbolických reprezentací minulosti 

v učebnicích, a tedy ani např. ve Warburgových formulích patosu, myslitelná. 

Společně s dalšími autory se proto přikláníme k tvrzení, že proces remediace, jenž 

stojí v centru logiky nových médií, je stejně tak obrazem logiky kulturní paměti (Erll, 

2011:140). Dva protikladné způsoby vizualizace mediovaných obsahů, jež se 

s procesem remediace pojí a jimiž jsou procesy imediace a hypermediace, budou 

vhodněji osvětleny na médiu muzejní expozice, jemuž je věnována následující 

kapitola (viz 4.2). Prozatím se držme shrnutí Erll, podle níž procesy spojené 

s remediací „především činí minulost pochopitelnou; zároveň mohou obdařit mediální 

reprezentace aurou autenticity; a konečně hrají rozhodující roli ve stabilizování 

určitých paměťových obsahů v mocná místa paměti.“69 (2011:143). 

Obecnou podmínku fungování logiky kulturní paměti pak v posledku tvoří 

mnemonická funkcionalizace. Princip, jenž říká, že média paměti musí být jako média 

paměti vnímána, aby tak fungovala. K  funkcionalizaci musí tedy dojít na straně 

produkce i recepce. V případě produkce musí být s médiem paměti pracováno jako 

s nástrojem přenosu reprezentace paměti pro budoucí generaci. Tento záměr je 

v procesu tvorby učebnice přítomen explicitně. V případě recepce musí příjemce 

																																																								
68 “Cultural memory relies on what Bolter and Grusin would call ‘repurposing‘, that is, taking 
a ‘property‘ (in our case a memory-matter) from one medium and re-using it in another.“ 
69 “First and foremost, they make the past intelligible; at the same time, they can endow media 
representations with the aura of authenticity; and, finally, they play a decisive role in stabilizing certain 
mnemonic contents into powerful sites of memory.“ 
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v médiu hledat paměťové obsahy, což u učebnice zajišťuje praxe a kontext dějepisné 

výuky. Na základě zvážení této podmínky, jež stojí v základu Hallovy teorie 

komunikace a sdílení kulturních obsahů (in Dvořák, 2012:105–116), a při pochopení 

kulturní paměti jako souboru obsahů, jenž tvoří médii zpřítomňované symbolické 

reprezentace, dospívá Olick k závěru, že se současná paměťová studia proměnila 

v novou sociologii mnemonických praktik a produktů (2011:227). 

 

3.3: Mnemonická socializace 

Mnemonické praktiky a jejich významy, jež ve spojení s námi zvolenými 

paměťovými médii může představovat práce s dějepisnou učebnicí v hodině či 

prohlídka exponátů historického muzea, jsou ve společnosti utvářeny v celoživotním 

procesu mnemonické socializace jedince (Zerubavel, 1996). Koncept mnemonické 

socializace zdůrazňuje sociální podmíněnost naší schopnosti individuálně i kolektivně 

vzpomínat na minulé události. V tomto ohledu navazuje na prvotní sociologická 

zkoumání paměti provedená Halbwachsem (2010), konkrétně pak na pojem 

sociálních rámců, jejž dále rozvíjí. Zerubavel při reflexi naší běžné paměťové 

zkušenosti připomíná dobře známou skutečnost, „že mnohé z toho, co si 

‚pamatujeme‘, je ve skutečnosti filtrováno (a tudíž nevyhnutelně zkresleno) skrze 

proces interpretace, jenž se obvykle uskutečňuje v určitém sociálním prostředí.“70 

(tamtéž:221). Z toho vyplývá, že minulost, s níž se setkáváme na osobní i kolektivní 

úrovni, je nám zprostředkována nejenom médiem paměti v podobě kódů 

symbolických reprezentací, ale také prostřednictvím jistého sociálního kontextu, jejž 

představují mnemonické skupiny a jejich pravidla jak a kdy vzpomínat (viz dimenze 

																																																								
70 “(T)hat much of what we ‘remember‘ is actually filtered (and therefore inevitably distorted) through 
a process of interpretation that usually takes place within particular social surroundings.“ 
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sociálního kontextu a specifického kontextu produkce v integrativním konceptu médií 

výše).  

Proces vzpomínání, který je tedy ze své mediované podstaty procesem 

technologickým, symbolickým i sociálním, je též procesem vysoce normativním. 

Probíhá na základě explicitně i latentně daných pravidel, jež si členové 

mnemonických skupin v průběhu paměťové socializace osvojují. „Představa tradice 

vzpomínání (nejčastěji manifestovaná v podobách povinných školních hodin dějepisu) 

podtrhuje normativní dimenzi paměti, jež je z velké části ignorována kognitivními 

vědami.“71 (tamtéž:222). Kognitivní vědy, které se soustředí především na zachycení 

procesu vzpomínání na úrovni psychologických pochodů jednotlivce, dle Zerubavela 

nevěnují sociálnímu prostředí dostatek pozornosti, a nedostatečně reflektují zjm. 

význam skupiny, která je pro proces mnemonické socializace klíčová – rodiny. 

Rodina představuje první mnemonickou komunitu / mnemonické druhé, v rámci níž se 

dítě s mediovanou minulostí setkává (např. formou rodinných vyprávění či na základě 

prohlížení rodinných fotoalb). Stejně jako školní výuka dějepisu podléhá i rodinné 

vzpomínání pravidlům a odehrává se ve specifickém čase, nejčastěji rodinných oslav 

a svátků. Přesně vymezený čas, kdy určitá paměťová skupina společně vzpomíná, ať 

již na úrovni primární rodiny, sekundární skupiny či národa, nazývá Zerubavel 

mnemonickou synchronizací, k níž poznamenává: „(Taková) mnemonická 

synchronizace vlastně představovala nejranější prototechnologické záblesky moderní 

‚globální vesnice‘.“ 72  (2003:4). Na základě výše řečeného můžeme celek 

společenských pravidel vzpomínání definovat jako soubor formálních procedur, které 

																																																								
71 “The notion of a tradition of remembering (most commonly manifested in the forms of required 
history classes in school) underscores the normative dimension of memory, which is largely ignored by 
cognitive science.“ 
72 “(Such) mnemonic synchronization was indeed the earliest prototechnological foreglimpses of the 
modern ‘global village‘.“ 
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se týkají místa, času a postupů performativních aktů vzpomínání, jež se vážou k 

předem daným či společně vyjednávaným událostem a jejich významům a které se 

v obou námi zvolených médiích paměti taktéž odrážejí. V případě státem 

schvalovaných učebnic a v zastoupení státu organizovaných výstavních aktivit 

dokonce tyto formální procedury nacházejí oporu v legislativním rámci. 

Výběr událostí, na něž bude vzpomínáno, a které v naší práci zastupují 

tzv. „osmičkové“ události českých a československých dějin 20. století, je dle 

Zerubavela  závislý na třech základních faktorech. (1) Odvíjí se od způsobu 

strukturace historických horizontů, neboli od způsobu členění historického času do 

period, jež na sebe z pohledu společnosti navazují, či představují zásadní zlom v jejím 

vývoji (viz výzkum Šubrta a Vinopala, 2013 in 1.2.1). Důležitou roli sehrávají také 

(2) perspektivy, prostřednictvím nichž jsou události minulosti nahlíženy. Vhodný 

ilustrativní příklad může nabídnout např. použití různých dějinných perspektiv 

k popisu afrického a severoamerického dějepisu, kdy je využit či je vynechán 

koloniální pohled evropských objevitelských cest. Poslední specifické strukturní 

podloží pro vyjevení a uchování událostí minulosti představuje (3) sociobiografická 

paměť skupiny, jež členovi skupiny předává vzdálené vyprávění o událostech, které se 

odehrály dávno před příchodem člena do skupiny. Sociobiografickou paměť si jedinec 

osvojuje např. společně s členstvím v náboženských systémech, ale také v národním 

celku (viz pojem kolektivně-sémiotické paměti výše).  

Veškeré výše popsané základní prvky sociálního fungování paměti ve 

společnosti představují nejhlouběji sdílenou rovinu kulturní paměti, jež strukturuje 

naše individuální i kolektivní vzpomínání. Společně utvářejí sociomentální topografii 

(sociomental topography) minulosti, jež je pro pochopení kulturní paměti klíčová, 

neboť „odhaluje, kterak celé komunity, a nikoliv pouze jednotlivci, vzpomínají na 
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minulost,“ a „napomáhá zvýraznit (tuto) zřetelně sociální dimenzi lidské paměti.“73 

(tamtéž:2). Tato základní, hluboce sdílená sociomentální schémata, na základě nichž 

se mnemonická socializace odehrává, mohou nabývat různých podob verbálních 

i vizuálních reprezentací, jejichž cirkulace, mnemonická tranzitivita (tamtéž:6, viz 

koncept plurimediální sítě kulturní paměti výše), je zajištěna pomocí médií paměti. 

 Předtím než se prostřednictvím výzkumu pokusíme o nalezení souboru takto 

hluboce kolektivně sdílených vizuálních reprezentací moderních národních dějin, 

představíme v poslední teoretické kapitole specifika druhého zvoleného média paměti, 

historické expozice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

																																																								
73 “(H)elps highlight (this) pronouncedly social dimension of human memory by revealing how entire 
communities, and not just individuals, remember the past.“ 
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4. kapitola: Muzejní expozice jako médium kulturní paměti 

„Je obtížné představit si svět bez muzeí, když jsou tyto instituce tak všudypřítomné a 

považované za tak hodnotné, od malých městských sbírek až po národní galerie, od 

školního kurikula po turistický itinerář.”74 

(Crane, 2000:1) 

 

Čtvrtá kapitola se zabývá vztahem paměti a muzea a proměnami způsobu 

práce s komunikačními prostředky uvnitř současných historických expozic. V druhé 

části diskutuje problematiku emocionálního a etického prožitku diváka při setkání 

s vizuálním znázorněním historických událostí. V závěru upírá pozornost na médium 

fotografie v kontextu dějepisné didaktické produkce, jež je významně zastoupeno v 

analyzovaných materiálech.  

Přestože není smyslem této kapitoly pojednávat o historickém vývoji instituce 

muzejní expozice, poskytnutí krátkého vhledu do proměny společenského a 

politického rámce, v němž muzeum v průběhu 19. století vzniklo a v němž na počátku 

21. století existuje, se jeví pro další diskuzi jako nezbytné. Zakládání prvních 

muzejních institucí je totiž obvykle spojováno s projevy nacionalistických tendencí 

19. století, v němž docházelo k formování moderních státních celků a státních identit, 

jak prostřednictvím termínu imaginativní společenství ukazuje Anderson (2008). 

Prostředí muzea představovalo místo, v němž pomocí narativizace historických 

událostí docházelo k vytváření rámců, jež budovaly a podporovaly soudržnost nově 

																																																								
74 ”It is difficult to imagine a world without museums, when these institutions are so omnipresent and 
considered so valuable, from small town collection to national gallery, and from school curriculum to 
tourist itinerary.” 
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vznikajících nacionalistických uskupení 19. století.75 Zároveň muzea navázala na 

osvícenskou myšlenku budování univerza vzájemně propojených objektů, na něž je 

v tomto případě nahlíženo optikou historie a které si ve specifickém prostředí 

dodávají na významu (Ernst, 2000:19).  Jak v dobové eseji věnované fenoménu 

muzea připomíná německý malíř Franz Ludwig Catel (1816), muzea měla již od 

svého vzniku splňovat funkci určité protézy imaginace, jež prostřednictvím vystavení 

objektů z dob minulých pomáhá u současných návštěvníků stimulovat představu o 

minulosti, čímž v posledku dochází k rozvoji jejich kreativního myšlení a ocenění 

historie. Avšak i tato podpora představivosti společnosti musela v muzeích probíhat 

na základě jasné struktury, jež byla předem obsažena jak v architektonickém řešení 

muzejní budovy, tak v příběhu, prostřednictvím něhož byly divákům témata a 

vystavené objekty představeny. Jak shrnuje Ernst: „V 18. století se objevily dvě 

podoby zpracování minulosti: byla vytvořena architektonická a institucionální nádoba 

(uměleckého) historického muzea sloužící jako rozvrh orientace paměti a na základě 

literárního média narativu došlo k implementaci historické imaginace vedoucí 

k in/formování imaginace.“76 (2009:21).  

Crimp (1993) v návaznosti na Foucaulta (např. 2000, 2010) na příkladu 

uměleckohistorického muzea ukazuje produktivní spojení vzniku instituce muzea se 

zrodem moderní, normativní společnosti disciplinace, dohledu a formování Subjektu 

v 19. století. Bennett (1988) však ukazuje, že i přestože je provedené propojení platné, 

musí být analyzováno v bližším detailu, jenž vyjeví specifické diskurzivní praktiky 

pojící se s prostředím muzea. Autor poukazuje na významný vliv nových technologií 
																																																								
75 Zajímavým výzkumným příspěvkem zkoumajícím projevy budování nové československé identity 
prostřednictvím mnoha projevů vizuální kultury, včetně výstavní praxe, viz výbor statí Bartlová, M. 
(2017): Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní a národní identity. Praha: UMPRUM. 
76 ”Two forms of processing the past took shape in the 18th century: the architectural and institutional 
container of the (art-) historical museum was created, serving as a grid for memory, and the 
implementation of historical imagination, based on the literary medium of narrative, led to an 
in/formation of the imaginary.” 
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vidění, které se vznikem muzeí souvisejí a které se rozvíjely společně s  novými 

moderními vědami biologie, antropologie či dějin umění (zmiňme alespoň diorama či 

panorama). Důležitým aspektem nové výstavní praxe bylo její propojení 

s architekturou a designem prvních obchodních domů v moderních metropolích, které 

pracovaly s prostředím výlohy a tedy se situací veřejné prezentace objektů-zboží. Na 

rozdíl od v té době známých kabinetů kuriozit a soukromých sbírek nebylo smyslem 

zakládaných muzejních expozic uzavření objektu do privátního prostředí, ale 

vytvoření určitého typu veřejného pohledu (public gaze), jejž nyní nabízely samy 

instituce. „Nechce se tím tvrdit, že technologie dohledu neměly ve výstavním 

komplexu žádné místo, ale spíše ukázat, že jejich propletení s novými formami 

spektáklu vytvořilo složitější a jemněji odstíněné soubory vztahů, prostřednictvím 

nichž byla moc uplatňována a s nimi spojována.“77 (tamtéž:76). Bennett argumentuje, 

že muzejní instituce, jež v rámci svých diskurzivních praktik a formací usilují 

o interpelaci jedince, jsou postaveny na odlišném vztahu mezi Subjektem a institucí, 

než jaký prezentuje Crimp. Muzea sice představují disciplinační aparáty, avšak 

pracují s obrácenou orientací vůči Subjektu. Ten zde není oslovován jako jednotlivec, 

ale poprvé dochází k interpelaci celé masy, jež přestává být objektem poznání, ale je jí 

umožněno poznávat. To, co poznává, je však již předem vybrané, popsané 

a zarámované konkrétním prostorem a narativem. Smyslem muzea je proto dle 

Bennetta umožnit návštěvníkovi zvnitřnění v muzeu předváděného řádu za účelem 

vytvoření a podpory jeho vnitřní seberegulace a sebedohledu. 

Jak uvádí citát na začátku této kapitoly, muzea jsou v současné době 

všudypřítomnými institucemi. Zvyšování nárůstu počtu muzejních institucí lze zpětně 

																																																								
77 ”This is not to suggest that technologies of surveillance had no place in the exhibitionary complex 
but rather that their intrication with new forms of spectacle produced a more complex and nuanced set 
of relations through which power was exercised and related to.” 
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vysledovat do 80. let 20. století, kdy vznik nových muzeí doprovodil a podpořil 

narůstající akademický zájem o problematiku muzejnictví (Crane, 2000:2). 

V návaznosti na nově se formující myšlenkové oblasti kulturálních studií (Hall, 2013) 

a postkolonialismu (Said, 2008) došlo především ke kritickému přezkoumání 

národních narativů a kulturních stereotypů, zejména pak způsobů zobrazování 

etnických menšin a genderu, jež sledovaly nacionalistické a nefeministické narativní 

strategie prvních muzeí. Novým myšlenkovým hnutím, obecně označovaným jako 

nová muzeologie, začal být naopak kladen důraz na kritickou reprezentaci života 

etnických menšin, zobrazení postavení ženy ve společnosti a reprezentaci 

každodenního života, což způsobilo odklon od velkých národních vyprávění směrem 

k interpretaci sociálních témat (Arnold-de Simine, 2013:8).  

 

4.1: Muzem 21. století 

Z hlediska nové muzeologie má nový typ muzea splňovat nejenom roli 

edukativní, ale také roli facilitátora veřejné diskuze o obecně sdílených problémech. 

„(M)uzeum jako vzdělávací aparát nemůže být ničím jiným než prostorem vzájemně 

vyjednávaných reprezentací, běžně přijímaným či ,nejmenším společným 

jmenovatelem‘ mezi množstvím aktérů včetně států, lidskoprávních organizací 

a široké veřejnosti, o jejichž interpelaci usiluje.“78 (Andermann, 2012:90). Jak z výše 

uvedeného vyplývá, muzeum dnes představuje mocenskou platformu, na níž se 

střetávají protichůdné společenské síly převládajícího politického systému 

a společenského řádu s ekonomickým tlakem komerčního úspěchu a silou mnohdy 

vzájemně soupeřících paměťových skupin. V případě státem zřízených 

																																																								
78 ”(T)he museum, as an educational apparatus, cannot but be a space of negotiated representations, 
a ‘commonplace’ or a ‘lower common denominator’ among numerous actors including the state, 
human rights organizations and the wider public it seeks to interpellate.” 
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a financovaných muzeí je takové instituci připisována „veřejná role paměti, u níž se 

očekává, že bude představovat široký společenský či alespoň politický konsenzus, 

produkujíc narativy, které tvoří integrální součást politiky národní identity.“ 79 

(Arnold-de Simine, 2013:2). Na nejširší úrovni pak může být nový typ muzeí 

definován jako organizační princip, jehož prostřednictvím je předáván obsah kulturní 

identity a vědeckých znalostí pomocí promíchání strategií produkce a	recepce 

informací (Crane, 2000:5).  

Stále narůstající množství muzeí nejrůznějšího zaměření vznikajících na 

úrovni měst, regionů, národů až nadnárodních celků, jež doprovází zájem návštěvníků 

i odborné veřejnosti, vede Crane k definování existence sdíleného muzejního 

povědomí (shared museal consciousness), neboli široce sdíleného vědomí společnosti 

o významu muzejních institucí. Fenomén rozmachu instituce muzea Crane dokonce 

považuje za dominantní znak ducha současné doby (Zeitgeist), kterého v jazykové hře 

označuje termínem Cite-geist (tamtéž:12). Proces soudobého invazivního pronikání 

fenoménu muzea do každodenního a veřejného života společnosti, který bývá taktéž 

označován jako proces muzealizace veřejného života (Lübbe, 1983), lze pak 

v dlouhodobé perspektivě nahlížet jako jeden z důsledků modernizace společnosti; 

procesu, jenž přinesl zásadní sociální akceleraci způsobující erozi tradičních hodnot a 

otřes stability společenského řádu. Role muzea je v této situaci zřejmá: „Muzeum 

kompenzuje tuto ztrátu stability nabídnutím tradičních forem kulturní identity 

destabilizovanému modernímu subjektu.“80 (Huyssen, 1996:23).  

																																																								
79 ”A public role of remembrance in which they are expected to represent a broad social or at least 
political consensus, producing narratives that form an integral part of national identity politics.” 
80 ”(T)he museum compensates for this loss of stability by offering traditional forms of cultural identity 
to a destabilized modern subject.” 
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Williams (2007:5) k výše uvedenému přidává další důležitý postřeh, v němž 

zdůrazňuje hojné využívání náboženských prvků uvnitř moderních, sekularizovaných 

muzejních institucí. Všímá si především sociálních praktik navštěvování (social 

practices of visitation) památníků a muzeí, které v mnoha ohledech připomínají 

náboženské poutě do posvátných míst. Návštěvníci jsou přitahováni konkrétním 

místem či budovou. Svou návštěvu často spojují s datem významným pro určitou 

paměťovou skupinu (orientují se např. dle národních svátků, svátků jednotlivých 

etnik, ale třeba i mezníků školního roku). V muzeích se návštěvníci snaží oddávat 

tiché kontemplaci a pozorování a podstatným rysem také zůstává pozice těla 

návštěvníků vůči budově muzea. Ve většině případů totiž budova muzea představuje 

mohutný prostor, v němž se tělo jednotlivce ztrácí, a návštěvník si tak plně 

uvědomuje nadlidskou dimenzi prostoru, v němž se nachází. Objekty, s nimiž se 

během své návštěvy muzea setká, pak a priori považuje za objekty určitého významu, 

jež prošly výběrem odborníků a které utváří určitý kánon znalostí, o němž panuje 

společenský konsenzus (viz proces kanonizace in 3.1). Návštěvník je podle Williamse 

uvnitř muzea lapen v efektu muzea (museum effect), kdy si jednotlivé vystavené 

objekty vzájemně propůjčují společenskou a historickou váhu a „mohou být nově 

představeny jako emblémy naplněné emocionální a historickou vahou téměř jistě 

větší, než jaké se těšily ve svém původním ztělesnění.“81 (tamtéž:28). Nejenom 

způsob vystavení objektů, často umísťovaných do skleněných vitrín, za bezpečnostní 

pásy či na piedestaly, ale i jejich percepce běžnými návštěvníky nakonec umožňují 

rozumět muzejnímu prostoru jako prostoru sekulární posvátnosti (secular sacredness) 

(tamtéž:40).  

																																																								
81 ”(C)an be restored as emblems loaded with emotional and historic weight almost certainly greater 
than that enjoyed in their initial incarnation.” 
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Soudobá muzejní teorie rozlišuje mnoho různých typů muzeí 

(např. uměleckohistorické, průmyslové či přírodovědné), v rámci typologie 

historických muzejních institucí se však setkáváme se specifickou kategorií muzea 

věnovaného reprezentaci masových tragických událostí, jakými jsou holocaust, 

genocida či teroristický útok.  Williams (2007) tyto instituce souhrnně označuje jako 

muzea-památníky / pamětní muzea (memorial museums).82 Název memorial museum 

je autorem zvolen proto, aby vystihl unikátní charakter těchto institucí majících za cíl, 

stejně jako památníky (memorial), vyvolání neoddiskutovatelných pocitů úcty vůči 

mrtvým (tamtéž:8). Na rozdíl od běžného historického muzea, jež Arnold-de Simine 

(2013:11) v kontrastu označuje termínem muzeum paměti (memory museum), má 

muzeum-památník poskytovat méně neutrální výklad historických událostí a 

v návštěvníkovi vyvolávat konkrétní emoce vznešena a úcty. Muzeum paměti, které 

Arnold-de Simine charakterizuje jako založené na „postmoderním posunu od 

‚historie’ jako autoritativního hlavního diskurzu o minulosti směrem k paradigmatu 

paměti“ 83  (tamtéž:11), má vzhledem k jedné události otevírat více možných 

interpretací, pluralitně ji kontextualizovat a také kritizovat. Muzeum paměti také není 

natolik významně spjato s určitou lokalitou. Muzeum-památník se naopak často 

nachází na místě konkrétní tragické události. Poslední rozdíl pak spočívá v počtu 

vystavených objektů. Muzeum-památník obsahuje méně tzv. primárních artefaktů, 

objektů představujících pozůstatky prezentované katastrofy, jež muzejní expozici 

zajišťují autenticitu (Williams, 2007:25). Právě nedostatek primárních artefaktů, 

jakými jsou povětšinou fyzické předměty spjaté s konkrétními výjimečnými osobami 

																																																								
82 Překlad muzea-památníky volíme pro tuto práci z toho důvodu, že podtrhuje Williamsovy úvahy 
o společném vývoji médií muzea a památníku a o vzniku podobných sekulárně posvátných praktikách 
jejich navštěvování. 
83 “(P)ostmodern shift from ‚history’ as the authoritative master discourse on the past to the paradigm 
of memory.“ 
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či objekty zastupující kategorii určité zkušenosti,84 může v případě muzea-památníku 

představovat jeden z důvodů, proč je v nich pracováno se stále větším množstvím 

obrazových reprezentací, jakými jsou fotografie a filmy.  

Výrazný zájem o fyzické i virtuální vizuální materiály lze však vysledovat 

napříč současnou muzejní praxí. Ernst (2000:26) označuje tento posun jako utváření 

postmuzeální projekční paměti (postmuseal screen memory), která s sebou nese jak 

nárůst počtu fotografií a audiovizuálních děl v historických expozicích, tak se 

vztahuje ke způsobu prezentace předmětů, jež jsou permanentně transformovány 

v obrazy. Dle autora sledujeme vznik nové „flexibilní, archivu podobné prezentace 

předmětů, jež již neodděluje techniky uložení od didaktických technik vystavení. 

Paměť se tak stává neoddělitelnou od svých reprezentací.“85 (tamtéž:26). Způsoby 

prezentace objektů a možnosti práce s  vizuálními i audiovizuálními médii stojí v 

centru zájmu nového typu historických muzeí, jež usilují o vytvoření imerzivního 

prostředí. V něm dochází k využití široké škály komunikačních prostředků, zatímco 

se upouští od tradičního způsobu vystavování objektů doplněných o průvodní texty a 

popisky. Jak již na konci 80. let 20. století předjímá White (1988:1199), nová 

historická muzea nekladou hlavní důraz na sbírání předmětů, ale na způsob prezentace 

a interpretace událostí, k čemuž stále více využívají vizuálních prostředků. Tuto 

kvalitativní i kvantitativní změnu White demonstruje zavedením termínu historiofotie 

(historiophoty). Ten označuje způsob prezentace historie prostřednictvím obrazů, 

zatímco tradiční historiografie stále klade důraz na prezentaci historie pomocí 

																																																								
84 Williams v tomto případě dokonce hovoří o žánrifikaci muzejních předmětů (genrefication of 
memorial museum objects), jež vede k tomu, že v muzeích-památnících, které reprezentují např. 
holocaust, očekáváme vystavení bot či kufrů jako primárních artefaktů.  
85 ”(F)lexible, archive like presentation of artifacts (that) no longer separates storage techniques from 
didactic display techniques. Thus memory becomes inseparable from its representations.” 
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mluveného a psaného slova.86 Příklon k obrazové komunikaci je Whitem vysvětlen 

jako odraz pochopení rychlosti a emočního náboje sdělení přenášených vizuálními 

médii na straně odborníků (viz kap. 2).  

Snaha kurátorů muzeí proměnit výstavní expozici prostřednictvím vizuálních 

médií v zážitkový komunikační prostor a pracovat s „vysoce vizuálními, na využití 

multimediální komunikace založenými narativy“ 87  (Arnold-de Simine, 2013:10) 

nachází své základy v paradigmatu performativity. To se v oblasti studií paměti 

začíná prosazovat v návaznosti na práci Connertona (1989) od 90. let 20. století a 

klade důraz na individuální prožitek minulosti. „Mnohaúrovňové porozumění 

‚performanci‘ poukazuje k časové prodlevě mezi nyní performance a tenkrát 

historické události.“ 88  (Plate a Smelik, 2009:6). Důraz kladený na smyslový a 

následně kognitivní prožitek tohoto rozporu rozdílných časových dimenzí, jež jsou 

prostřednictvím imerzivního prostředí chvilkově propojeny, představuje základ 

koncepce performativního muzea (performing museum), jež vědomě pracuje s prvky 

divadelní scénografie, s kombinací různých typů komunikačních médií a s dostatkem 

haptických podnětů (Williams, 2011). Jasně tak vyjadřuje nový způsob komunikační 

výstavní praxe, jenž je zásadně provázán s fyzickou přítomností diváka. V rámci 

tohoto přístupu se historická výstava stává „ztělesněnými formami znalostí 

																																																								
86 V případě Whiteovy eseje nazvané Historiography and Historiophoty bylo o historiofotii uvažováno 
zejména ve vztahu k filmovému jazyku. Whiteova esej byla původně uveřejněna jako reakce na článek 
historika Roberta A. Rosenstonea o možnostech využití filmové řeči v zobrazování historických 
událostí. V předkládané práci se však vzhledem k povaze zkoumaných materiálů a vizuálních dat, jak 
bude ještě zdůrazněno také v hlavní části textu, budeme zabývat především fotografickými obrazy. 
87 “(H)ighly visualized, multi-media based narratives.“ 
88 “The multilayered understanding of ‘performing’ points to the time lag between the now of the 
performance and the then of the historical events.“ 
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osvojenými spíše prostřednictvím smyslů než pomocí analytických procesů, jimž 

musíme porozumět.“89 (Gregory a Witcomb, 2007:263).  

 

4.2: Nové muzeum a remediace 

Diskutovaný obrat k rozvoji multimediální a především obrazové komunikace 

v současných historických expozicích je nutné chápat také jako projev hluboké 

proměny způsobu cirkulace kulturní paměti ve společnosti. Arnold-de Simine (2013) 

tuto proměnu historických muzeí odráží zavedením pojmu intermediální muzeum 

(intermedial museum). „Tato muzea ve svých výstavách pouze nekombinují mediální 

praktiky a technologie, jakými jsou film, zvuk a fotografie, ale v jejich snaze 

evokovat sémiotické rámce dalších médií a uměleckých forem mohou být popsána 

jako ‚intermediální‘. V tomto smyslu ‚intermedialita‘ popisuje fenomén, který 

překračuje jednoduché kombinování mediálních praktik.“90 (tamtéž:74).  

Intermediální historická muzea ve svých expozicích jasně demonstrují 

základní logiku nových médií spočívající v procesu remediace (Erll and Rigney, 

2012:5 viz 3.2.1). Dobře ukazují dvojí působení této logiky spočívající v procesech 

imediace a hypermediace. Jak poznamenávají Bolter a Grusin, vzájemná provázanost 

těchto dvou protichůdných procesů je v současné kultuře nepřehlédnutelná: „Naše 

kultura chce jak multiplikovat svá média, tak vymazat veškeré stopy mediace: ideálně 

																																																								
89 ”(It is) embodied forms of knowledge apprehended by the senses rather than through analytical 
processes that we need to understand.”  

90 “These museums not only combine different media practices and technologies in their exhibitions, 
such as film, sound and photography, but can be described as ‘intermedial’ in their attempts to evoke 
the semiotic frameworks of other media and art forms. In this sense, ‘intermediality’ describes 
a phenomenon which transcends the simple combination of media practices.” 
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chce vymazat veškerá média v samém aktu jejich multiplikace.“91 (1999:5). Zatímco 

proces imediace usiluje o „popření zprostředkující povahy (digitální) technologie“ 

(Bolter a Grusin in Dvořák, 2010:72), logika hypermediace „zmnožuje znaky 

zprostředkování“ (tamtéž:81). Imediace má svou snahou o zneviditelnění veškerých 

přítomných znaků média (např. popřením zarámování plátna či nepřiznaným 

vylepšením kvality obrazu) v divákovi vyvolat a podpořit pocit přítomného času, 

v němž je zprostředkovaný obsah přijímán. Tímto způsobem dochází k recipientově 

pochopení daného média jako transparentního okna do světa, které mu 

zprostředkovává určitou skutečnost napřímo. V případě výstavní expozice imediace 

umožňuje divákovu projekci do zobrazeného výjevu a celkově zvyšuje imerzivnost 

výstavního prostředí. Vhodným příkladem působení imediace v historické výstavě 

mohou být např. stále populárnější velkoformátové fotografie či filmové projekce, 

které svou velikostí přesahují výšku divákova těla, čímž mu znemožňují vysledovat 

rám obrazu a představit si fyzickou manipulaci s ním. Bolter a Grusin označují 

„(t)ento ‘naivní‘ pohled na bezprostřednost (jako) výraz historické touhy“ 

(tamtéž:79), již je možno vysledovat až do dob renesance k vynálezu lineární 

perspektivy, která činí oko diváka centrem zobrazovaného výjevu.  

Logika hypermediace představuje „kulturní protiváhu touhy po 

bezprostřednosti“ (tamtéž:81), a naopak zdůrazňuje či dokonce zmnožuje znaky, jež 

odkazují k technice zprostředkování daného obsahu. Divák si díky tomu jasně 

uvědomuje proces mediace, prostřednictvím něhož dochází k přijímání obsahu, 

a forma tohoto předávaného obsahu se pro něj stává zřetelnou. V případě historických 

výstavních expozic můžeme vysledovat působení logiky hypermediace na mnoha 

edukačních elektronických materiálech, jež buď návštěvníky vyzývají k vyplnění 
																																																								
91 “ Our culture wants both to multiply its media and erase all traces of mediation: ideally it wants to 
erase its media in the very act of multiplying them.” 



	 85 	

testů, či jim v jednom digitálním prostředí (např. tablet, monitor počítače) nabízejí 

různé typy doprovodných obsahů, jakými jsou fotogalerie, zvukové či filmové 

záznamy. Odraz hypermediace lze nalézt také v historií inspirovaných videohrách, 

v nichž je budováno prostředí minulosti. Perspektivu logiky hypermediace však lze 

uplatnit na celou výstavní expozici intermediálního muzea. Přestože mohou některé 

jednotlivé, především vizuální reprezentace usilovat o transparentní komunikaci 

svého obsahu, výstava jako celek je složena z mnoha zřetelně kombinovaných médií. 

Návštěvníci si proto uvědomují zprostředkovanost své mediální zkušenosti, kdy se ve 

skutečnosti „nevydávají na cestu časem do minulosti“, a to i přestože cílem některých 

reprezentací zůstává jim takovýto pocit zprostředkovat.  

Volba zprostředkování historického obsahu prostřednictvím mediovaných 

obrazů je některými teoretiky považována za nástroj řešení problematické otázky, jak 

by měla historická expozice s návštěvníky komunikovat nejenom na informační, ale i 

na hlubší, emocionální a s ní provázané etické rovině.  Zejména v případě muzeí-

památníků, jež reprezentují masové katastrofy, čelí odborníci problému, kterak 

expozicí zapůsobit na návštěvníky tak, aby nejenom porozuměli rozsahu tragických 

událostí, ale aby dosáhli osobního rozhodnutí, že nebudou v budoucnu na vzniku a 

rozvoji podobné situace participovat. Landsberg (2004) spatřuje ve vzniku 

intermediálního muzea jedinečnou příležitost, jak prostřednictvím mediálních obsahů 

návštěvníkům zprostředkovat paměť druhých lidí. V jejím pojetí se muzeum stává 

protézou paměti (Olick, 2011:228). Landsberg proto zavádí pojem protetické paměti 

(prosthetic memory), jež „se vynořuje na rozhraní osobního a historického narativu 

minulosti, na místě získávání zážitků, jakými jsou kino či muzea. V takové chvíli 

kontaktu nastává zkušenost, prostřednictvím níž se vnořujeme do širší historie (...) 

V onom procesu historický narativ pouze nechápeme, ale přijímáme osobnější, 
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hlouběji pociťovanou paměť minulé události, kterou jsme sami nezažili. Výsledná 

protetická paměť má schopnost tvarovat naši subjektivitu a politické přesvědčení.“92 

(tamtéž:2). Landsberg dokonce věří, že pomocí působení protetické paměti je možné 

překonávat rasové a třídní bariéry a vytvářet prostředí politické solidarity. Domnívá se 

totiž, že pomocí protetické paměti je v divákovi aktivována empatie, která stojí také 

v centru LaCaprovy teorie sekundárního svědectví (secondary witnessing) (2001). 

Prostřednictvím empatie, spíše než šoku a následného traumatizování, je v divákovi 

aktivizován morální imperativ a dochází k jeho vědomé myšlenkové práci s kategorií 

dobra (Arnold-de Simine, 2013:45).  

Kritici však mají vůči automatickému budování vztahu etického rozměru mezi 

divákem a médiem paměti hned několik připomínek. Berger (2007) upozorňuje, že je 

v případě diskuze o protetické paměti nutné kriticky reflektovat ideologickou 

základnu, z níž reprezentace v muzeu vycházejí. Jiného ideologického pozadí může 

nabývat např. národní muzeum, muzeum etnické menšiny či soukromé městské 

muzeum, přičemž na všechny muzejní instituce působí též mocenské a ekonomické 

struktury, jakými jsou např. správní rady, akademická obec, komunity pamětníků, ale 

také jejich marketingové strategie a finanční zdroje podpory. Princip sekundárního 

svědectví proto nelze chápat jako sebespásný nástroj, neboť může také plnit funkci 

významného prostředku ideologické interpelace a platformy naplňování určitých 

ekonomických a politických potřeb.93 Na obecnější úrovni kritiky koncepcí protetické 

																																																								
92 ”(E)merges at the interface of a person and a historical narrative of the past, at an experiential site, 
such as a movie theatre or a museum. In this moment of contact, an experience occurs through which 
the person sutures himself or herself into a larger history (…) In the process the person does not simply 
apprehend a historical narrative but takes on a more personal, deeply felt memory of a past event which 
he or she did not live. The resulting prosthetic memory has the ability to shape the person’s subjectivity 
and politics.” 
93 Někteří autoři (Sturken, 2007; Rothe, 2011) například hovoří o rozvoji specifického druhu turistiky, 
temného turismu (dark tourism), jenž v masovém měřítku sváží návštěvníky především do muzeí-
památníků hromadných katastrof minulosti. Taková místa, jakými jsou např. koncentrační tábory nebo 
lokality teroristických útoků, jsou významně orientována směrem k ekonomickému zisku. Plně 
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paměti zaznívá názor, že masové historické katastrofy nemohou být ze své podstaty 

jedinečných a hraničních situací minulosti pomocí médií zprostředkovány vůbec či 

vždy pouze nedostatečně.94 Vystavené fotografie či projekce filmového materiálu jsou 

z této perspektivy často nahlíženy jako nástroje estetizace traumatu. Jako poslední bod 

do diskuze protetické paměti výrazně zasahuje problém krize reference (crisis of 

reference). Jak opět poukazuje Berger (2001:280), vizuální zobrazení historických 

tragédií v nás mohou vyvolat empatické vcítění a mohou pohnout našimi politickými 

a mravními zásadami, avšak v běžném životě současného člověka chybí událost, 

referent, vůči němuž by se nově nabytá zkušenost dala vztáhnout. Nejenom vizuální 

média užitá v expozici, ale muzea sama se tak stávají dvojsečnými zbraněmi: „Muzea 

divákům utrpení zdánlivě plně zpřístupňují, avšak nenabízejí mnoho podnětů, jak je 

vstřebat a co vlastně jejich vstřebání znamená.“95 (Williams, 2007:56).  

 

4.3: Fotografie uvnitř historické expozice 

Diskuzi zvláštního vztahu fotografie a znázorňování historie nabízíme více 

prostoru nejenom proto, že  setkání s fotografií v historické expozici moderních dějin 

představuje častý jev, ale také proto, že fotografie tvoří dominantní součást námi 

analyzovaného vizuálního korpusu. Přestože Williams (2007:51) tvrdí, že divák 

fotografii primárně nevnímá jako originální objekt (neboli primární artefakt), nýbrž 
																																																																																																																																																															
využívají marketingových komunikačních strategií a intenzivně se věnují public relations a rozvoji 
merchandisingu. 
94 Specifický a významný příklad k tématu způsobů zobrazování, včetně nezobrazování, historických 
katastrof nabízejí reprezentace koncentračních táborů. Obrazové dokumentaci života a smrti v táborech 
se v roce 2002 věnovala např. rozsáhlá výstava „Mémoire des camps” (Paměť táborů), která představila 
také čtyři fotografie, jež jako jediné zastupují pohled vězňů. Čtveřice slavných fotografií byla tajně 
pořízena roku 1944 v Osvětimi. Dnes je součástí sbírky Archivu státního muzea Auschwitz-Birkenau. 
Veškerá další fotografická dokumentace pochází ze strany nacistického aparátu, či byla pořízena 
osvobozujícími armádami. Zajímavou esej, jež fotografie vězňů analyzuje a která také argumentuje pro 
význam zobrazování holocaustu, nabízí francouzský historik umění Georges Didi-Hübermann (Bilder 
trotz allem, Mnichov 2007). 
95 ”(M)useums make suffering seemingly wholly available to visitors, but offer few cues about both 
how to assimilate them, and what assimilating them might mean.” 



	 88 	

jako ilustraci určité události, nesnižuje tím význam úlohy, kterou fotografie 

v zobrazování historie sehrává. I navzdory tomu, že návštěvník již stejnou fotografii 

viděl v jiném kontextu (např. v dějepisné učebnici či v novinovém článku), či k 

fotografii přistupuje s plným vědomím toho, že jako každá jiná fotografie může být i 

tato pouze jednou z mnoha kopií, propůjčuje muzeum vystavené fotografii 

specifickou autoritu. Pohled diváka na historický fotografický materiál je dle 

Williamse jiný než pohled na umělecký obraz. „Schopnost ‚číst‘ fotografie používaje 

trénovaného a kultivovaného oka je talentem obvykle asociovaným s muzei umění. S 

historickými obrazy je typicky zacházeno jako s disponujícími základním 

transparentním schématem opakování, jež neguje potřebu být veden k ocenění 

estetických kvalit fotografie.“ 96  (tamtéž:53). Indexikální charakter, jemuž se 

fotografie těší a který v recipientovi prostřednictvím imediace vyvolává pocit 

transparentnosti, se v případě historické expozice protíná s vysokým společenským 

významem muzejní instituce, která vystavené fotografii propůjčuje symbolickou moc. 

„Fotografie jsou znameními jak hodnoty pravdy, tak symbolické hodnoty,”97 shrnuje 

pak tuto dvojí moc vystavené fotografie Zelizer (1998:9). 

Na rozdíl od pohyblivého obrazu uvádí fotografie diváka do specifického 

okamžiku, určitého výřezu času, jenž je součástí širší situace, která mu již není 

zprostředkována. Na jedné straně tato dekontextualizace opět představuje zásadní 

teoretický a etický problém, zatímco na straně druhé umožňuje fotografii sehrávat 

klíčovou roli v zobrazování historie. Jak ukázala Sontag (2011), fotografie jako výsek 

určitého dění, a to především aktu násilí, působí na diváka ještě silněji, pokud je 

pořízena neprofesionálním fotografem. Dotek amatérismu zneviditelňuje případné 

																																																								
96 ”The ability to ‘read’ photographs using a trained and cultivated gaze is a talent usually associated 
with art museums. Historical images are typically treated as having a basic, transparent 
representativeness that negates the need for tutelage in the appreciation of photographic aesthetics.” 
97 ”Photos are markers of both truth-value and symbolism.” 
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estetické znaky školené kompozice a znemožňuje fotografii začlenit do 

uměnovědného diskurzu. Fotografie radikálně vyňatá z jakéhokoliv referenčního 

rámce autora a pojmenování konkrétních osob nabývá dle de Duveho (1978:61) 

charakter obrazu-události, jímž je divák intenzivně přitahován. Zároveň však stejná 

amatérská a anonymní fotografie může představovat zcela náhodné zachycení 

nahodilé situace. Zvolená historická událost může být fotografií doložena mylně či 

nedostatečně. Taková fotografie se pak těší falešné úctě a moci vyplývající z jejího 

statusu muzejní reprezentace. „Muzea nám sice mohou připadat jako přirozený 

domov pro tento druh obrazů (pro historické fotografie), tyto však podstupují 

radikální dekontextualizaci, a to nikoliv pouze z oblasti soukromého do oblasti 

veřejného, ale také z okamžiku, který mohl být prožit jen minimálně, do historie, jež 

může zůstat permanentně zjevnou.“98 (Williams, 2007:75).  

Prvky náhody, zjednodušení a absence konkrétního data a času však zároveň 

fotografii vyčleňují zásadní místo v zobrazování historie. Fotografie, jakožto určitý 

v čase zamrzlý rámec, nám umožňuje do ní kolektivně vstupovat, zatímco nám tou 

nejjednodušší a nejrychlejší cestou zprostředkovává svůj význam (Zelizer, 2000:161). 

„To, jak vzpomínáme prostřednictvím obrazů, zůstává silně odlišné od toho, jak 

bychom si mohli pamatovat stejnou událost, do níž by nebyly obrazy zapojeny.“99 

(tamtéž:158). Obrazy, jak poukázal Barthes (1994), totiž kromě denotativní 

informační a konotativní symbolické roviny obsahují také rovinu třetí. Rovinu, jež 

není artikulovatelná či popsatelná a která významně napomáhá vzpomínání 

prostřednictvím obrazu. Barthes tuto rovinu nazývá třetím smyslem, někdy také tupým 

																																																								
98 ”While museums may strike us as a natural home for these kinds of images, they rely on a radical 
decontextualisation, not only from the private to the public, but also from the moment that may have 
been little experienced, to a history that may remain permanently evident.”  

99 “(But) how we remember through images remains powerfully different from how we might 
remember the same event where images were not involved.“ 
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smyslem (sens obtus), jenž se ve své „tuposti“ vzpírá jakékoliv definici. Třetí smysl 

funguje jako neúplný znak postrádající referent, čímž znemožňuje ptát se po tom, co 

obraz ukazuje a jaký význam dané zobrazení nese. Nutí nás však tázat se po způsobu, 

jakým je situace zobrazena. Toto „jak“ Zelizer v případě historické fotografie nachází 

ztělesněné v jejím specifickém oslovujícím náboji, propojovacím hlasu (subjunctive 

voice). Tento propojovací hlas aktivizuje diváka ve vztahu k zobrazení, probouzí jeho 

imaginaci a dokonce mu umožňuje ptát se, co by se stalo, kdyby se on sám ocitl 

v dané situaci. „Hlas je zde rozšířen tak, aby odkazoval ke vztahu rozvinutému mezi 

divákem a obrazem – zahrnuje stav mysli, postoj, časové a sekvenční umístění – 

a k těm aspektům obrazu, které pomáhají divákovi vztah rozvinout.“100 (tamtéž:162). 

Jestliže propojovací hlas diváka osloví, umožní mu, aby si fotografii zapamatoval.  

Může však tento propojovací hlas v případě některých fotografií oslovit 

většinu společnosti a stát se tak důvodem pro opakované zobrazování těchto 

fotografií? Sériový, technický charakter fotografie, který umožňuje jedno zobrazení 

určité události opakovaně použít na různých místech, představuje poslední problém, 

jenž se k použití fotografie v prostředí historické expozice váže. Kdy se ikony události 

stávají idoly (Stier, 2003:31)? Jak se obávají někteří autoři (např. Sontag, 2011), 

opakování jedné fotografie či ustálené sady fotografií zobrazujících určitou 

historickou událost může vést k otupení prožitku setkání s daným zobrazením. 

„Zvraty našeho století byly shrnuty v několika exemplárních fotografiích, jež se 

ukázaly být epochotvornými (...)  Každý z těchto obrazů se stal mýtem a zestručnil 

množství promluv. Překonal individuální okolnosti, které jej vytvořily; již nesvědčí o 

																																																								
100 ”Voice is extended here to refer to the relationship developed between the spectator and the image – 
involving state of mind, attitude, temporal and sequential positioning – and to those aspects of the 
image that help the spectator develop the relationship.” 
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jednotlivé postavě či postavách, ale vyjadřuje koncepty.“ 101  (Eco in Williams, 

2007:54). Schopnost některých fotografií nezastoupit určitou historickou událost 

konkrétně a jednotlivě, ale re-prezentovat ji, tj. znovu ji plně zpřítomnit na kolektivní 

úrovni a tím i znovu vyprodukovat, může být chápána jako Barthesův třetí smysl, ono 

„jak“ se nám obraz jeví. Z opačného pohledu však může tato konceptuální a 

produktivní rovina opakujících se obrazů historie naopak být právě tím, co zabraňuje 

možnému vyprazdňování repetitivně zobrazovaného obsahu. Jak ukazuje Hirsch, 

opakující se historické fotografie jsou důležité „nikoliv pro to, co vyjevují, ale pro to, 

jak to vyjevují, či v tom selhávají: mohou být tedy chápány jako figury pro 

vzpomínání a zapomínání.“102 (Hirsch, 2000:222). Tyto vizuální figury paměti (jež 

budou na dalších stránkách postupně odhalovány ve zvoleném výzkumném vzorku 

práce) se stávají součástí určitého vizuálního diskurzu, přičemž jejich opakování 

nevyprazdňuje, ale naopak umocňuje jejich metaforickou roli (tamtéž:226–227). 

Fotografie dle Hirsch nejenom napomáhají odhalovat komplexní vizuální vztahy, jež 

odrážejí vztahy společenské, ale stávají se producenty zobrazených událostí a těchto 

vztahů. Jak autorka ukazuje na opakujících se obrazech holocaustu, vizuální figury 

„spíše utvářejí nežli zabraňují efektu traumatu.“103 (tamtéž:237). 

Repetitivní vizuální figury tedy současně působí na dvou úrovních. V jedné 

rovině události zobrazují a ve druhé je produkují, čímž v divákovi vyvolávají určitou 

kognitivní a emocionální odpověď. Přímé propojení obrazu s diváky je pro teorii 

Hirsch (stejně jako pro koncept protetické paměti Landsberg či propojovací hlas 

Zelizer) klíčovým rysem fotografie, neboť opět umožňuje vznik etického vztahu. 
																																																								
101 ”The vicissitudes of our century have been summed up in a few exemplary photographs that have 
been proven epoch-making (…) Each of these images has become a myth and has condensed numerous 
speeches. It has surpassed the individual circumstance that produced it; it no longer speaks of the single 
character or of those characters, but expresses concepts.” 
102 “(N)ot for what they reveal but for how they reveal it, or fail to do so: thus they can be seen as 
figures for memory and forgetting.” 
103 ”(P)roducing rather than shielding the effect of trauma.” 
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Návštěvník expozice se prostřednictvím pohledu propojuje se zobrazenou událostí, 

která se pro něj znovu zpřítomňuje. Hirsch proto vizuální figuru přirovnává k plátnu 

(screen), jež umožňuje minulou událost jak zobrazit, tak prožít v přítomné 

emocionální a kognitivní dynamice. Fotografie jako plátno umožňuje navázání 

prožívaného pouta mezi časem minulých a současných generací, které autorka 

označuje známým termínem post-paměť (postmemory). Při formulaci této úvahy 

přitom vychází z pojmu heteropatické paměti (heteropathic memory) Silverman, která 

se v oblasti psychoanalýzy zabývá možností vzdálené identifikace. „(I)dentifikace, jež 

nezvnitřňuje druhého v rámci vlastního já, ale vychází mimo já jedince a mimo jeho 

vlastní kulturní normy, aby se  s druhým spojila skrze vytěsnění.“104 (Silverman in 

Hirsch, 1999:9). Jak je z citátu zřejmé, dosažení heteropatické paměti by mělo být 

dostupné každému člověku. Proto i Hirsch, přestože nejčastěji diskutuje vztah 

generace potomků přeživších holocaustu k fotografiím z koncentračních táborů, 

nedefinuje koncept post-paměti na základě rodinné příslušnosti, ale aplikuje jej na 

malé i velké skupiny, včetně národa. Post-paměť nakonec definuje jako 

„retrospektivní svědectví skrze adopci“105 (Hirsch, 2000:221), jež umožňuje vznik 

reálně prožívaného etického vztahu komukoliv, kdo se setkává s opakující se 

historickou fotografií produktivního charakteru. 

Cílem následující výzkumné části předkládané práce bude vědomě pracovat 

s koncepcí opakujících se vizuálních figur, jež budou pomocí zvolených výzkumných 

metod nacházeny, popisovány a interpretovány na vzorku dějepisných učebnic 

pocházejících z let 1970 až 2010 a na obsahu stálé expozice Národního muzea 

Křižovatky české a československé státnosti. 

																																																								
104 ”(I)dentification that does not interiorize the other within the self but that goes out of one’s self and 
out of one’s own cultural norms in order to align oneself, through displacement, with another.” 
105 ”(R)etrospective witnessing by adoption.” 
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5. kapitola: Metodologie výzkumu 

	
Pátá kapitola představuje metodologické základy výzkumu, seznamuje se 

dvěma vizuálními korpusy, které tvoří výzkumný vzorek práce a popisuje vizuální 

metody, jež jsou na výzkumný vzorek aplikovány. V návaznosti na teoretický rámec 

práce je i její metodologická základna zakotvena ve vizuálních metodách spjatých s 

oblastí studia obrazu, mediální a paměťové komunikace. Ty (alespoň v domácím 

prostředí sociálních věd) představují spíše méně vyhledávaný metodologický aparát. 

Jak dokazuje zahraniční literatura, aplikace vizuálních metod a zájem 

společenskovědního výzkumu o vizuální projevy stojí dlouhodobě spíše na okraji 

odborného zájmu, přestože se situace, především s nástupem vizuální a kulturní 

sociologie, začíná v posledních třech desetiletích měnit.106 Vizuální projevy reflektují 

společenské vztahy v oblasti své tvorby, cirkulace, sdílení i recepce (viz 2.1) a 

pochopení vizualizace v nejširším slova smyslu „znamená (tedy) zabývat se do 

hloubky jejím původem a sociální prací, již vykonává. Znamená to povšimnout si 

jejích principů inkluze a exkluze, zaznamenat role, jež umožňuje, porozumět 

způsobu, jakým jsou distribuovány, a dekódovat hierarchie a rozdíly, které činí 

přirozenými.“ (Fyfe a Law, 1988:1).107 Správnou aplikaci zvolených vizuálních 

metod lze proto považovat za další možný přínos předkládané práce, která ve svém 

celku usiluje o propojení kritického (kap. 1–4) a empirického paradigmatu. „Zatímco 

kritické paradigma se staví vůči našim činům a významům, jež jim dáváme a jež jsou 

prostoupeny historií a ideologií, empirické paradigma zdůrazňuje skutečnost, že 

																																																								
106 Více k rozvoji disciplíny vizuální sociologie viz Harper, 2012:1-7 (především ve vztahu 
k fotografické sociologické práci H. S. Beckera). Ke kulturní sociologii a ikonickému obratu v práci J. 
C. Alexandra viz 2.1. 
107 “(To understand) a visualization is thus to enquire into its provenance and into the social work that it 
does. It is to note its principles of inclusion and exclusion, to detect the roles that it makes available, to 
understand the way in which they are distributed, and to decode hierarchies and differences that it 
naturalizes.” 
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významy a činy jsou závislé na kontextu, a tedy že tato závislost na kontextu musí být 

empiricky demonstrována na jednotlivých případových studiích.“ (kurziva dle 

autorky in Chaplin, 1994:161).108  

Vzhledem k zakotvení výzkumu v interpretativní tradici bádání pracuje 

analýza vizuálních korpusů s určitým předporozuměním, které ovlivňuje způsob 

hledání a vysvětlování významů zkoumaných reprezentací. Ve vztahu k výzkumné 

otázce práce:  „Jak jsou prostřednictvím oficiálních edukačních vizuálních materiálů 

reprezentovány klíčové události českých a československých dějin 20. století 

(konkrétně události let 1918, 1938, 1948 a 1968) a došlo ke změně v reprezentaci 

těchto událostí v období po politické transformaci uskutečněné v roce 1989?“ 

výzkum v první řadě pracuje s předpokladem, že existuje určitý počet opakujících se 

znázornění pro zvolené „osmičkové“ události, které nacházíme jak v učebnicích, tak 

ve výstavní expozici. Za druhé se lze domnívat, že se vizuální obsah bude lišit 

v případě učebnic vydaných v komunistickém a postkomunistickém období, přičemž 

tento rozdíl bude způsoben odlišným politicko-ideologickým zázemím státu. Dále lze 

předpokládat, že učebnice vyprodukované v postkomunistickém období budou 

obsahovat výrazně více vizuálního materiálu, a to na základě technického vývoje, 

jenž nastal mezi 60. lety 20. století a novým miléniem.  

Vzhledem k výrazně statickému charakteru analyzovaných učebnic a 

expozice, jenž bude dále předmětem kritické diskuze, jsou v kontrastu s dynamicky 

laděným teoretickým rámcem aplikovány spíše tradiční výzkumné metody obsahové, 

sémiotické a sociálně sémiotické analýzy, jež více odpovídají povaze materiálu. 

																																																								
108 “While critical paradigm takes on our actions and the meanings we give to them to be historically 
and ideologically permeated, the empirical paradigm places emphasis on the fact that meanings and 
actions are context-dependent, and that therefore this context-dependency must be empirically 
demonstrated in individual case studies.” 
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Závěr práce naznačuje, pomocí jakých metod a budoucího směřování výzkumu lze 

analýzu obohatit o další badatelské přístupy. 

 

5.1: Popis výzkumného vzorku 

První vizuální korpus, jenž je v práci blíže zkoumán, představuje vizuální 

materiál vybraný z dvanácti dějepisných učebnic, jež byly publikovány na území 

současné České republiky mezi lety 1967 a 2011. Konkrétně se jedná o učebnice 

autorů Bartoška (1967), Dohnala (1973), Dohnala, Jílka a Butvinové (1982), 

Dohnala, Dobiášové a Zelenáka (1983), Dohnala a Káni (1983), Jožáka (1995), 

Vošáhlíkové (1996), Pečenky, Augusty, Honzáka a Luňáka (1999), Kuklíka 

a Kociana (1999), Pečenky, Augusty a Luňáka (2000), Válkové (2009) a Parkana, 

Mikesky a Parkanové (2011). 109  Učebnice byly vybrány s cílem vytvořit 

komparativní vzorek dovolující porovnat vizuální složku učebnic, které byly 

vytvořeny, schváleny a publikovány v období od sovětské okupace ČSSR (tj. od 

srpna roku 1968) do sametové revoluce (tj. do listopadu roku 1989) s učebnicemi, 

které vznikly po roce 1989, a tedy byly vyprodukovány v liberálně demokratickém 

zřízení země. Tyto dvě etapy odlišného politického systému budeme pro potřeby této 

práce, především pro její stručnost a přehlednost, označovat za období komunistické 

a postkomunistické.110  

Mezi učebnice komunistického období byly vybrány vzdělávací materiály 

autora Miloně Dohnala, které jsou jeho samostatnou prací či výsledkem spolupráce 

s dalšími kolegy. Vzhledem k dominantnímu postavení Dohnalových učebnic 

																																																								
109 Viz Příloha 1 „Seznam analyzovaných dějepisných učebnic“, včetně určení konkrétních 
analyzovaných kapitol a stran. 
110 Vzhledem k tomu, že si předkládaná práce neklade za cíl hodnotit politickou transformaci 
československého státu ve zkoumaném období 1967–2011 či blíže pojednávat o detailech odlišných 
politických zřízení vzniklých na současném českém státním území v uvedených desetiletích, nebudou 
tyto dva obecné termíny dále problematizovány. 
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v 70. a 80. letech byla do výzkumného vzorku zařazena také učebnice autora Karla 

Bartoška, jež byla publikována s nejmenším časovým odstupem od námi zvolené 

spodní hranice zkoumaného období (1967) a která také pokrývá události 20. století 

(1918, 1938, 1948).111  Bartoškova učebnice může, jak předpokládáme, zároveň 

zpřístupnit pohled na podobu didaktické produkce v období politického uvolnění 

před okupací Československa. 70. léta zastupuje učebnice samostatně sepsaná 

Dohnalem (1973), jež stejně jako učebnice Bartoška pokrývá etapu 20. století (1918, 

1938, 1948). Mezi učebnice 80. let byla zařazena tři vydání nové dobové dějepisné 

řady věnované dějinám 20. století, jež vznikla spoluprací Dohnala s dalšími autory 

(1982 [1918, 1938], 1983 [1948] a 1983 [1968]). Učebnice z roku 1983 (Dohnal a 

Káňa) poprvé zachycuje srpnovou okupaci 1968. V případě všech výše uvedených 

učebnic představovalo výhradního vydavatele těchto materiálů SPN – Státní 

pedagogické nakladatelství, jež bylo oficiálním vydavatelským domem dobové 

vládní komunistické strany. Po politické transformaci započaté na konci roku 1989 

došlo k rozšíření sféry vydavatelských domů se specializací na vzdělávací materiály, 

přičemž státem řízené SPN zaniklo. 

Z produkce období 90. let bylo zvoleno pět učebnic, které zastupují tři různé 

přístupy k tvorbě učebnic u dvou vybraných nakladatelských domů. Učebnice Jožáka 

z roku 1995 (1948, 1968) a Vošáhlíkové z roku 1996 (1918, 1938) představují dva 

díly z edice Nová doba, první dějepisné řady nakladatelství SPL – Práce / ALBRA 

spol. s r. o., jež se věnuje československým dějinám 20. století. Pro komparaci byly 

vybrány také učebnice moderních dějin vydané stejným nakladatelstvím v letech 

1999 (1918, 1938) a 2000 (1948, 1968) jako součást druhé, tzv. “malované” řady 

																																																								
111 O dominantním postavení učebnice Dohnala z roku 1973, jež nahradila učebnici Bartoška (1967), 
ale i dalších autorů, kteří tvořili učebnice v 60. letech 20. století (např. Joza, Butvin, Červinka) více in 
Parkan, 2014:24. 
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Dějiny moderní doby.112 Pohled na dvě různé polistopadové řady učebnic jednoho 

nakladatelství je rozšířen o analýzu učebnice nejnovějších dějin autorů Kuklíka 

a Kociana vydanou v roce 1999 (1918, 1938, 1948, 1968) domem SPN – 

pedagogické nakladatelství a. s. Toto nakladatelství započalo svoji činnost v roce 

1994, aby tak navázalo na původní nakladatelskou produkci Prvního pedagogického 

nakladatelství školních knih a c. k. knižního velkoskladu založeného v roce 1775 

Marií Terezií, čímž se přihlásilo k tradici oficiálního, státem zaštítěného 

vzdělávání.113 SPN – pedagogické nakladatelství a SPL – Práce / ALBRA představují 

jedny z prvních soukromých pedagogických vydavatelství, jejichž činnost se na poli 

produkce dějepisných učebnic výrazně projevila v 90. letech i v novém miléniu.114  

Vývoj práce s formou a obsahem vizuálních sdělení po roce 2000 je zkoumán 

prostřednictvím analýzy poslední učebnice vydané SPN – pedagogickým 

nakladatelstvím autorky Válkové z roku 2009 (1918, 1938, 1948, 1968), jež 

v portfoliu nakladatelství nahradila učebnici Kuklíka a Kociana. Vzhledem k tomu, 

že nakladatelství SPL – Práce / ALBRA v současné době pracuje na dokončení nové 

řady učebnic nahrazujících edici Dějiny moderní doby,115 byla jako kontrolní vzorek 

pro potvrzení zjištění vyplývajících z učebnice Válkové vybrána učebnice 

nakladatelství Fraus autorů Parkana, Mikesky a Parkanové z roku 2011 (1918, 1938, 

1948, 1968). 116  Jelikož tato učebnice nepochází z produkce trojice zvolených 

nakladatelských domů, u nichž je zkoumána více než jedna vydaná publikace, je ve 

																																																								
112 Více k popisu jednotlivých řad in kap. 6 představující a hodnotící výsledky vizuální obsahové 
analýzy učebnic. 
113 Viz Historie nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství a. s. Dostupné z: 
(http://www.spn.cz/nakladatelstvi/). 
114 Rozhovor s ředitelkou nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství a. s. PhDr. Marií Novotnou 
je součástí informativních rozhovorů, které tvoří Přílohu 8. 
115 Posledním titulem vydaným v nové řadě nakladatelství SPL – Práce / ALBRA spol. s r. o. je 
dějepisná učebnice věnovaná období novověku a ji doplňující materiály publikované v roce 2015. Viz 
Katalog produktů. Dostupný z: (http://www.spl-prace.cz/katalog_dejepis3.htm). 
116 Samostatné rozhovory se dvěma autory učebnice, PaedDr. Františkem Parkanem a Mgr. Tomášem 
Mikeskou, jsou součástí informativních rozhovorů, které tvoří Přílohu 8. 
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výzkumu použita jako doplňující kontrolní materiál. Na rozdíl od všech ostatních 

učebnic, které prošly vizuální obsahovou analýzou, není součástí kódovací knihy, je 

však zdokumentována a zpracována za účelem výzkumu existence opakujících se 

vizuálních figur zobrazování československých moderních dějin (viz 7.2). 

Konkrétní vizuální materiál byl z výše uvedených učebnic vybrán na základě 

zájmu o způsoby zobrazování čtyř klíčových událostí československých a českých 

dějin 20. století, o nichž je referováno jak v učebnicích komunistického, tak 

i postkomunistického období a které v současném dějepisném kurikulu, ale 

i v mediálním a politickém prostředí představují široce známé milníky minulosti, jež 

jsou hovorově označovány jako “osmičkové” události: založení Československa 

(1918), podpis mnichovské dohody (1938), únorový komunistický převrat (1948) 

a srpnový vpád vojsk Varšavské smlouvy (1968).117 K těmto událostem se v jednom 

případě váže oficiální státní svátek (28. 10. Den vzniku samostatného 

československého státu), přičemž výročí všech zvolených událostí jsou ve veřejné 

sféře připomínána prostřednictvím mnohých aktivit (např. rituál kladení věnců, 

setkání s válečnými veterány, archivní televizní vysílání, rozhovory s pamětníky). Ve 

vybraných učebnicích byly nalezeny kapitoly věnované těmto událostem. Vzhledem 

k všeobecnému významu, jenž je jim přikládán, byly ve všech učebnicích nalezeny 

samostatné kapitoly, z nichž byl vizuální materiál sesbírán, opatřen indexem 

a popsán. Výběr vizuálního materiálu byl tedy dán rozsahem konkrétní kapitoly 

vážoucí se k vybrané historické události (viz Příloha 1).  

Rozhodnutí sestavit druhý vizuální korpus ze stálé národopisné expozice 

Národního muzea na pražském Vítkově Křižovatky české a československé státnosti 
																																																								
117 K ustálenému používání neoficiálního termínu „osmičkové“ události viz příklady z literatury Naše 
osmičky: Československé dějiny 20. století v osmičkových předělech (Junek, Lukeš, Stehlík, 2008) či 
názvy populárně edukačních historických televizních pořadů, např. Osudové osmičky (ČT, 2008, 
12 min, scénář a režie A. Sirotková. Dostupné z: [http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175172048-
osudove-osmicky/20756223531]). 
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bylo řízeno dvěma hlavními důvody. V první řadě představuje tato expozice projev 

státem řízené a schvalované oficiální paměti (viz Úvod), jež v tomto ohledu odpovídá 

charakteru státem schvalovaných učebnic. Za druhé se zvolená expozice zásadně 

překrývá s vybraným vizuálním obsahem učebnic, jelikož je výhradně věnována 

letům 1918, 1938, 1948 a 1968.118 Do vizuálního korpusu výstavy jsou zahrnuty 

všechny statické vizuální materiály (fotografie, ilustrace, mapy, ukázky z dobového 

tisku), vystavené 3D objekty (vojenské předměty a předměty osobní potřeby, 

umělecká díla), pohyblivý obraz (krátké archivní ukázky promítané na televizních 

obrazovkách a na plátně) a architektonické / grafické řešení expozice. Vzhledem k 

teoretickému rámci práce, jenž vychází především ze studia statického obrazového 

materiálu (tj. fotografií, ilustrací, reprodukcí a diagramů, které dominují oběma 

zkoumaným vizuálním korpusům), je při analýze výstavy věnována menší pozornost 

zkoumání 3D objektů a pohyblivého obrazu. Soupis všech prvků vizuálního korpusu 

muzejní expozice tvoří Přílohu 2.    

 

5.2: Popis výzkumných metod 

Předkládaný výzkum je založen na komparativní vertikální analýze vizuálních 

dat pocházejících ze tří celků obsažených ve dvou vizuálních korpusech: (1) sady 

zobrazení publikovaných v učebnicích komunistického období (1967, 1973, 1982, 

1983 a 1983), (2) sady zobrazení publikovaných v učebnicích postkomunistického 

období (1995, 1996, 1999, 1999, 2000, 2009 a 2011) a (3) sady vizuálních dat 

prezentovaných v rámci současné historické expozice Národního muzea (otevřena od 

r. 2009 dodnes). V rámci analýzy dochází jak ke zkoumání a následnému popisu 

																																																								
118 Jak již bylo uvedeno (viz Úvod), rok 1989, který tvoří poslední výstavní kapitolu expozice, zde 
nebude zkoumán, neboť není součástí analyzovaného obsahu učebnic, a tedy není možné v případě 
události tohoto roku dosáhnout komparativní analýzy. 
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obrazových celků, tak ke zkoumání a popisu konkrétních obrazových reprezentací. 

Tento postup umožňuje stanovit charakter určité skupiny obrazů a zároveň usilovat o 

vzájemnou komparaci těchto skupin obrazů napříč odlišnými časovými obdobími. Ze 

tří základních přístupů k výzkumu učebnic (Herlihy, 1992:7) lze analýzu zařadit mezi 

investigativně-argumentační typ výzkumu. Omezeními zůstávají její nutná kulturní 

podmíněnost a limity expertního vědění dané osobou výzkumnice (Jewitt a Oyama, 

2011:153; Rose, 2012:17). 

Výzkumná otázka položená v úvodu práce je zodpovídána pomocí provedení 

smíšeného výzkumu, jenž kombinuje obsahovou vizuální analýzu se sémiotickou 

analýzou doplněnou o prvky sociálně sémiotické analýzy. Coby kvantitativní metoda 

umožňuje obsahová analýza podat spíše objektivně formulovaná vyjádření o 

základních kvantifikovatelných rysech sesbíraného vizuálního materiálu. 

Nezohledňuje však stránku sekundárních společenských významů reprezentací ani 

sociální praktiky, jež jsou spojeny s jejich produkcí a recepcí. Je proto doplněna 

o sémiotickou analýzu, která napomáhá odkrývat rovinu společensky sdílených 

významů analyzovaných obrazových reprezentací. Sociální praktiky, které jsou 

spojené s vizuální komunikací a s reflexí kontextu její produkce a recepce, jež plně 

nezohledňuje ani sémiotická analýza, jsou ve výzkumu zkoumány pomocí postupů 

sociálně sémiotické analýzy. Na základě zvoleného metodologického mixu výzkum 

dovoluje analyzovat jak kvantifikovatelné základní rysy souboru obrazů, tak jejich 

společenské významy a částečně také kontexty jejich produkce a recepce. 

 

5.2.1: Vizuální obsahová analýza učebnic 

Vizuální obsahová analýza je v obecné rovině popisována jako „empirický 

(observační) a objektivní postup vedoucí ke kvantifikaci zaznamenané ‚audio-
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vizuální‘ (včetně verbální) reprezentace za použití spolehlivých, explicitně 

definovaných kategorií.“ (Bell, 2011:13). 119  Jak ukazuje jeden z nejznámějších 

příkladů prvního rozsáhlého uplatnění obsahové analýzy na vizuální materiály (Lutz 

a Collins, 1993), pomocí níž bylo v průběhu tří let analyzováno šest set fotografií 

publikovaných v severoamerickém vydání časopisu National Geographic, metoda 

umožňuje činit „generalizace o relativních frekvencích vizuálních reprezentací 

určitých tříd lidí, činností, rolí, situací či událostí, jež obsahují implicitní či explicitní 

klasifikaci a kvantifikaci obsahu šířeného médii.“ (Bell, 2011:10). 120 Nejčastěji je 

obsahová analýza využívána k testování tří typů hypotéz: (1) hledání významného 

prvku, (2) hledání předsudků a stereotypů v reprezentacích a (3) hledání historických 

změn ve způsobech zobrazování, o něž usiluje předkládaná práce (tamtéž). 

Za účelem zkoumání vizuálního korpusu učebnic publikovaných 

v komunistickém a postkomunistickém období byly zvoleny následující proměnné: 

(1) zobrazený gender, (2) typ žánru reprezentace, (3) typ obsahu reprezentace, (4) 

uvedení klasifikace reprezentace a (5) typ vztahu mezi textem kapitoly a vizuální 

reprezentací. Ke každé z uvedených proměnných byly přiřazeny minimálně dvě 

hypotetické hodnoty. Celkem bylo pomocí vizuální obsahové analýzy zkoumáno 193 

reprezentací – 44 zobrazení bylo publikováno v učebnicích komunistického období, 

149 zobrazení v učebnicích vydaných po roce 1989. Veškerá vyobrazení, včetně 

jejich textových popisků, jsou součástí kódovací knihy, která tvoří Přílohu 4. 

V případě proměnné (1) zobrazeného genderu jsou hodnotami: (a) muž, 

(b) žena, (c) smíšený, (d) nelze určit. Hodnota (c) smíšený zastupuje zobrazení, na 

nichž se zřetelně objevují mužské i ženské postavy. Hodnota (d) nelze určit se 
																																																								
119 “(Content analysis is) an empirical (observational) and objective procedure for quantifying recorded 
‘audio-visual’ (including verbal) representation using reliable, explicitly defined categories.” 
120 “(Making) generalizations about the relative frequencies of visual representations of particular 
classes of people, actions, roles, situations or events that involve implicit or explicit classification and 
quantification of media-circulated content.” 
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vztahuje k těm obrazovým reprezentacím, na nichž se buď neobjevují lidské postavy, 

či se jedná o vyobrazení davu osob, ve kterém nejsou mužské a ženské postavy 

zřetelně rozlišitelné. Hodnota (a) muž a (b) žena jsou přiřazeny v případě, že je 

možné jasně poznat pohlaví zobrazených postav. Ve zvoleném vizuálním korpusu se 

samostatně neobjevují dětské postavy, proto hodnoty (a) muž, (b) žena a (c) smíšený 

se téměř výhradně vážou k zobrazení dospělých osob.  

Proměnné (2) žánr reprezentace přísluší hodnoty: (a) ilustrace, (b) karikatura, 

(c) dokumentární fotografie,  (d) reprodukce uměleckého díla, (e) reprodukce 

dobového tisku, (f) reprodukce běžného předmětu, (g) reprodukce listiny, (h) mapa a 

(i) schéma. Hodnota (a) ilustrace zachycuje zobrazení, jež jsou vytvořena lidskou 

rukou a povětšinou neobsahují žádné textové prvky. Jedná se především o 

profesionálně či amatérsky zhotovené kresby, jež neodpovídají ustálenému žánru 

karikatury. Hodnota (b) karikatura se váže k těm reprezentacím, které 

prostřednictvím kresleného vtipu a často za textového doprovodu zesměšňují 

konkrétní dobové politické figury či ironizují politickou situaci. Hodnota (c) 

dokumentární fotografie je spojována s fotografickými technickými obrazy. 

Představuje fotografie, jež nejsou v popisku označeny jako umělecká díla. Do této 

kategorie mohou spadat také žurnalistické fotografie, avšak v celém vizuálním 

korpusu nebyla žádná fotografie v popisku takto označena. Hodnota (d) reprodukce 

uměleckého díla zastupuje reprezentace, jež jsou jako umělecké dílo představeny 

v textovém popisku. Hodnota (e) reprodukce dobového tisku zastupuje zobrazení 

představující celky či části stránek z dobového tisku, včetně oficiálně i neoficiálně 

produkovaných letáků a plakátů. Hodnota (f) reprodukce běžného předmětu se váže 

k reprezentacím, jež zprostředkovávají podobu 3D objektů neoznačených jako 

umělecká díla. Hodnota (g) reprodukce listiny je spojována s prezentací významných 
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písemných dokumentů, často legislativní povahy (např. zákon, demise). Hodnota (h) 

mapa zastupuje reprezentace odkazující k zobrazení určitého území, na nichž jsou 

hojně vizuální prvky doplněny o textovou legendu. Hodnota (i) schéma klasifikuje 

technické a informační nákresy, které nejsou mapou a které jsou často tvořeny 

vizuálními a textovými prvky (např. statické údaje). 

Proměnná (3) typ obsahu reprezentace je dále diferencována prostřednictvím 

hodnot: (a) portrét, (b) širší kontext vybrané události, (c) konkrétní vybraná událost, 

(d) artefakt, (e) krajina a (f) diagram. Hodnota (a) portrét se váže k zobrazením 

jednotlivých mužských a ženských osob, jejichž subjekt tvoří centrální motiv výjevu 

a zachycuje především tvář osoby. Hodnota (b) zobrazení širšího kontextu zvolené 

události je připsána těm reprezentacím, jež v analyzovaných kapitolách informují 

o obecném stavu společnosti, o situacích předcházejících a nastávajících po zvolené 

„osmičkové“ události (např. mobilizace vojenských záloh, vystěhování obyvatel, 

setkání politiků a další). Hodnota (c) zobrazení konkrétní vybrané historické události 

je přiřazena k reprezentacím, jež zachycují zvolenou historickou událost kalendářním 

způsobem, tj. den založení Československa 28. 10. 1918, osoby a akt podpisu 

mnichovské dohody dne 29. 9. 1938, události komunistického převratu dnů 

21. a 25. 2. 1948121 a zobrazení situace v pražských ulicích v týdnu po 21. 8. 1968. 

Hodnota (d) artefakt je spojována se zobrazeními předmětů tištěné povahy 

a 3D charakteru (např. dobový tisk, legislativní dokument, dobový předmět či 

																																																								
121 Obě tato konkrétní data jsou zvolena z důvodu konání důležitých veřejných shromáždění lidu, jež 
jsou často zaměňována. Konkrétně se jedná o shromáždění doprovázená politickými proslovy 
K. Gottwalda na Staroměstském (21. 2. 1948) a Václavském náměstí (25. 2. 1948). Příčina této záměny 
je sledována ve vzniku obsáhlé fotografické dokumentace, jež zachycuje na Václavském  náměstí 
hovořícího Klementa Gottwalda ve společnosti generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského, jenž 
byl v následujících letech popraven. V období komunismu byla z tohoto důvodu událost „Vítězného 
února“ spojována s fotodokumentací ze Staroměstského náměstí. Více k vizuálnímu korpusu těchto 
fotografií, fotografické publikaci Vítězný únor ve fotografii (1949) a historii fotografií a filmových 
záběrů Rudolfa Slánského (ale také Vladimíra Clementise, jenž byl po popravě ze snímků pořízených 
na Staroměstském náměstí vyretušován) viz Blažek (2016) [online]. Dostupné z: 
(http://www.minulost.cz/cs/vitezny-unor-ve-fotografii).  
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umělecké dílo).  Hodnota (e) krajina zahrnuje zobrazení, jež svým obsahem 

a popiskem zprostředkovávají informace o konkrétní lokalitě či prostředí 

(např. vyobrazení města či budovy). Hodnota (f) diagram zastupuje reprezentace čistě 

informativního charakteru, jakými jsou mapy a schémata. 

Proměnná (4) klasifikace reprezentace je rozlišena pomocí hodnot: 

(a) uvedení autora a data vzniku zobrazení, (b) uvedení autora zobrazení, (c) uvedení 

data vzniku zobrazení a (d) neuvedení autora a data vzniku zobrazení. Hodnota (a) se 

pojí s těmi reprezentacemi, u nichž jsou v popisku autor a datum jejich vzniku 

uvedeni. V korpusu učebnic se tak děje především v případě reprodukcí uměleckých 

děl. Hodnota (b) uvedení autora reprezentace se váže k těm zobrazením, u nichž 

v popisku chybí datum vzniku reprezentace, avšak autor je uveden. Tato hodnota je 

opět hojně zastoupena u reprodukcí uměleckých děl. Hodnota (c) uvedení data 

vzniku reprezentace je přiřazena zobrazením, jež jsou v popisku či na obrázku 

datována, avšak není uveden jejich autor. Častý příklad nabízí dobový tisk, na němž 

je označeno datum vydání. Hodnota (d) neuvedení autora a data vzniku reprezentace 

je připsána zobrazením, jež nejsou datována a jejichž autor není v popisku uveden. 

Tato hodnota ve vizuálním korpusu učebnic převažuje. Toto zjištění bude blíže 

popsáno a interpretováno v kapitole 9.  

Proměnná (5) typ vztahu mezi textem kapitoly a vizuální reprezentací je dále 

rozlišena pomocí pěti hodnot odpovídajících pětici vztahů definovaných mezi 

obrazem a textem učebnice (Hunter, Crismore a Pearson, 1987 viz 2.3.1). Klíčovou 

roli zde sehrává obsah textu popisku, jenž např. může přinést novou informaci, 

potvrdit řečené v textu kapitoly či vyzvat ke srovnání dvou událostí. Hodnotami jsou: 

vztah (1) utužující, (2) spolupracující, (3) shrnující, (4) rozvíjející a (5) srovnávací. 

Hodnota (1) utužující vztah byla přiřazena reprezentacím, které opakovaly stejnou 
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informaci, jež zazněla v textu kapitoly. Jak ukážeme dále, utužující vztah je 

charakteristický pro učebnice komunistického období. Za (2) spolupracující vztah 

byly označeny reprezentace, které přestože potvrzovaly textem řečené, přinášely 

k tématu či osobě také novou doplňující informaci (např. v popisku podaná biografie 

politika zachyceného na portrétu). Hodnota (3) shrnující vztah byla nacházena 

zejména u diagramů (map a schémat), jež sumarizovaly komplexní informace řečené 

v textu (např. přehled ztráty území státu). Hodnotu (4) rozvíjející vztah zastoupily 

reprezentace přidávající k textu novou informaci (např. učebnice nového milénia 

vyzývají žáky k interpretaci propagandistických tisků, o nichž se kapitola 

nezmiňuje). Hodnota (5) srovnávací vztah zachytila zobrazení, jež jsou složena ze 

dvou částí určených ke vzájemné komparaci, či je k operaci srovnání, např. 

s vyobrazením v jiné části učebnice, vyzváno v textu popisku.  

Pro přehlednost struktury vizuální obsahové analýzy uvádíme tabulku č. 1: 

 

Tabulka č. 1 „Vizuální obsahová analýza - učebnice“ 

Proměnná Hodnota 

Gender muž žena smíšený nelze 

určit 

     

Žánr ilustrace karikatura dokumentární 

fotografie 

umělecké 

dílo 

dobový 

tisk 

předmět listina mapa schéma 

Obsah  portrét širší kontext konkrétní 

událost 

artefakt krajina diagram    

Klasifikace autor a 

datum 

autor datum není 

uvedeno 

     

Vztah  

obraz – text 

utužující spolupracující shrnující rozvíjející srovnávací     
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5.2.2: Vizuální obsahová analýza muzejní expozice 

Analýza druhého zkoumaného vizuálního korpusu složeného z exponátů 

výstavy Národního muzea byla vzhledem k povaze muzejní expozice v několika 

ohledech pozměněna. Jak bylo uvedeno výše, analýza výstavy si kladla za cíl 

zkoumat především statické obrazy. Analyzováno bylo celkem 145 předmětů, kdy 

rok 1918 zastupuje 24 exponátů, rok 1938 45 exponátů, rok 1948 31 exponátů a rok 

1968 45 exponátů. V designu analýzy výstavy byly zachovány všechny proměnné 

použité při zkoumání učebnic s výjimkou P5 typ vztahu mezi textem kapitoly a 

vizuální reprezentací.  

Proměnná (1) zobrazený gender byla diferencována prostřednictvím hodnot 

(a) muž, (b) žena, (c) smíšený a (d) nelze určit. Kritéria přiřazování hodnot zůstávají 

shodná jako v případě analýzy učebnic (viz 5.2.1).  

Proměnná (2) typ žánru reprezentace částečně opakovala výše popsané 

hodnoty aplikované v případě analýzy učebnic: (a) ilustrace, (b) karikatura, (c) 

dokumentární fotografie, (d) reprodukce uměleckého díla, (e) reprodukce dobového 

tisku, (f) reprodukce listiny a (g) mapa (žánr informačního schématu se 

nevyskytoval). Nově byly přidány rozlišující hodnoty týkající se předmětů: (h) 

osobní předmět, (i) vojenský předmět a (j) symbol. Hodnota (h) osobní předmět byla 

přiřazena objektům 3D povahy, které nebyly spjaty s vojenskou tematikou. Nejčastěji 

se jednalo o objekty spojené s konkrétními osobami (např. dopis Milady Horákové 

z vězení). Hodnota (i) vojenský předmět klasifikovala objekty 3D povahy, jež 

odkazovaly k činnosti oficiálních i neoficiálních vojenských sil (např. opasek 

vojenského úboru). Hodnota (j) symbol zastoupila objekty 3D povahy či ilustrace 

reprezentující státní znaky, vojenské řády a vyznamenání.  
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 U proměnné (3) typ obsahu reprezentace byly z předchozí analýzy zachovány 

všechny hodnoty: (a) portrét, (b) zobrazení širšího kontextu vybrané události, 

(c) zobrazení konkrétní vybrané události, (d) představení artefaktu, (e) zobrazení 

krajiny a (f) zobrazení informace formou diagramu.  

V případě proměnné (4) klasifikace reprezentace zůstaly opět zachovány 

všechny hodnoty: (a) uvedení autora a data vzniku reprezentace, (b) uvedení autora 

reprezentace, (c) uvedení data vzniku reprezentace a (d) autor a datum vzniku nejsou 

uvedeni. Vzhledem k výskytu kategorie 3D objektů, jež nebyla přítomna v korpusu 

učebnic a ve výstavě ji zastupovaly především osobní a vojenské předměty, došlo 

k přidání hodnoty (e) nelze uvést (např. boty Jana Palacha, přilba neznámého vojáka). 

 Pro přehlednost struktury vizuální obsahové analýzy výstavy uvádíme 

tabulku č. 2: 

 

Tabulka č. 2 „Vizuální obsahová analýza - výstava“ 

Proměnná Hodnota 

Gender muž žena smíšený nelze 

určit 

      

Žánr ilustrace karikatura dokumentární 

fotografie 

umělecké 

dílo  

dobový 

tisk 

listina mapa osobní  

předmět 

vojenský  

předmět 

symbol 

Obsah  portrét širší 

kontext 

konkrétní 

událost 

artefakt krajina diagram     

Klasifikace autor a 

datum 

autor datum není 

uvedeno 

nelze 

uvést 

     

 

 

5.2.3: Sémiotická a sociálně sémiotická analýza 

Sémiotická a sociálně sémiotická analýza představují kvalitativní metody 

výzkumu, jež vedle obsahové analýzy kvantifikující povahy umožňují zkoumat jak 
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společenské významy reprezentací, tak částečný kontext jejich produkce a recepce. 

Sémiotická analýza v podobě, jaké se jí dostalo na přelomu 60. a 70. let 20. století ve 

filosofické a lingvistické strukturalistické tradici (Barthes, 1977, Barthes, 2004, 

Barthes, 2004),122 si klade za cíl odpovědět na „dvě fundamentální otázky: otázku 

reprezentace (co obrazy reprezentují a jak?) a otázku ‚skrytých významů‘ (jaké 

myšlenky a hodnoty lidé, místa a věci reprezentované na obrazech značí?).“ (van 

Leeuwen, 2001:92). 123 Obě otázky se dotýkají zkoumání společenského dosahu 

vizuální komunikace, jež v počátcích rozvoje sémiotické analýzy spočívalo ve studiu 

ideologie, jež může být ve znacích a jejich formacích ukotvena (Rose, 2012:107). 

V dnes již klasickém rozpracování sémiotické analýzy Barthes (2004, 2004) 

teoreticky rozlišuje mezi perceptivním sdělením, jež je divákovi prostřednictvím 

ikonických znaků předáváno na denotativní úrovni reprezentace, a kulturním 

sdělením, jež autor popisuje jako „nekódované ikonické sdělení“ (2004:53), které na 

recipienta obrazu působí na konotativní rovině reprezentace. K tomuto rozlišení však 

poznamenává: „(R)ozlišení doslovného a symbolického sdělení má na obraze ve 

vlastním smyslu operační ráz; nikdy se totiž nesetkáme s doslovným obrazem 

v čistém stavu (...).“ (tamtéž:56). Námi provedená sémiotická analýza se v prvních 

krocích drží této teoretické distinkce a popisuje a komentuje znaky na denotativní a 

konotativní úrovni obrazové reprezentace.  

Součástí těchto kroků je diskuze znaků, mezi něž lze zařadit např. oblečení 

osoby, pozici těla a gestikulaci, vzájemné postavení těl osob či prvky, jež utvářejí 

prostředí výjevu, jejich vzájemný vztah a relaci vůči osobám. Také znaky odvozené 

od technické povahy reprezentace, jež v případě média fotografie Barthes označuje 
																																																								
122 Sémiotická analýza byla ve společenských vědách poprvé uplatněna velice záhy, a to v roce 1978 
při analýze reklamních zobrazení (Williamson, 1978/2002). 
123 “(T)wo fundamental questions: the question of representation (what do images represent and how?) 
and the question of the ‘hidden meanings’ of images (what ideas and values do the people, places and 
things represented in images stand for)?”  
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termínem fotogenie (1977:23), představují součást sémiotické analýzy. Lze mezi ně 

zařadit např. znaky technické kvality fotografie či její analogový nebo digitální 

původ. V případě ilustrací můžeme zkoumat např. znaky utvářející kresebný styl 

ilustrace či volbu barevného spektra vyobrazení. U reprodukcí dobového tisku se lze 

zabývat jejich současnou i dobovou tiskovou kvalitou. S kategorií technických znaků 

úzce souvisí také analýza formálních, grafických a kompozičních prvků, jakými jsou 

např. umístění určitých elementů do popředí, pozadí či centra výjevu, rámování 

zobrazení na stránce učebnice, v případě muzejní expozice pak např. způsob 

vystavení reprezentace a její souvztažnost k dalším vystaveným exponátům, ale také 

celkové architektonické a grafické řešení výstavy.124  

Dle některých autorů však tradiční sémiotická analýza dostatečně nereflektuje 

kontext, v němž percepce a interpretace znaků probíhá. Barthesově představě o tom, 

že „pojmenování sémů konotace bude podřízeno umělým – a podle potřeby 

i barbarským – způsobům a pravidlům (...)“ a že „tyto sémy se zjevně organizují do 

asociativních polí, paradigmatických artikulací, a to podle určitých směrů anebo, jak 

říká A. J. Greimas, podle určitých sémiotických os“ (2004:59-60) se dostává kritiky 

za statickou formalistní povahu. Vychází totiž z předpokladu, že v případě 

společenského vyjednávání arbitrárních významů dochází při znalosti základních 

pravidel úspěšné interpersonální komunikace k jejich dekódování stejným způsobem 

u všech účastníků komunikačního aktu. Na základě této kritiky vzniká metodologický 

postup označovaný jako sociálně sémiotická analýza, jenž kódy coby základní 

jednotky sémiotické analýzy nahlíží jako zdroje (resources) širšího spektra možných 

významů, které jsou recipientovi virtuálně nabídnuty, přičemž aktualizovány budou 

pouze některé z nich. O konkrétní aktualizaci virtuálních významů rozhoduje vždy 

																																																								
124 Uvedený výčet nepředstavuje ucelený přehled znaků, které budou v sémiotické analýze zkoumány, 
ale jejich výběr (konkrétní aplikace sémiotické analýzy viz kap. 8). 



	 110 	

kontext, v rámci nějž se komunikační akt odehrává. Znaky jsou tedy sociálně 

sémiotickou analýzou chápány jako vitální potenciality, jež jsou umožněny a 

definovány specifickým kontextem (Jewitt a Oyama, 2001:134).  

Kress a Leeuwen (1996), kteří se v návaznosti na Hallidaye (1978) na 

formulování základních principů sociálně sémiotické metody významně podíleli, 

u každé obrazové reprezentace nacházejí tři vzájemně propojené metafunkce. Z nich 

odvozují základní aspekty, jež by měly být výzkumníkem u obrazu analyzovány. 

Těmito metafunkcemi jsou: metafunkce (1) reprezentační (u Hallidaye původně 

ideová) značící schopnost obrazu znázorňovat a tedy i zastupovat určitý subjekt, 

objekt či skutečnost; metafunkce (2) interaktivní (u Hallidaye původně 

interpersonální) označující komunikační kapacitu obrazu, v rámci níž dochází mezi 

recipientem obrazového sdělení a obrazovým výjevem ke komunikačnímu aktu na 

perceptivní i společenské úrovni; metafunkce (3) kompozitní (u Hallidaye původně 

textová), jež je spojována se schopností obrazu komunikovat svoji formu a obsah 

jako součást určitého širšího komunikačního celku (např. obraz je součástí učebnice 

či muzejní expozice).  

V oblasti reprezentativní metafunkce autoři upozorňují na rozlišení mezi 

obrazy narativní a koncepční povahy. Zatímco vizuální reprezentace narativního typu 

zobrazují činnosti, události či procesy změny, obrazy konceptuální struktury 

zachycují „více generalizované, stabilní či věčné ‚esence‘.“ (Jewitt a Oyama, 

2001:141).125  Na úrovni interaktivní metafunkce lze analyzovat (1) způsob kontaktu 

mezi divákem obrazu a reprezentací. Jestliže je s recipientem prostřednictvím 

znázorněného subjektu navázán oční kontakt, je divák schopen do výjevu intenzivněji 

																																																								
125 “(M)ore generalized, stable or timeless ‘essences’.” 
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projektovat vlastní osobu. 126  Další faktor analýzy představuje (2) vzdálenost 

recipienta od zobrazeného výjevu. V čím bližším záběru (detailu) divák výjev spatří, 

tím více se bude cítit přítomen uvnitř zobrazeného děje. Třetí aspekt interpersonální 

roviny představuje (3) perspektiva, z níž je divákovi výjev nabídnut. Pozice 

recipienta vůči obrazu totiž mezi zobrazením a pozorovatelem utváří mocenský 

vztah. Obecně lze shrnout (tamtéž:147), že nadhled, z něhož jedinec shlíží na 

zobrazené, mu dodává pocit společenské pozice nadřazené zobrazovanému (jedinec 

„má přehled“ o vyobrazené situaci). Podhled naopak situuje pozorovatele do vztahu 

podřízeného vůči obrazu (jedinec má „omezený výhled“, a tedy nedostatek informací 

k plnému porozumění zobrazeného). Přímý vztah, jenž by se dal charakterizovat 

(případně i přes nepřítomnost přímého očního kontaktu se zobrazenou osobou) jako 

pohled „z očí do očí“, navazuje mezi recipientem a obrazem horizontální, vyvážený 

mocenský vztah.  

Na rovině kompozitní metafunkce lze zkoumat aspekt (1) informační hodnoty 

reprezentace, kdy je hodnoceno její umístění a vztah k širšímu celku. V našem 

případě lze zkoumat umístění obrazové reprezentace na stránce učebnice127 či uvnitř 

výstavního celku. Hodnocen může být také aspekt (2) rámování, jenž reflektuje 

způsob vydělení reprezentace z širšího celku. V případě učebnice prvky rámování 

představují např. barevné zarámování obrázku na stránce, jeho odsazení mimo hlavní 

text kapitoly, u muzejní expozice např. umístění reprezentace do samostatné vitríny 

či odlišení předmětu od ostatních exponátů prostřednictvím kontrastního pozadí. 

Poslední faktor představuje (3) modalita vizuální reprezentace, jež je odvislá od 

																																																								
126 Na základě aspektu očního kontaktu autoři rozlišují mezi takzvanými žádoucími (demand) obrazy, 
jež s navázáním očního kontaktu pracují a obrazy nabízenými (offered), u nichž se prvek očního 
kontaktu neobjevuje viz Jewitt a Oyama, 2001, s.145–146. 
127 Obecně se předpokládá, že prvky umístěné v levé a horní části stránky nabývají pro recipienta na 
větším významu (tamtéž:148), neboť odpovídají směru čtení stránky v západní kultuře, jež probíhá 
zleva doprava a shora dolů. 
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vizuální technologie zobrazení a vyjadřuje, nakolik zobrazení napodobuje způsob, 

jakým vidíme okolní svět prostřednictvím lidského oka. Jedná se tedy o aspekt 

spojený s procesem imediace a otázkou pomyslné transparentnosti vizuální 

komunikace (viz 4.2). Na škále modality nabývá nejvyššího stupně modality 

fotografie, jelikož nabízí výjev nenarušený přítomností technického aparátu, jenž 

odpovídá současnému západnímu konvenčnímu způsobu zobrazování skutečnosti 

pomocí perspektivy. Např. současná videohra na této škále nabývá středních hodnot, 

jelikož nabízí imerzivní iluzivní prostředí, které je však různými prvky narušováno, 

např. přítomností hráčského rozhraní. Nízkým stupněm modality je charakterizována 

např. dětská kresba, která se od okem viděné skutečnosti významně liší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 113 	

6. kapitola: Výsledky vizuální obsahové analýzy učebnic 

	
Šestá kapitola představí výsledky obsahové analýzy obrazového materiálu 

pocházejícího z dějepisných učebnic vydaných v letech 1967–2011. Postupně bude 

pojednáno o výsledcích zkoumání učebnic vydaných v komunistickém období, kdy 

bude specificky přihlédnuto ke komparaci přehledových učebnic autorů Bartoška 

(1967) a Dohnala (1973). Zajímat nás v tomto případě bude vysledování rozdílu mezi 

podobou učebnice publikovanou před a po srpnové okupaci 1968. Následně shrneme 

a mezi sebou porovnáme rysy jednotlivých edičních řad publikovaných v první 

polistopadové dekádě. Zaměříme se především na srovnání dvou řad moderních dějin 

Nová doba (1995, 1996) a Dějiny moderní doby (1999, 2000) vydaných 

nakladatelstvím SPL – Práce / ALBRA. Ty budou dále komparovány s dobovou 

produkcí SPN – pedagogického nakladatelství v zastoupení učebnice autorů Kuklíka a 

Kociana (1999). Třetí část kapitoly popíše vývoj učebnic po roce 2000. Závěrečná 

část pak poskytne obecné shrnutí charakteru učebnic vydaných v komunistickém 

a postkomunistickém období, naznačí jejich proměny v jednotlivých dekádách 

a načrtne jejich základní shodné a rozdílné rysy.  

 

6.1: Učebnice vydané v nakladatelství SPN v období komunismu (1967–1983) 

V prvním kroku byly analyzovány učebnice vydané státním nakladatelstvím 

SPN mezi lety 1967 a 1983, tj. učebnice Bartoška (1967) pokrývající události let 

1918, 1938 a 1948, učebnice Dohnala (1973) zabývající se stejnými událostmi a řada 

učebnic moderních dějin sepsaná Dohnalem ve spolupráci s dalšími autory (1982, 

1983 a 1983), která poprvé informuje o invazi vojsk Varšavské smlouvy. Celkem se 
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v učebnicích objevilo 44 vizuálních reprezentací. Jejich konkrétní popis a analýza viz 

Příloha 4, detailní přehled výsledků obsahové analýzy viz Příloha 7. 

Z analýzy genderu (P1) vyplývá, že se v učebnicích neobjevují ženské postavy. 

V korpusu se setkáváme pouze s reprezentacemi, u nichž buď nelze gender určit, jsou 

smíšenými výjevy anebo zachycují muže. Skupinu obrázků zobrazujících osoby, 

u nichž není možné gender určit, zastupují především fotografie říjnových 

shromáždění obyvatel z roku 1918.128 Reprezentace mužů sehrávají důležitou roli při 

zobrazování roku 1938, jež klade důraz na zachycení mobilizace (viz figura 2/1938) a 

zaznamenání aktu podpisu mnichovské dohody (viz figury 6/1938 a 7/1938). Smíšený 

gender převažuje u učebnic vydaných v roce 1983, které se věnují letům 1948 a 1968. 

Nabízejí výjevy ze zasedání stranických politiků či z prvomájové tribuny, na nichž se 

v  menším počtu ženy objevují. Obecně lze shrnout, že komunistické učebnice 

zobrazují především muže, kteří jsou představeni v rolích vojáků (mobilizace 1938 a 

lidové milice viz figura 5/1948) či politických lídrů (podpis mnichovské dohody nebo 

proslov Klementa Gottwalda na Staroměstském náměstí viz figura 2/1948). 

Při hodnocení proměnné (P2) žánr reprezentace lze hovořit o zásadní převaze 

dokumentární fotografie, jejíž výskyt mezi učebnicemi přesahuje 88 %.129 V případě 

dvou učebnic z roku 1983 je použita výhradně dokumentární fotografie. Tam, kde 

nepřevažuje fotografie zcela, jsou v počtu jednoho až dvou kusů publikovány 

reprodukce listin a dobového tisku a objevují se mapy. Konkrétně je ve vzorku použit 

jeden totožný kartogram znázorňující územní ztráty Československa po podpisu 

																																																								
128 Dané fotografie se opakují napříč pěticí komunistických učebnic (nacházíme je i v polistopadových 
materiálech) a tvoří vizuální figuru 1/1918 „28. 10. 1918 na Václavském náměstí v Praze“ viz kap. 7. 
Výskyt dalších paměťových figur bude uváděn formou indexu přímo v textu. 
129 S výjimkou učebnice Bartoška (1967), kde dosahuje zastoupení dokumentární fotografie 67 %. Více 
k této výjimce dále v textu. 
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mnichovské dohody.130 Velice omezeně dochází k práci s reprodukcemi uměleckých 

děl, které se v korpusu vyskytují pouze ve dvou případech. Prvním z nich je sochařské 

dílo Jana Štursy vážoucí se k roku 1918 (in Dohnal, Jílek, Butvinová 1982). Druhé 

představuje napříč učebnicemi komunistického i postkomunistického období hojně 

reprodukovaný cyklus Oheň Josefa Čapka spojovaný s rokem 1938 (in Bartošek 1967, 

Dohnal 1973 viz figura 8/1938). 

Z hlediska typu obsahu reprezentace (P3) nacházíme především zobrazení 

širšího kontextu vybraných událostí.131 Tato kategorie je u všech učebnic následována 

reprezentacemi konkrétní události, a to v průměrném zastoupení okolo 20 %. 

Výjimku tvoří učebnice Dohnala a Káni (1983), která popisuje invazi vojsk Varšavské 

smlouvy, aniž by použila jakýkoliv konkrétní výjev datovaný ke dni 21. 8. 1968 a 

týdnu poté. Zcela minimálně dochází k publikování portrétů. Naopak převažují 

fotografie skupin, případně davů anonymních osob. Minimálně se také vyskytují 

vyobrazení krajiny a diagramy, jež ve formě schémat a map zcela chybí v učebnicích 

80. let.  

Ve vztahu k uvádění klasifikace reprezentace (P4) lze shrnout, že většina 

zkoumaných reprezentací neuvádí datum a autora, či je pouze datována. Datace se 

objevují především u dokumentárních fotografií konkrétního děje (viz figura 1/1918).  

Na základě analýzy typu vztahu mezi textem kapitoly a obrazy (P5) dospíváme 

k závěru, že učebnice nejvíce používají utužující vztah, kdy vizuální reprezentace 

a její popisek opakují informaci řečenou textem. Tomuto zjištění odpovídá výše 

uvedená skutečnost o vysokém počtu datovaných fotografií, které mají funkci 

doprovodných ilustrací klíčových událostí. Obrazový materiál a jeho popisky nejsou 

																																																								
130 Daný kartogram (viz figura 5/1938) publikovaný v učebnici z roku 1967 obsahuje lehkou obměnu v 
naznačení linie pohraničního opevnění v učebnici z roku 1973. 
131 Hodnoty se pohybují od 60 % výše s výjimkou učebnice Bartoška (1967), u níž je zastoupení této 
kategorie 42%. Výjimku text vysvětluje dále. 
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učebnicemi používány za dalším účelem, jímž může být např. předání doplňující 

informace či položení otázky, jak činí učebnice po roce 1989.  

 

Tabulka č. 3 „Dominantní rysy komunistických učebnic (1967 – 1983)“ 

Proměnná Hodnota   

Gender nelze určit smíšený muž 

Žánr dokumentární foto   

Obsah širší kontext   

Klasifikace neuvedeno   

Obraz-text utužující   

 

Při detailnějším srovnání učebnic vydaných SPN narážíme na odlišné znaky 

publikace Bartošky (1967),132 které v Tabulce č. 3 uvedeným základním rysům 

učebnic neodporují, ale od dalších materiálů se liší. Jak uvádí pátá kapitola, naše 

analýza byla v tomto případě vedena předpokladem, že by mohl existovat formální a 

obsahový rozdíl mezi učebnicí Bartošky vydanou roku 1967 a učebnicí Dohnala 

z roku 1973, jenž by byl daný odlišnou politickou situací v pozadí jejich produkce 

před a po srpnové invazi 1968. Parkan námi předpokládaný zlom považuje za spíše 

zanedbatelný: „Uvolnění v 60. letech neznamenalo zásadní změnu v oficiálním pojetí 

dějepisu. I v této době vycházela tvorba učebnic z marxistické historiografie.” 

(2014:24).133 V námi provedené analýze se některé rozdíly vyjevují. Povětšinou jsou 

však odvislé od celkově odlišného zpracování Bartoškovy učebnice. 

																																																								
132 Pracováno bylo s 5. vydáním knihy z roku 1967. Poprvé byla učebnice vydána v roce 1963. U všech 
ostatních zkoumaných učebnic vydaných před i po roce 1989 bylo analyzováno 1. vydání. 
133 Jak ukáže intepretativní kapitola 9, neměli bychom však dobovou dějepisnou didaktiku spojovat 
výhradně s ideologickou zátěží. Zajímavou myšlenkovou linku v druhé polovině 70. let a 80. let rozvíjí 
v návaznosti na zahraniční literaturu např. didaktik dějepisu Vratislav Čapek, konkrétně pak jeho 
pokusy o představení více abstraktně a konceptuálně orientovaného pojetí oborové didaktiky, viz úvod 
kap. 9. 
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Z hlediska žánru reprezentace (P2) učebnice vykazuje značnou diverzitu. 

Přestože převážně pracuje s dokumentární fotografií (67 %), nabízí také větší prostor 

schémata a  mapy. Ojediněle zachází s popiskem, kdy na konec učebnice umísťuje 

„Seznam vyobrazení“, kde se nacházejí deskriptivně pojaté popisky typické pro 

učebnice dané éry. Na stránkách učebního textu naopak vyobrazení doprovázejí 

úryvky z divadelních her a poezie domácích autorů, které se vyznačují silným 

emocionálním a hodnotícím zabarvením,134 čímž je utvářen pro dobové učebnice 

atypický komunikační kanál. Druhý zajímavý fakt představuje celkový přístup 

k vizuální stránce učebnice, kdy je pro vstup do jednotlivých tematických kapitol 

využito reprodukcí metaforicky komunikujících uměleckých děl. Učebnici provází 

jednotný kresebný styl nesoucí formální i obsahové znaky tvorby v duchu 

socialistického realismu (viz foto Titulní strana/Bartošek in Příloha 9). Učebnice také 

obsahuje jediný příklad vytvoření autorské koláže z již existujících fotografií, jenž je 

samostatně rozebrán pomocí sémiotické analýzy (viz 8.4). Pokud však odhlédneme od 

specifického vizuálního pojetí učebnice a originální práce s popisky, zůstávají 

základní rysy Bartoškovy a Dohnalovy učebnice shodné.  

Na rozdíl od našeho předpokladu se výraznější rozdíl objevuje mezi těmito 

dvěma učebnicemi a dějepisnou řadou z 80. let. Z celkového počtu 16 reprezentací, 

jež řada obsahuje, je až na výjimku tvořenou reprodukcí jednoho uměleckého díla 

pracováno s dokumentární fotografií. Použitím fotografií s deskriptivními 

a úspornými popisky získávají učebnice 80. let na reportážním charakteru.  

 

																																																								
134 Např. úryvek Halasovy básně in Bartošek, 1967:85 či úryvek z Čapkovy hry Matka in tamtéž:88. 



	 118 	

6.2: Polistopadové řady Nová doba a Dějiny moderní doby (1995–2000) 

První analyzovaný celek polistopadových učebnic představuje první dějepisná 

řada nakladatelství SPL – Práce / ALBRA nazvaná Nová doba. Roky 1918 a 1938 

pokrývá druhý díl řady autorky Vošáhlíkové (1996), roky 1948 a 1968 představuje 

čtvrtý díl autora Jožáka (1995). Vydavatel na svých webových stránkách označuje 

řadu jako první, tzv. “klasickou” edici. O druhém dílu zachycujícím ranou část 20. 

století píše: „Druhý díl učebnice Nová doba je věnován společenskému vývoji 

v období mezi dvěma světovými válkami s důrazem hlavně na vývoj 

v Československu. Od vzniku Československé republiky jako samostatného státu se 

dostaneme až k předvečeru druhé světové války k mnichovské dohodě v roce 1938. 

Text je doprovázen dobovými materiály a ve větší míře než jindy i reprodukcemi 

výtvarných děl.“ 135  Jak prokázala obsahová analýza učebnice, právě množství 

reprodukcí dobových materiálů a uměleckých děl zcela určuje její charakter. Ten se 

velice liší od základních rysů čtvrtého dílu řady, jejž vydavatel představuje slovy: 

„Poslední díl této dějepisné řady se zabývá poválečným vývojem ve světě 

a v Československu, vznikem a eskalací studené války a končí rozpadem 

socialistického bloku. Text opět rozšiřuje bohatý výběr dobových dokumentů.“136 Jak 

dále popíšeme, přestože učebnice obsahuje výraznější množství reprodukcí dobového 

tisku, svojí povahou neodpovídá diverzitě a dynamice druhého dílu, nepracuje 

s uměleckými díly a je založena na jiném vztahu mezi obrazem a textem. Setkáváme 

se tedy se zajímavým příkladem, kdy dvě učebnice jedné dějepisné řady nabízejí 

rozdílný přístup k práci s vizuálním materiálem, jenž může být dán např. odlišnou 

osobou autora či odlišným ustáleným způsobem zobrazování vybraných událostí. 

																																																								
135 Dostupné z: (http://www.spl-prace.cz/katalog_dejepisk.htm) 
136 Tamtéž. 
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Druhý díl řady (1996) obsahuje 36 vizuálních reprezentací, čtvrtý díl (1995) pracuje 

s počtem 23 zobrazení.  

Z genderového hlediska (P1) se oba díly téměř neliší. Vzhledem k tomu, že ve 

vysokém počtu pracují s reprodukcemi dobových tisků a předmětů, nelze u více než 

poloviny reprezentací gender určit. V případě zobrazení osoby je jí především muž, 

o něco méně se vyskytují vyobrazení smíšená. Z celkem 59 reprezentací nacházíme 

v obou učebnicích pouze pět ženských postav. V případě čtyř osob však není ženská 

postava reálnou, nýbrž se jedná o symbolické umělecké ztvárnění národa jako ženy.137 

Jedinou reálnou ženskou postavu zastupuje Milada Horáková (viz figura 8/1948). 

Výrazný rozdíl mezi díly nacházíme v případě žánru reprezentace (P2). Druhý 

díl řady (1996) rovnoměrně pracuje s reprodukcemi dobového tisku, listin a 

uměleckých děl (33 %). Učebnice však neinklinuje k práci s jedním žánrem a v 

korpusu všech zkoumaných učebnic představuje nejdiverzifikovanější publikaci. Ve 

vysokém počtu jsou zde totiž zastoupeny také ilustrace a dokumentární fotografie, jež 

jsou v nižším počtu doplněny o  mapy a schémata. Čtvrtý díl (1995) pracuje převážně 

s dokumentární fotografií (70 %). V menší míře v něm nacházíme také ilustrace 

zastoupené formou karikatur a reprodukce dobového tisku. Jak ještě dále zdůrazníme, 

karikatury se v učebnicích komunistického období neobjevují. Představují 

součást produkce 90. let a po roce 2000 z učebnic mizí.  

Při hodnocení typu obsahu reprezentace (P3) nacházíme v řadě opět 

rozdílnosti. Zatímco v druhém díle (1996) převažují artefakty (47 %) a vyobrazení 

zachycující širší kontext, čtvrtý díl řady (1995) klade důraz na zobrazení konkrétních 

událostí (39 %). Tento typ obsahu zastupuje především bohatá fotodokumentace 

																																																								
137 Viz ustálená kulturní figura znázorňování obecných společenských pojmů prostřednictvím ženské 
figury (např. Delacroixův obraz Svoboda vede lid na barikády či zobrazování spravedlnosti 
prostřednictvím ženského těla bohyně Athény zaslepené šátkem). Více k tématu např. in Mitchell, 
2016:391–392. 
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invaze roku 1968 (viz figura 2/1968), jež je dokládána větším množstvím artefaktů 

(26 %) (zjm. transparenty viz figura 4/1968). Nezanedbatelným, alespoň ve vztahu 

k druhému dílu, je vysoký počet portrétů (18 %) představujících především politické 

osobnosti roku 1968 (viz figury 1/1968 a 5/1968). 

Ve vztahu ke klasifikaci reprezentace (P4) není v obou učebnicích u více než 

poloviny vyobrazení uveden autor a datum. U učebnice z roku 1996 publikující 

mnohé reprodukce uměleckých děl se ve vyšším počtu objevuje zmínění autora či 

autora a data. U učebnice z roku 1995 je naopak vzhledem k vyššímu počtu 

dokumentárních fotografií uváděno datum, jež dodává fotografické dokumentaci 

reportážní charakter. 

U obou učebnic převažují dva hlavní vztahy mezi obrazy a textem učebnice 

(P5), vztah spolupracující a rozvíjející. U prvního dílu (1996) je ponejvíce pracováno 

s rozvíjejícím vztahem, jenž odpovídá uvedení mnoha reprodukcí uměleckých děl 

a tiskovin, které žakům nabízejí novou informaci o dobovém kulturním prostředí. 

Druhý díl (1995) využívá převážně spolupracujícího vztahu, jenž souvisí s využitím 

vysokého množství dokumentárních fotografií. Ty již nejsou, na rozdíl od učebnic 

komunistického období, opatřeny pouze strohým datujícím popiskem, ale text popisku 

je využit ke sdělení doplňující informace, zatímco fotografie sama má spíše 

ilustrativní charakter.  

 

Tabulka č. 4 „Srovnání dílů edice Nová doba (1995 – 1996)“ 

 Vošáhlíková, 2. díl (1996) Jožák, 4. díl (1995) 

Gender nelze určit muž    nelze určit muž 

Žánr dobový 

tisk 

umělecké 

dílo 

listina ilustrace dokumentární 

foto 

dokumentární 

foto 
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Obsah artefakt     konkrétní 

událost 

 

Klasifikace neuvedeno     neuvedeno  

Obraz- 

text 

rozvíjející     spolupracující  

 

Při pohledu na dvojstrany učebnice nacházíme rozdíl také v práci s umístěním 

vizuálního obsahu. Přestože oba materiály využívají stejných grafických prvků, 

jakými jsou např. rámování obrázků či přepis významných listinných dokumentů, 

učebnice z roku 1996 umísťuje obrazové výjevy do různých částí stránek a pracuje 

s různě velkými reprezentacemi. Materiál z roku 1995 ponechává vizuální 

reprezentace především v horní části stránky, zatímco spodní část je věnována textu. 

Lze se domnívat, že užití širšího spektra vizuálních technologií, médií a dynamické 

rozložení obrazů v celku učebnice může vést žáka k vnímání druhého dílu učebnice 

(1996) jako otevřenějšího a komunikativnějšího materiálu. 

 

Učebnice skupiny autorů Pečenka, Augusta, Honzák a Luňák (1999) 

a Pečenka, Augusta a Honzák (2000) představují druhou dějepisnou řadu vydanou 

nakladatelstvím SPL – Práce / ALBRA s cílem prezentovat odlišný přístup ke 

zpracování materiálu dějepisné látky, než jaký nabídla první “klasická” řada Nová 

doba. Učebnice z roku 1999 pracuje s počtem 12 vyobrazení, jež znázorňují roky 

1918 a 1938. Učebnice z roku 2000 obsahuje 16 vyobrazení vztahujících se 

k událostem let 1948 a 1968. O nové (a poslední) řadě učebnic, kterou vydavatelství 

označuje jako “malovanou”, se na webových stránkách píše: “Autoři vsadili na 

čtivou, svižnou a beletrizující formu textu ‘zalidněnou historickými postavami’, 

odlehčenou legendami a mýty. K tomu nemalou měrou přispívá jak výběr učiva, tak 
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jeho interpretace. Rovněž nelze opomenout význam malebných ilustrací Jiřího 

Petráčka a Dagmar Ježkové, map, časových os a neotřelé grafické úpravy.”138  

Jak dokládá analýza genderového aspektu (P1), oba díly hojně zobrazují lidské 

postavy.139 Většinu zachycených postav představují muži (66–69 %). Ženy nejsou ve 

vybraných kapitolách zobrazeny vůbec a smíšená vyobrazení nacházíme v každém 

díle v počtu jedné až dvou reprezentací. Mužské postavy jsou zastoupeny především 

portréty politiků a ilustracemi anonymních vojáků. 

Důraz, který je již v označení řady jako “malované” kladen na autorské 

ilustrace, se odráží v analýze žánru reprezentace (P2). V obou případech učebnice 

obsahují nadpoloviční většinu ilustrací, jejichž počet se u druhého dílu věnovaného 

rokům 1948 a 1968 ještě zvyšuje (až 69 %).140 Převažující ilustrace, které jsou 

zastoupeny především formou tematických kreseb jednotného výtvarného stylu, jsou 

v obou materiálech doplněny větší skupinou dokumentárních fotografií (20–25 %), za 

níž následují kategorie reprodukcí dobového tisku a předmětů. Reprodukce 

uměleckých děl, s nimiž nakladatelství hojně pracovalo v učebnici z roku 1996, se v 

nové řadě neobjevují. Nenacházíme v ní ani více map a schémat. Schémata napříč 

zvolenými kapitolami chybějí a mapy se objevují pouze v přiblížení let 1918 a 1938 

(viz figury 4/1918 a 5/1938). Analýza tedy potvrzuje, že učebnice skutečně 

odpovídají proklamovanému charakteru “malované” edice, který se výrazně liší od 

diverzity druhého dílu Nové řady (1996) a fotoreportážního charakteru čtvrtého dílu 

(1995). 

																																																								
138 Dostupné z: (http://www.spl-prace.cz/katalog_dejepisn.htm). 
139 Z genderového hlediska nelze analyzovat pouze 20–25 % obrázků. 
140 Otázka, proč k tomuto navýšení počtu ilustrací dochází, zatímco se počet dokumentárních fotografií 
publikovaných v učebnici snižuje, je součástí kap. 9 věnované interpretaci výsledků výzkumu. 
Vzhledem k narůstajícímu počtu existující fotografické dokumentace daných událostí by se dalo 
předpokládat, že učebnice naopak těchto dokumentárních fotografií využije. Materiál z roku 2000 tak 
nečiní. 



	 123 	

Z hlediska obsahu reprezentace (P3) se první díl řady (1999) věnuje především 

zachycení širšího kontextu zvolených událostí roku 1918 a 1938. V učebnici proto 

nacházíme množství reprezentací nabízejících informace o nově vzniklém 

Československu a v případě roku 1938 o mobilizaci obyvatelstva. Doplňující 

vyobrazení konkrétních událostí, artefaktů a diagramů jsou v rovnovážném zastoupení 

(16 %). Druhý díl řady (2000) klade důraz především na práci s portréty (44 %) a 

následně na zobrazení širšího kontextu (31 %). Publikované portréty zachycují 

zejména politické osobnosti roku 1968, reprezentace širšího kontextu se ponejvíce 

vážou k srpnové invazi. 

Analýza klasifikací reprezentace (P4) ukazuje, že z více než 90 % nejsou 

v obou dílech vyobrazení jakkoliv klasifikována. Příčinou tohoto zjištění může být 

významný počet autorských ilustrací vytvořených výhradně pro účely publikací. 

V obou učebnicích však přibližně jednu čtvrtinu tvoří dokumentární fotografie, jež, 

např. na rozdíl od “fotografických” učebnic z 80. let, neuvádí datum vzniku (viz 6.1). 

Prostor popisku fotografií zde totiž není využit k zopakování data události, čímž by 

byl budován utužující vztah, ale ke sdělení doplňující informace, jež utváří vztah 

spolupracující. 

Významnější rozdíl mezi díly nacházíme až při analýze vztahu mezi obrazy 

a textem kapitoly (P5). Zatímco u prvního dílu řady (1999) reprezentace až z poloviny 

opakují textem řečené (utužující vztah) a doplňující informaci (spolupracující vztah) 

přinášejí ve čtvrtině případů, druhý díl (2000) pracuje ve stejném zastoupení 

s rozvíjejícím i spolupracujícím vztahem. Rozvíjející vztah se intenzivněji projevuje 

především ve spojení s portréty politiků roku 1968, kdy je prostor popisku využíván 

k představení jejich role v srpnové invazi.  
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Při odhlédnutí od tohoto jediného rozdílu lze shrnout, že “malovaná” edice je 

v oblasti analyzovaných kritérií mnohem homogennější než “klasická” edice Nová 

doba. Důraz kladený na ilustraci určuje důležité rysy obou dílů – neuvedení data 

a autora obrazů a menší počet publikovaných dokumentárních fotografií. V případě 

událostí roku 1948 a 1968 dokonce dochází k překreslování kanonizovaných 

dokumentárních fotografií, jak bude ukázáno v sémiotické analýze (kap. 8) a následně 

diskutováno (kap. 9). Učebnice nenabízejí širší diverzitu médií, nepracují 

s reprodukcemi uměleckých děl a jejich využití diagramů je minimální. Shodně jako 

v edici Nová doba není ani nyní nabídnut přílišný prostor pro zobrazení ženských 

postav, zatímco výskyt mužských postav se zdvojnásobuje. Práce s umístěním textu 

na stránce učebnice je v obou dílech šablonovitá. Vizuální materiál je vždy umístěn 

dole na stránce, zatímco text se nachází v její horní polovině.  

 

Tabulka č. 5 „Srovnání polistopadové produkce (1995 – 2000)“ 

Učebnice Základní rysy 

Vošáhlíková 

(1996) 

diverzita žánrů dynamická 

stránka 

kulturní kontext  rozvíjející vztah 

Jožák (1995) fotoreportážní  statická stránka konkrétní události spolupracující 

vztah 

Malovaná edice 

(1999, 2000) 

ilustrace statická stránka portréty spolupracující 

vztah 

společné rysy zobrazení mužů neuvedená 

klasifikace 
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6.3: Produkce na přelomu a po nástupu nového milénia (1999 - 2011) 

Učebnice Kuklíka a Kociana (1999) z přelomu tisíciletí se v základních rysech 

blíží edici Nová doba, jež není ve vztahu ke své vizuální podobě nikterak vyhraněna 

(srovnej “malovaná” edice viz výše). Pracuje však s výrazně menším počtem 

vizuálních reprezentací. Všechny čtyři zvolené události pokrývá celkem 18 

vyobrazení, přičemž v případě učebnice Vošáhlíkové (1996) je pouze k představení 

let 1918 a 1938 použito o 50 % více reprezentací. Obrázky jsou na dvojstranách 

pravidelně umísťovány do horního rohu strany vždy v počtu jedné reprezentace. 

Stránkám učebnice proto dominuje textové sdělení, z něhož obrazy, zřetelně oddělené 

rámečkem, vystupují. Navzdory nízkému počtu reprezentací a jejich šablonovitému 

užití disponuje učebnice osobou výtvarného redaktora. Ta není přítomna ani u jedné 

z předchozích řad.  

Také učebnice Kuklíka a Kociana upřednostňuje zobrazení mužských postav 

(P1). Ženy na stránkách zcela chybí, avšak ve vyšším procentu se objevují alespoň 

zobrazení smíšená (22%). Přestože mezi užitými žánry (P2) více než z poloviny 

dominuje dokumentární fotografie, je ve vyšším počtu doplněna o reprodukce 

dobového tisku, následně karikatury a schémata. Materiál vůbec nepracuje s ilustrací. 

Mapy se v obsahu též vůbec neobjevují, což představuje vzhledem k ustálenému 

zobrazování let 1918 a 1938 atypický rys (viz vizuální figury 4/1918 a 5/1938).  

Z hlediska obsahu reprezentace (P3) materiál podobně jako čtvrtý díl Nové 

doby směřuje především k zobrazování konkrétních událostí (téměř 40 %) a portrétů 

(33 %). U nadpoloviční části reprezentací není uvedeno datum ani autor (P4). Datace 

se u vizuálního materiálu objevuje ve více než čtvrtině reprezentací, což koresponduje 

s výrazným uplatňováním utužujícího vztahu mezi obrazy a textem kapitoly (P5). 

Stejně jako u dalších učebnic z období 90. let však i zde nacházíme vyšší výskyt 
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spolupracujícího a rozvíjejícího vztahu, které prokazují, že také v této učebnici byl 

často popisek pojat jako prostor pro sdělení doplňujících či nových informací. 

Již letmý pohled na obsah učebnice Válkové z roku 2009 ukazuje, že 

v nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství došlo při nahrazení učebnice 

Kuklíka a Kociana (1999) ke značnému posunu. Učebnice představující roky 1918, 

1938, 1948 a 1968 vykazuje téměř 250% nárůst počtu reprezentací, jichž prezentuje 

celkem 44. Přestože materiál na rozdíl od svého předchůdce nedisponuje osobou 

výtvarného redaktora, vykazuje prvky dynamičtější práce s obrazovou složkou. 

Vyobrazení se nacházejí na různých místech stránky. Každá dvojstrana je zakončena 

sloupci barevně odlišenými od hlavního textu, které obsahují významné množství 

obrázků doplňujícího charakteru a menší velikosti. Přestože tak dochází k pozitivnímu 

nárůstu počtu obrázků na stránce, jejich čitelnost je vzhledem k malé velikosti 

reprodukcí velice obtížná. Dochází tak ke vzniku paradoxního efektu, kdy je žák 

vyzván k analýze obrázku, který však takovou analýzu svou velikostí neumožňuje. 

Vyobrazení umístěná na krajní lišty stránek inovativně využívají popisků, jež žáky 

poprvé vyzývají k interpretaci obrázků či jim zadávají s výjevy související úkoly (P5). 

Z tohoto důvodu v učebnici dominuje vztah rozvíjející, doplněný o vztahy 

spolupracující a shrnující. Utužující vztah se již vyskytuje pouze minimálně. Nový 

důležitý grafický prvek představuje časová osa lemující horní část dvojstrany, 

prostřednictvím níž jsou diskutovaná témata kontextualizována. 

Navzdory těmto výrazným změnám materiál opakuje výsledky analýzy 

genderového aspektu (P1) učebnic komunistického období a 90. let. Nad výskytem 

smíšených zobrazení převažují zobrazení mužů a ženská postava se objevuje pouze 

dvakrát. Jednou v podobě opakované reprodukce Čapkovy malby z cyklu Oheň (viz 
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figura 8/1938), podruhé formou portrétní fotografie Milady Horákové (viz figura 

8/1948).  

Z pohledu žánru reprezentace (P2) se učebnice vyznačuje spíše 

dokumentárním charakterem. Výrazně se v ní navyšuje počet dokumentárních 

fotografií (70 %), jež jsou doplněny zejména reprodukcemi dobového tisku. V počtu 

jednoho až dvou vyobrazení nacházíme mapu, reprodukci předmětu a uměleckého 

díla. V materiálu opět není pracováno s ilustracemi a nenacházíme zde žádné 

karikatury. 

Obsah reprezentací (P3) je rozložen spíše rovnoměrně mezi převažující 

portréty, zachycení širšího kontextu a zobrazení artefaktů. Učebnice již neposkytuje 

více prostoru pro zachycení konkrétních událostí, jež dominovaly materiálu z roku 

1999. V některých ohledech proto může působit méně kanonicky, nabízejíc širší 

spektrum různorodých obsahů. Na rozdíl od učebnic 90. let klade tato důraz na práci 

s dobovými plakáty a propagandistickými materiály, k jejichž kritické analýze vyzývá 

žáky prostřednictvím textu popisku. 

Až 90 % reprezentací není v učebnici jakkoliv klasifikováno (P4), a to 

i navzdory vysokému počtu fotografií. Dané zjištění koresponduje se zvýšenou 

přítomností rozvíjejícího a spolupracujícího vztahu mezi obrazy a textem (P5), kdy 

není popisek využíván deskriptivně.  

Vzhledem k tomu, že učebnice Válkové (2009) představuje poslední dějepisný 

vzdělávací materiál vydaný SPN – pedagogickým nakladatelstvím a nakladatelství 

SPL – Práce / ALBRA v současnosti na nové edici dějepisných učebnic pracuje, 

rozhodli jsme se za účelem potvrzení či vyvrácení výše naznačených změn v oblasti 

práce s obrazovou složkou v novém miléniu použít kontrolní vzorek, poslední 

dějepisnou učebnici nejnovějších dějin nakladatelství Fraus z roku 2011. Na učebnici 
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jsme uplatnili metodu observace (viz 5.1), během níž byly sledovány základní 

proměnné obsahové analýzy (P1 – P5).  

Vzorkem byla potvrzena tendence k významnému nárůstu počtu vizuálních 

reprezentací, na něž bylo dohlíženo osobou redaktorky obrazové části. Roky 1918, 

1938, 1948 a 1968 byly zprostředkovány prostřednictvím 58 vyobrazení. Opět se 

projevil nový přístup ke grafickému zpracování dvojstrany učebnice. I zde je 

dvojstrana rozdělena na hlavní text, jenž obsahuje obrázky s kratšími popisky, 

zatímco na okrajích jsou umístěny postranní sloupce s menšími, spíše doprovodnými 

reprezentacemi kladoucími otázky a úkoly. Funkci kontextualizačního prvku, již měla 

u učebnice z roku 2009 časová osa, zde na každé dvojstraně přebírá jasně nadepsané 

téma či období, o němž je hovořeno.141  

Učebnice opět působí spíše dokumentárním dojmem (P2), jelikož klade důraz 

na práci s fotografií (81 %). Ilustrace, reprodukce dobového tisku, reprodukce 

předmětů a uměleckých děl se nezdají být výrazněji zastoupeny. Mapy jsou 

v učebnici uskupeny do několika samostatných částí.142 Mezi zobrazenými osobami 

se zdají převažovat mužské postavy, zejména portréty dobových politiků (P1 a P3). 

Zcela nový prvek představuje souhrnné uvedení autorů a zdrojů fotografií v zadní 

části materiálu (P4). Tam také nacházíme speciální dvojstranu nazvanou 

“Systematizace učiva ročníku” (2011:148-149), která probíranou látku zachycuje 

pouze prostřednictvím obrazových reprodukcí (tamtéž:149).   

 

 

 

																																																								
141 Horní roh každé stránky je navíc opatřen symbolem shrnujícím pojednávanou tematiku či období. 
142 Tento prvek můžeme považovat za použití obrazového celku shrnujícím způsobem, jejž ve vzorku 
uplatňuje ještě Bartoškova učebnice z roku 1967, když pomocí metaforické autorské kresby uvozuje 
nové tematické části učebnice (viz 6.1). 
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Tabulka č. 6 „Srovnání produkce po novém miléniu (1999 – 2011)“ 

Učebnice Základní rysy 

Kuklík 

Kocian (1999) 

nízký počet 

obrázků 

statická 

stránka 

neuvedení 

klasifikace 

zobrazení 

událostí a osob 

spolupracující 

vztah 

Válková 

(2009) 

vysoký počet 

obrázků 

nové grafické 

prvky 

neuvedení 

klasifikace 

mediální 

gramotnost 

rozvíjející 

vztah 

Parkan a kol. 

(2011) 

vysoký počet 

obrázků 

nové grafické 

prvky 

samostatné 

uvedení zdrojů 

mediální 

gramotnost 

rozvíjející 

vztah 

společné rysy dokumentární 

charakter 

zobrazování 

mužů 

   

 

 

6.4: Rozdílné prvky učebnic komunistického a postkomunistického období 

Z hlediska formální úpravy učebnic můžeme zřetelně vysledovat posun mezi 

komunistickou, polistopadovou a současnou produkcí. Zatímco učebnice před rokem 

1989 nepracují se specifickými grafickými prvky, učebnice 90. let na vyobrazení 

často upozorňují pomocí jejich zarámování. Materiály nového milénia vytvářejí pro 

obrázky prostor uvnitř hlavního textu a speciálně jim věnují také postranní sloupcové 

lišty. Zároveň lze vysledovat posun učebnic postkomunistického období směrem od 

spíše statické práce s reprezentacemi (šablonovité umístění obrázků ve spodní, horní 

části či rohu dvojstrany) k dynamickému rozmístění obrázků po celé ploše stránky. 

Na postupném ústupu utužujícího vztahu (P5), jenž je charakteristický pro 

komunistické učebnice, můžeme pozorovat změnu způsobu práce s popiskem 

obrazového obsahu. V 90. letech dochází k rozvoji spolupracujícího vztahu, kdy je do 

textu popisku přidávána informace doplňující hlavní text učebnice. V současných 

učebnicích je intenzivně budován vztah rozvíjející, kdy reprezentace a popisek 
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představují spíše samostatný informační celek, mnohdy kladou otázky a vyzývají 

žáky k aktivitě.  

V oblasti žánrů (P2) zaznamenáváme také výrazné posuny. Zatímco 

materiálům komunistického období dominuje dokumentární fotografie, polistopadové 

učebnice se obracejí k širší škále žánrů, jakými jsou reprodukce dobových tisků a 

uměleckých děl (zjm. Vošáhlíková, 1996), ilustrace (“malované” dějiny 1999 a 2000), 

přičemž fotografie si zachovává významné postavení (Jožák, 1995, Kuklík a Kocian, 

1999). Opětovný nárůst užití dokumentární fotografie můžeme vysledovat u 

soudobých učebnic, které přitom zachovávají diverzitu médií. Zvláštní skupiny médií 

představují karikatury, jež se objevují pouze v učebnicích 90. let, a propagandistické 

materiály, jichž ke kritické interpretační práci využívají pouze soudobé učebnice. S 

postupným nárůstem škály žánrů sledujeme také trend nárůstu celkového počtu 

vyobrazení v učebnicích, dramaticky pak v novém tisíciletí. Zatímco souhrnné 

učebnice Bartošky (1967) či Dohnala (1973) obsahují v průměru 14 obrázků, 

současné souhrnné učebnice publikují mezi 40 až 50 reprezentacemi.   

Ze zjištění vážoucích se k obsahu zobrazení (P3) nelze vyvozovat obecné 

závěry. Zřejmé je, že učebnice komunistického období souhrnně upřednostňují 

znázornění širšího kontextu v kombinaci s několika výjevy konkrétních událostí a 

zobrazování politiků formou portrétů se téměř nevěnují. V postkomunistických 

učebnicích  je dobová politická reprezentace naopak hojně představována 

prostřednictvím portrétů. Obecně lze také shrnout, že v případě zkoumaných kapitol 

žádná z učebnic neklade důraz na zobrazení krajiny. Ta je znázorňována téměř 

výhradně ve spojení s tématem budování pohraničního opevnění (viz figura 3/1938).  

Společným prvkem všech učebnic také zůstává převažující zobrazování 

mužských postav (P1). Obrazy žen výrazně chybí, a jestliže se výjimečně objevují, 
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pak mnohdy nabývají symbolické povahy ženy jako ztělesnění lidu, státu či svobody. 

Třetí společný prvek pak představuje neuvádění autora a data vzniku reprezentace 

(P4). Základní klasifikace není uváděna u nadpolovičního počtu všech analyzovaných 

obrázků. Učebnice obou období vykazují vyšší počet datovaných reprezentací ve 

spojení s dokumentární fotografií. Autor je bez výjimky uváděn u reprodukcí 

uměleckých děl. 

 

Tabulka č. 7 „Srovnání komunistických a postkomunistických učebnic“ 

Období Základní rysy 

komunismus nejméně 

obrázků 

statická 

stránka  

utužující vztah dokumentární 

fotografie 

konkrétní 

události 

90. léta nárůst obrázků rámování 

obrázků 

spolupracující 

vztah 

diverzita žánrů pluralita 

obsahu 

2000 + nejvíce 

obrázků 

nové grafické 

prvky 

rozvíjející 

vztah 

diverzita 

žánrů+dokufoto 

portréty 

shodné rysy zobrazování 

mužů 

neuvádění 

klasifikace 
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7. kapitola: Výsledky vizuální obsahové analýzy expozice a určení 

vizuálních paměťových figur 

	
Sedmá kapitola nejprve stručně seznámí s hlavními zjištěními vyplývajícími 

z vizuální obsahové analýzy předmětů vystavených v rámci stálé národopisné 

expozice Národního muzea Křižovatky české a československé státnosti. Tyto 

výsledky následně porovná s rysy dějepisné didaktické produkce po nástupu nového 

milénia (viz 6.3), jež časově koresponduje s otevřením muzejní expozice v roce 2009. 

Dokončení obsahové analýzy obou vizuálních korpusů umožní představit 

reprezentace, které se k zobrazování vybraných událostí let 1918, 1938, 1948 a 1968 

v učebnicích a výstavě opakovaně používají a které nazýváme vizuálními figurami 

(Hirsch, 2000:222, viz 4.3). 

 

7.1: Výsledky obsahové analýzy výstavních částí 1918, 1938, 1948 a 1968 

Celkový počet 145 analyzovaných exponátů je v expozici, jež je rozčleněna do 

čtyř segmentů zastupujících jednotlivé zkoumané roky, rozdělen následovně: 

rok 1918 reprezentuje 24 exponátů, rok 1938 45 exponátů, rok 1948 je zastoupen 

31 exponáty a rok 1968 45 exponáty. Veškeré výstavní předměty byly popsány 

a analyzovány na základě metodického postupu uvedeného v páté kapitole (viz 5.2.2) 

a jsou zaneseny do samostatné kódovací knihy (viz Příloha 5).143  

Analýza proměnné gender (P1) poukazuje na vysoký počet vystavených 

3D objektů, u nichž nelze genderový aspekt zkoumat. V případě reprezentací 

zachycujících osoby převažují ve všech částech výstavy zobrazení mužů, přičemž 

																																																								
143 Seznam veškerých exponátů, jenž obsahuje také stručný popis sekvencí filmových pasáží, které 
nejsou z metodických důvodů zahrnuty do obsahové vizuální analýzy (zdůvodnění viz 5.2.2), tvoří 
Přílohu 2. 
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jejich počet postupně narůstá. V roce 1918 se jedná o 12 % exponátů, v roce 1968 

o 31 %. Smíšené reprezentace se objevují minimálně (např. rok 1918 nepracuje 

s žádnými). Ženská postava je ve výstavě samostatně představena pouze dvakrát. 

Konkrétně se jedná o fotografii Milady Horákové (viz figura 8/1948) a postavu dívky 

z dobového plakátu. 

Zkoumání žánru reprezentace (P2) ukazuje na zprostředkování události 

založení samostatného Československa zejména prostřednictvím 3D objektů. 144 

Většinu těchto objektů představují symboly (70 %), jakými jsou mezinárodní válečné 

řády a medaile, jež doplňuje objekt mapy Československa (viz figura 4/1918) a trojice 

sošek Otto Gutfreunda znázorňující československé legionáře. Další výstavní 

segmenty věnované rokům 1938, 1948 a 1968 postupně zapojují do prezentace více 

různorodých žánrů. Přestože rok podpisu mnichovské dohody stále pracuje téměř v 

polovině případů (49 %) s 3D objekty, významně je doplňuje o fotografie a tisky. 3D 

objekty tvoří především předměty vojenské povahy, které společně s fotografiemi 

odkazují k období mobilizace (viz figury 2/1937 a 3/1938). Dobové tisky 

zprostředkovávají zejména oficiální vyhlášky spojené se situací státu po podpisu 

mnichovské dohody, jejíž originální výtisk je zde vystaven. V části 1948 již téměř 

polovinu exponátů tvoří tisky (48 %), konkrétně pak volební materiály politických 

stran a reklamní plakáty komunistické strany. Tisky jsou doplněny dokumentárními 

fotografiemi zachycujícími především téma odsunu Němců z československého území 

a realizaci politických procesů. Zvláštní tisk představuje originál návrhu na jmenování 

nové vlády ze dne 25. 2. 1948. Expozice k roku 1968 vyváženě pracuje s tiskovinami 

i 3D objekty, přičemž jako jediná nabízí prostor pro obrazotextové hybridy, jimiž jsou 

především karikatury a amatérské kresby odkazující k odporu obyvatelstva proti 

																																																								
144 Jak ukáže sémiotická analýza v osmé kapitole, toto zjištění může být dáno specifickými 
podmínkami výstavních prostor, v nichž se daný segment expozice nachází. 
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srpnové invazi (viz figura 5/1968). Dobový tisk zastupují především materiály 

kritizující oficiální politickou situaci (např. reprodukce výzvy Dva tisíce slov viz 

figura 4/1968) a osobní předměty (např. Jana Palacha viz figura 6/1968 a Karla 

Kryla). Fotografií nacházíme v této části výstavy nejméně (14 %). Významnou 

listinou zastoupenou v originále jsou zde dokumenty o národním shromáždění ze dnů 

21.–25. 8. 1968. 

Analýza typu obsahu reprezentace (P3) poukazuje na specifický charakter 

výstavy jako komunikačního a paměťového média. Všechny části výstavy ponejvíce 

pracují s možností vystavení artefaktů (67 % a více). Jak vyplývá z výše uvedeného, 

v případě roku 1918 jimi jsou zejména legionářské předměty, v části 1938 vojenské 

předměty, u roku 1948 volební letáky a osobní předměty politických vězňů, v případě 

roku 1968 dobové tisky a osobní předměty zachycující odpor obyvatel. Napříč 

expozicí obecně není kladen důraz na zobrazování konkrétních osob prostřednictvím 

portrétů. Ve výstavě jich nacházíme pouze několik (Gabčík, Kubiš, Píka, Horáková, 

Palach a Kryl). Převaha artefaktů je u let 1938 a 1948 doplněna vyobrazeními širšího 

kontextu, jež odkazují k mobilizaci obyvatelstva (1938) a k volbám a politickým 

procesům (1948).  

Poslední proměnná klasifikace reprezentace (P4) odráží u výstavních částí 

věnovaných letům 1918 a 1938 výrazné množství 3D objektů (řády, vojenské 

předměty), jež převážně (např. s výjimkou uměleckých děl) nelze klasifikovat. 

S nárůstem využití fotografií a tiskovin v částech 1938, 1948 a 1968 se možnost 

uvádění klasifikace objevuje. U poloviny reprezentací pocházejících z každé části 

výstavy však není využita, a tedy u nich nenalézáme uvedení data a autora zobrazení.  
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Tabulka č. 8 „Charakteristiky muzejní expozice“ 

Část expozice Základní rysy 

1918 symboly minimum 

fotografií 

konkrétní událost  

1938 vojenské 

předměty 

tisky a listiny 

(vyhlášky) 

širší kontext 

(mobilizace) 

 

1948 tisky  

(reklama) 

fotografie osobní předměty 

politických vězňů 

širší kontext 

(volby)  

1968 tisky  

(letáky odporu) 

karikatury 

dobových politiků 

minimum 

fotografií 

konkrétní událost 

shodné rysy výrazné množství 

artefaktů 

minimum portrétů + 50 %  

neklasifikováno 

zobrazení mužů 

 

Při pohledu na základní rysy expozice a analyzovaných učebnic vidíme  

v případě analýzy zobrazeného genderu (P1) shodu. Výstava, stejně jako výukové 

materiály, věnuje zobrazení ženských postav pouze minimální prostor. Opakovaně se 

objevuje výjev Milady Horákové vypovídající před soudem (viz figura 8/1948). 

Proměnná žánr reprezentace (P2) ukazuje, že ve výstavě lze podobně jako  

v učebnicích postkomunistického období vysledovat zapojení širší škály technologií  

a médií.145 Typická škála žánrů, již v polistopadových učebnicích tvoří reprodukce 

dobového tisku, uměleckého díla, dobového předmětu, mapa a schéma, se však  

v případě výstavy liší. Expozice téměř nepracuje se schématy a uměleckými díly, jež 

jsou v učebnicích pravidelně zastoupeny. Naopak věnuje více pozornosti předmětům, 

zejména pak vojenským předmětům a symbolům, a to v kontextu událostí let 1918  

a 1938.146 Klíčové listiny, které jsou uváděny v učebnicích postkomunistického 

																																																								
145 Výjimku tvoří na 3D objekty zaměřená část expozice věnovaná roku 1918. 
146 V učebnicích se naopak užívání uměleckých děl u zobrazení roku 1938 jeví jako nejčastější, jak 
dokládá figura 8/1938. 
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období, se v expozici objevují v podobě originálních dokumentů. Kresby a karikatury, 

jež ve větším zastoupení nacházíme především v učebnicích 90. let, jsou zastoupeny 

ve výstavní části 1968, kde shodně jako ve školních materiálech reprezentují téma 

odporu obyvatelstva proti invazi formou humorných a doma vyrobených protestních 

tiskovin.  

Obsah reprezentací (P3) vzhledem k charakteru paměťového média výstavy 

směřuje především k vystavení artefaktů, po němž převažuje přístup známý z učebnic 

komunistické éry, kdy je hojněji zobrazován širší kontext doplněný o několik výjevů 

konkrétní události. To se však netýká roku 1968. V komunistických materiálech 

nenacházíme žádnou konkrétní reprezentaci srpnové invaze, což pro výstavu neplatí. 

Na rozdíl od polistopadových učebnic nacházíme v expozici méně portrétů, zejména 

v částech věnovaných rokům 1948 a 1968. V případě klasifikace reprezentace (P4) 

převažuje stejně jako u všech zkoumaných učebnic tendence neuvádět ani autora, ani 

datum vzniku reprezentace. Shodně jako u učebnic se datování objevuje ve spojení  

s médiem dokumentární fotografie a také s ukázkami dobového tisku. Uvádění data  

a autora je spojeno s uměleckými díly, s nimiž však výstava pracuje minimálně.   

 

7.2: Představení vizuálních paměťových figur  

Po detailním seznámení s oběma vizuálními korpusy prostřednictvím vizuální 

obsahové analýzy bylo možné určit sadu vizuálních reprezentací, jež se opakovaně 

objevují v učebnicích komunistického a postkomunistického období a v muzejní 

expozici. Tímto krokem došlo k potvrzení našeho předpokladu o existenci shodných, 

opakujících se zobrazení událostí let 1918, 1938, 1948 a 1968. Ukázalo se, že shodné 

obrázky lze nalézt v dějepisných učebnicích vydaných v komunistickém  

i postkomunistickém období i že se tyto výjevy přenášejí z dějepisných učebnic do 
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muzejní expozice, jak přiblízí a vysvětlí devátá kapitola. Za účelem hledání těchto 

opakujících se zobrazení byl výzkumný vzorek sestavený pro obsahovou analýzu 

(193 vyobrazení v učebnicích + 145 výstavních exponátů) rozšířen o komparativní 

vzorky obou korpusů, tj. o 53 reprezentací z učebnice nakladatelství Fraus (2011) 

a záběry z filmových projekcí v expozici Národního muzea v celkové délce cca 

19 minut. Vizuální paměťové figury byly v návaznosti na tvrzení Hirsch (2000:226-

227) o tom, že „opakování nevyprazdňuje, ale naopak umocňuje jejich metaforickou 

roli“ nacházeny pomocí principu četnosti výskytu jednoho obrázku ve více 

materiálech. Za paměťovou figuru byly označeny ty reprezentace, které se ve vztahu 

ke zvolené události v komunistických, postkomunistických učebnicích a expozici 

vyskytovaly nejhojněji. Ve většině případů tvoří konkrétní paměťovou figuru zcela 

shodná vyobrazení, např. fotografie, kterou nacházíme v různé kvalitě tisku či ořezu 

v různých učebnicích. V několika případech je paměťová figura tvořena zobrazeními, 

jež vykazují velice blízkou skladbu znaků. Na takových výjevech nacházíme shodné 

ústřední motivy tvořící význam sdělení, případně i obdobnou kompozici. Takový 

přístup k definici paměťové figury se jeví funkční především v případě zobrazení 

srpnové okupace 1968, která je charakterizována vysokým množstvím obrazové 

dokumentace.147      

Níže uvedený přehled a popis vizuálních figur je rozdělen do čtyř skupin 

odpovídajících vybraným událostem 20. století. Ke každé figuře je pro názornost 

vybrána jedna konkrétní vizuální reprezentace. U každé figury je stručně popsán 

obsahový motiv a konkrétní média jejího výskytu. Všechna vyobrazení, jež zastupují 

níže uvedené figury, jsou součástí Přílohy 6.  

 

																																																								
147 Pro bližší analýzu tohoto typu paměťové figury viz 8.5. 
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7.2.1: Vizuální paměťové figury spojené se založením Československa 1918  

Vizuální figura 1/1918: 28. 10. 1918 na Václavském náměstí v Praze 

																																			 	

Obrázek 1 – 28. 10. 1918 v Praze in Bartošek, 1967:33 

Vyobrazené shromáždění občanů na Václavském náměstí v Praze představuje 

nejčastěji opakovanou figuru, jež se k založení Československa váže. Nacházíme ji 

jak v učebnicích komunistického a postkomunistického období, tak v národopisné 

expozici. V případě učebnic vydaných před rokem 1989 je konkrétně pracováno 

s fotografií z obrázku 1 (viz foto 2/Bartošek, 2/Dohnal 73 a 4/Dohnal 82). 148 

V postkomunistických učebnicích dochází k modifikaci této figury, kdy je 

v rozšiřujícím textu popisku informováno o významu Václavského náměstí jako 

symbolického místa českého národa (viz foto 2/Vošáhlíková), či je použit záběr 

zachycující konkrétní tváře v davu obyvatel, aniž by byla zobrazena socha svatého 

Václava (viz foto 1/Kuklík). Záběry z Václavského náměstí jsou také součástí filmové 

																																																								
148 Pomocí zkratky foto číslo/jméno autora odkazujeme přímo v textu k obsahu Přílohy 9 „Fotografická 
dokumentace dějepisných učebnic“.  
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projekce expozice Národního muzea v koláži se záběry osoby TGM (viz foto NM – 

Václavské náměstí).149 

 

 Vizuální figura 2/1918: Příjezd a vítání TGM 

                                        

Obrázek 2 – Přijezd TGM in Vošáhlíková, 1996: 23 

Figura zachycuje osobu prezidenta Masaryka při příjezdu do republiky na 

konci roku 1918. Neobjevuje se v učebnicích komunistického období, kde jakákoliv 

zobrazení Masaryka (i jiných politických osobností, např. tzv. “mužů 28. října”) chybí 

(interpretace viz kap. 9). Obrázek 2 pochází z učebnice vydané roku 1996 (viz foto 

8/Vošáhlíková) a v podobě černobílého celkového fotografického záběru jej 

nacházíme také v učebnici z roku 2011 (viz foto 12/Parkan).150 V rozšířeném slova 

smyslu se figura vítání a příjezdu TGM objevuje také ve filmových výstavních 

projekcích (viz foto NM – Masaryk I a II). Na všech vyobrazení uvedených 

v učebnicích i ve výstavě je Masaryk představen se stejným typem brýlí, v bílé košili 

s černou vázankou, případně také s černým kloboukem.151 

																																																								
149 Pomocí zkratky foto NM – název odkazujeme přímo v textu k obsahu Přílohy 10 „Fotografická 
dokumentace muzejní expozice“. 
150 Tyto dvě publikované podoby shodné situace jsou konkrétně analyzovány pomocí sémiotické 
analýzy in 8.2. 
151 Problematika způsobů zobrazování TGM v dějepisných učebnicích byla pokryta autorkou práce 
samostatně in Průchová, 2017: 53–72. 
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Vizuální figura 3/1918: Národnostní zastoupení v ČSR 

                              

Obrázek 3 – Národnostní zastoupení v ČSR in Válková, 2009:38 

Třetí figura pomocí koláčového grafu zprostředkovává informace 

o heterogenní povaze obyvatelstva žijícího na území nově zformovaného státu. Figura 

se vyskytuje pouze v učebnicích vydaných v 90. letech a v novém miléniu (viz foto 

4/Kuklík, 7/Válková a 14/Parkan). Diagram se shodnou informací nenacházíme 

v muzejní expozici. 

 

Vizuální figura 4/1918: Mapa území ČSR 

                                   

Obrázek 4 – Mapa území ČSR in Vošáhlíková, 1996:25 

Figura zobrazující mapu celkového území Československa se nevyskytuje 

v komunistických učebnicích. Nacházíme ji v učebnicích publikovaných v 90. letech 

a v novém miléniu (viz foto 3/Pečenka I, 8/Válková a 14/Vošáhlíková) a formou 
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3D objektu také v muzejní expozici (viz foto NM – Objekt mapy). Společným rysem 

tištěných diagramů a objektu mapy je viditelné členění území do několika částí. Tyto 

části jsou někdy spojovány s informací o národnostním složení obyvatelstva území 

(viz foto 8/Válková in Obrázek 3). 

 

Vizuální figura 5/1918: Státní znak ČSR 

  

Obrázek 5 – Státní znak ČSR in Kuklík a Kocian, 1999:9 

Pátou figuru představuje státní znak Československé republiky, který je 

zobrazován pouze v učebnicích postkomunistického období (viz foto 2/Kuklík, 

1/Válková). Ve školních materiálech komunistického období ani ve výstavě se figura 

neobjevuje.  

 

Vizuální figura 6/1918: Strhávání rakousko-uherských symbolů 
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Obrázek 6 – Strhávání symbolů monarchie in Pečenka, Augusta, Honzák a 

Luňák, 1999:38 

 Šestá figura zachycuje moment strhávání symbolů staré monarchie. Obrázek 6 

nacházíme v učebnici z roku 1999 (viz foto 1/Pečenka I), přičemž shodný výjev se 

objevuje také ve výstavní filmové projekci, jež je součástí sekvence označené 

titulkem „28. 10. 1918 byla vyhlášena Československá republika” (viz foto NM – 

Strhávání symbolů monarchie a foto NM – NFA Strhávání symbolů).152 Figuru 

nenacházíme v učebnicích komunistického období ani v učebnicích nového milénia. 

 

Vizuální figura 7/1918: Washingtonská deklarace 

 

Obrázek 7 – Washingtonská deklarace in Křižovatky české a československé 

státnosti, Národní muzeum, sekce 1918  
																																																								
152 Srovnání těchto dvou podob shodné situace se věnujeme prostřednictvím sémiotické analýzy in 8.2. 



	 143 	

Poslední paměťovou figuru roku 1918 tvoří reprodukce státotvorné listiny, 

konkrétně Washingtonské deklarace. Reprodukce dokumentu je publikována 

v učebnici z roku 1996 (viz foto 1/Vošáhlíková). Listina je také představena ve 

výstavě, a to prostřednictvím titulku „T. G. Masaryk v tzv. Washingtonské deklaraci 

vyhlásil nezávislost Československa” i samotnými záběry fyzického dokumentu (viz 

foto NM – Washingtonská deklarace I a II). Listinu nenacházíme v komunistických 

učebnicích a učebnicích nového milénia. 

  

7.2.2: Vizuální paměťové figury spojené s podpisem mnichovské dohody 1938 

Vizuální figura 1/1938: Vyvracení pohraničních sloupů 

 

Obrázek 8 – Vyvracení pohraničních sloupů in Dohnal, 1982:105  

První hojně zastoupenou figuru roku 1938 představuje fotografie s motivem 

bourání pohraničních sloupů na hranicích Československa s Německem. Figura 

v podobě Obrázku 8 se objevuje jak v komunistických učebnicích (viz foto 7/Bartošek 

a 9/Dohnal 82), tak v učebnici z roku 2009 (viz foto 24/Válková). Formou filmových 

záběrů je přítomna také ve výstavní projekci (viz foto NM – Pohraniční sloupy I a II).  

 

Vizuální figura 2/1938: Mobilizace 
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Obrázek 9 – Mobilizace in Dohnal, 1973:116 

Druhá paměťová figura odkazuje na proces mobilizace československého 

obyvatelstva. Figura se v podobě konkrétní fotografie na Obrázku 9 vyskytuje 

v učebnicích publikovaných státním nakladatelstvím SPN (viz foto 6/Dohnal 73 

a 7/Dohnal 82) a v učebnici nového milénia (viz foto 38A/Parkan). Ve výstavě je 

tématu mobilizace věnována projekce o délce cca tři a půl minuty nesoucí název 

”Mobilizace na obranu československých hranic”, jež obsahuje záběry mávajících 

mužů odjíždějících vlakem (viz foto NM Projekce plátno/1938).153  

 

Vizuální figura 3/1938: Pohraniční opevnění 

																																																								
153 O zobrazování mobilizace také prostřednictvím sémiotické analýzy výstavní části 1938 in 8.1.  
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Obrázek 10 – Pohraniční opevnění in Vošáhlíková, 1996:80 

Třetí paměťová figura není jako jedna z mála tvořena konkrétní vizuální 

reprezentací, jež se opakuje napříč výzkumným vzorkem (srovnej např. 2/1938 výše). 

Vysoká četnost výjevů pohraničního opevnění, které se objevují v učebnicích 

postkomunistického období (viz foto 8/Pečenka I, 23/Vošáhlíková, 17/Válková 

a 36/Parkan), nás však vede k uchopení těchto zobrazení jako jedné figury, do níž 

řadíme též fotografii opevnění prezentovanou ve výstavě (viz foto 40/1918). 

 

Vizuální figura 4/1938: Pohlednice ztráty území 

                         

Obrázek 11 – Pohlednice ztráty území in Kuklík a Kocian, 1999:33 
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Čtvrtou figuru představuje dobová pohlednice zachycující motiv ztráty území 

Československa ve prospěch Třetí říše. Reprodukce pohlednice se objevuje v učebnici 

z roku 1999 (viz foto 8-9/Kuklík) a nacházíme ji též mezi výstavními exponáty (viz 

foto NM 25/1938). 

 

 Vizuální figura 5/1938: Mapa ztráty území 

                                      

Obrázek 12 – Mapa ztráty území in Dohnal, 1973:121 

Pátá, hojně opakovaná figura tematizuje stejně jako figura výše územní ztrátu 

ČSR po německé okupaci, avšak formou diagramu. Shodnou mapu z Obrázku 12 

nacházíme v učebnicích komunistického období (viz foto 5-6/Bartošek a 10/Dohnal 

73), přičemž kartogramy se liší pouze barevným provedením a přidáním linie 

pohraničního opevnění. Mapy odlišného grafického zpracování, avšak věnující se 

stejné problematice, jsou publikovány také v polistopadových učebnicích (viz 

foto 34/Vošáhlíková a 19/Válková). Diagram shodné informace nenacházíme ve 

výstavní expozici. 
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Vizuální figura 6/1938: Podpis mnichovské dohody I 

 

Obrázek 13 – Podpis mnichovské dohody I in Válková, 2009:46 

Šestá figura představuje jednu ze dvou verzí fotografické dokumentace aktu 

podpisu mnichovské smlouvy. Ve formě fotografie z Obrázku 13 se objevuje jak 

v komunistické učebnici (viz foto 6/Dohnal 73), tak ve výukových materiálech 90. let 

a nového milénia (viz foto 32/Vošáhlíková a 18/Válková). V expozici je akt podpisu 

zprostředkován pomocí vystavení originální podepsané listiny (viz foto NM – Podpis 

mnichovské dohody I). 

 

Vizuální figura 7/1938: Podpis mnichovské dohody II 

                           

Obrázek 14 – Podpis mnichovské dohody II in Pečenka, Augusta, Honzák 

a Luňák, 1999:59 
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Sedmá figura nabízí druhou, ještě hojněji publikovanou verzi fotografické 

dokumentace aktu podpisu mnichovské smlouvy. Ta je opět přítomná v učebnicích 

komunistického období (viz foto 4/Bartošek a 8/Dohnal) i ve školních materiálech 

přelomu a nástupu nového milénia (viz foto 10/Pečenka I a 38B/Parkan).  

 

Vizuální figura 8/1938: Josef Čapek Oheň 

 

Obrázek 15 – Josef Čapek Oheň in Dohnal, 1982:titulní strana 

Osmou paměťovou figuru tvoří malba ženské postavy z cyklu Oheň od Josefa 

Čapka. Dílo představuje součást širšího cyklu olejomaleb a kreseb, jenž se stal jedním 

z posledních realizovaných tvůrčích projektů autora. Výjev bojovné ženské postavy se 

vyskytuje jako hlavní vizuální prvek na titulní straně učebnice z roku 1982 (viz foto 

Titulní strana/Dohnal 82), na úvodní straně učebnice z roku 1999 (viz foto Tiráž 

I/Kuklík) 154  a uvnitř kapitol nejsoučasnějších materiálů (viz foto 23/Válková 

a 37/Parkan). Na výstavě není figura zastoupena. 

 

																																																								
154 Za účelem pořízení ucelené fotodokumentace analyzovaných učebnic, jež tvoří Přílohu 9, byla 
dokumentována nejenom jednotlivá vyobrazení, ale také dvojstrany, na nichž se obrázky nacházejí, 
a titulní strany učebnic doplněné o tiráže. V případě figury 8/1938 považujeme za vhodné počítat 
významné opakování výjevu mimo analyzované kapitoly do zastoupení figury. 
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Vizuální figura 9/1938: Henleinovy paměti 

 

Obrázek 16 – Henleinovy paměti in Válková, 2009:44 

Devátá figura ukazuje titulní stranu vzpomínkové knihy předsedy 

Sudetoněmecké strany (SdP) Konráda Henleina. Reprodukce knižní obálky se 

vyskytuje pouze v učebnicích polistopadové éry (viz foto 20/Vošáhlíková 

a 11/Válková), v nichž je spojována s tématem politické propagandy. 

 

Vizuální figura 10/1938: Henleinova SdP 

  

Obrázek 17 – Sjezd Henleinovy SdP in Dohnal, 1973:115 
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Desátá figura taktéž odkazuje k osobě Konráda Henleina a existenci SdP. 

Namísto reprodukce dobového tisku nabízí výjev setkání členů strany v Karlových 

Varech na jaře 1938. Fotografii nacházíme pouze v učebnicích publikovaných státním 

nakladatelstvím SPN (viz foto 4/Dohnal 73 a 6/Dohnal 82). 

 

Vizuální figura 11/1938: ”Nedáme se” 

                         

Obrázek 18 – ”Nedáme se” in Válková, 2009:46 

Jedenáctá figura, jež zachycuje skupinu mobilizovaných vojáků stojících před 

zobrazením státního znaku, roku a hesla ”Nedáme se”, je tematicky propojena 

s figurou 2/1938 tvořenou fotografií mobilizovaných mužů u vlaku. Zároveň 

koresponduje s výstavní fotografií pohraniční pevnosti, jejíž vchod je opatřen nápisem 

”Nikoho se nelekáme” (viz foto NM 40/1938). Figura v podobě fotografické 

pohlednice z Obrázku 18 se objevuje v učebnici z roku 2009 (viz foto 16/Válková) 

a ve shodném provedení také ve výstavní expozici (viz foto NM 31/1938).155 

 

 

 

 
																																																								
155 Sémiotická analýza této fotografie je provedena jako součást analýzy jedné z vitrín umístěných ve 
výstavní expozici k roku 1938 in 8.1. 
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Vizuální figura 12/1938: Generální stávka 22. 9. 1938 

 

Obrázek 19 – Generální stávka 22. 9. 1938 in Parkan, 2011:38 

Poslední figura dokumentuje konání zářijové generální stávky v Praze, jež 

měla za cíl demonstrovat nespokojenost obyvatelstva se vztahem mezi 

československou vládou a zástupci Třetí říše. Figura se nejprve objevuje 

v komunistických učebnicích (viz foto 10/Bartošek a 7/Dohnal 73), následně až ve 

výukovém materiálu z roku 2011 (viz foto 38C/Parkan). Není součástí učebnic 

vydaných v 90. letech ani ji nenacházíme uvnitř muzejní expozice.     

 

7.2.3: Vizuální paměťové figury spojené s únorovým převratem roku 1948 

Vizuální figura 1/1948: Portrét Klementa Gottwalda 

 

Obrázek 20 – Portrét Klementa Gottwalda in Válková, 2009:127 
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Fotografický portrét Klementa Gottwalda zachycený na obrázku 20 nacházíme 

pouze v učebnicích polistopadové doby (viz foto 10-11/Kuklík a 28/Válková). 

V lehce modifikované formě, kdy portrét nezachycuje politikovu tvář v lehkém 

úsměvu a s cigaretou, ale spíše ve výrazu vážnosti, se figura objevuje ve výstavní 

části 1948 (viz foto NM 1-2/1948). 

 

Vizuální figura 2/1948: Klement Gottwald na Staroměstském náměstí 

 

Obrázek 21 – Klement Gottwald na Staroměstském náměstí in Pečenka, 

Augusta, Honzák, 2000:35 

Druhou paměťovou figuru představuje zaznamenání projevu Klementa 

Gottwalda proneseného na Staroměstském náměstí v Praze dne 21. 2. 1948, kterou 

nacházíme v komunistických i polistopadových učebnicích. Objevuje se v nich 

v podobě fotografie zachycující řečnícího politika z pravého profilu (viz 

foto 11/Bartošek, 12/Dohnal 73 a 106/Parkan), jejíž překreslenou formu z učebnice 

z roku 2000 zde uvádíme (3/Pečenka II).156 Figuru nenacházíme v muzejní expozici. 

 

 

 

 
																																																								
156 Porovnání této figury zprostředkované pomocí dokumentární fotografie a kresby tvoří součást 
sémiotické analýzy in 8.2. 
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Vizuální figura 3/1948: Dav na Staroměstském náměstí 

 

Obrázek 22 – Dav na Staroměstském náměstí in Válková, 2009:127 

Třetí figura se taktéž vztahuje k dokumentaci shromáždění na Staroměstském 

náměstí v únoru 1948 a nacházíme ji v učebnicích vydaných před i po roce 1989. 

Navazuje na figuru 2/1948, neboť zprostředkovává pohled na publikum Gottwaldova 

projevu. Shodný fotografický výjev z obrázku 22 se objevuje v učebnicích 

polistopadové éry (viz foto 17/Kuklík a 27/Válková). Učebnice z roku 1983 nabízí 

fotografický pohled na shromáždění ze strany Staroměstské radnice (viz 

foto 1/Dohnal 83 I). 

 

Vizuální figura 4/1948: Demonstrační aktivity KSČ 
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Obrázek 23 – Demonstrační aktivity KSČ in Jožák, 1995:38 

Čtvrtou figuru výjimečně netvoří opakující se shodný výjev. Ukazuje dobové 

demonstrace na podporu KSČ, jež byly důležitým komunikačním nástrojem strany. 

Fotografie zachycující shromáždění anonymních osob, jimž dominuje protestní 

transparent s textovým sdělením vyzývajícím k nástupu komunistické politiky,157 

nalézáme výhradně v učebnicích vydaných po roce 1989 (viz foto 4/Jožák 

a 26/Válková).  

 

Vizuální figura 5/1948: Lidové milice 

 

Obrázek 24 – Lidové milice in Bartošek, 1967:159 

Pátá figura dokumentuje komunistickou stranou utvořené jednotky lidových 

milic. Figura se vyskytuje v komunistických učebnicích (viz foto 11/Bartošek 

a 13/Dohnal 73) a ve formě kresby ji nacházíme na stránkách učebnice z roku 2000 

(viz foto 4/Pečenka II). Nevyskytuje se v materiálech nového milénia ani ve výstavní 

expozici.158 

 
																																																								
157 Transparenty obsahují nápisy: “Republiku uchráníme Zenkla z vlády odstraníme” (viz Obrázek 23) 
a “Kdo hájí milionáře boří národní frontu” (viz foto 26/Válková). 
158 Analýza fotografie je součástí sémiotické analýzy fotografické koláže reprezentující rok 1948 
v  Bartoškově učebnici (1967) in 8.2.  
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Vizuální figura 6/1948: Projev Ludvíka Svobody 

                             

Obrázek 25 – Projev Ludvíka Svobody in Dohnal, 1983:140 

Šestá figura znázorňuje politický projev Ludvíka Svobody ze dne 23. 2. 1948 

pronesený na jednání akčního ústředního výboru Národní fronty, v němž bylo 

vyzváno k nezapojování armádní složky do revolučního dění a k zachování klidu 

a bezpečnosti během únorových dnů. Figuru nacházíme v učebnici vydané státním 

nakladatelstvím SPN v roce 1983 (viz foto 2/Dohnal 83 I) a ve čtvrtém díle Nové 

doby z roku 1995 (viz foto 5/Jožák). 

 

Vizuální figura 7/1948: Portrét Heliodora Píky 
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Obrázek 26 – Portrét Heliodora Píky in Křižovatky české a československé státnosti, 

Národní muzeum, sekce 1948 

Fotografický portrét generála Heliodora Píky, jenž byl komunistickým 

režimem popraven dne 21. 6. 1949, představuje sedmou paměťovou figuru roku 1948. 

Je součástí výstavní expozice (viz foto NM 25/1948) a objevuje se také v učebnicích 

z přelomu a nástupu nového milénia (viz foto 8/Pečenka II a 33/Válková). Přestože se 

jednotlivé portréty lehce liší (v učebnici z roku 2000 je portrét Píky publikován jako 

součást dobového tisku, ve výstavě a v materiálu z roku 2009 nacházíme portréty Píky 

odlišného věku), vždy je na nich generál zobrazen ve vojenské uniformě a jeho tvář 

představuje ústřední motiv výjevu. 

 

Vizuální figura 8/1948: Milada Horáková u soudu 

 

Obrázek 27 – Milada Horáková u soudu in Válková, 2009:131 

Osmá figura se věnuje osobě političky Milady Horákové, jež byla 

komunistickým režimem popravena dne 27. 6. 1950. Figura je zastoupena výhradně 

v edukačních materiálech vzniklých po roce 1989. Konkrétně se vyskytuje v učebnici 
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z roku 2009 (viz foto 34/Válková) a v muzejní expozici (viz foto 30/1948).159 Figura 

je tvořena fotografiemi, jež z různých úhlů zachycují výpověď Horákové před 

soudem. 

 

Vizuální figura 9/1948: Portrét Jana Masaryka 

           

Obrázek 28 – Portrét Jana Masaryka in Kuklík a Kocian, 1999:103 

Devátá figura není tvořena jedním konkrétním zobrazením, ale opakujícím se 

motivem zachycení podoby tváře politika Jana Masaryka. Portréty Masaryka nejsou 

publikovány v komunistických učebnicích a neobjevují se ani ve výstavě. Jsou 

výhradně součástí učebnic 90. let (viz foto 9/Jožák, 13/Kuklík a 1/Pečenka II). 

 

Vizuální figura 10/1948: 1. máj 1948 

            
																																																								
159 Figura se objevuje také v dalších učebnicích polistopadové éry, např. formou kresby je zachycena 
v učebnici z roku 2000, avšak není součástí námi analyzovaných kapitol, a proto ji v hlavním textu 
práce neuvádíme. 
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Obrázek 29 – 1. máj 1948 in Dohnal, 1983:142 

Poslední figuru roku 1948 představuje fotografie prezentující tribunu čelních 

zástupců komunistické strany během prvomájových oslav. Shodná fotografie je 

použita výhradně v učebnicích vydaných státním nakladatelstvím SPN v letech 1973 

a 1983 (viz foto 14/Dohnal 73 a 4/Dohnal 83 I).  

 

7.2.4: Vizuální paměťové figury spojené s invazí vojsk Varšavské smlouvy 1968 

Vizuální figura 1/1968: Politici Alexander Dubček a Ludvík Svoboda 

                                            

Obrázek 30 – Politici Dubček a Svoboda in Kuklík a Kocian, 1999:124 

První figuru spjatou s rokem 1968 reprezentuje fotografie společně zachycující 

nejvyšší politické představitele období tzv. pražského jara, Alexandra Dubčeka 

a Ludvíka Svobodu. Opakovaně se objevuje v učebnicích postkomunistického období 

(viz foto 14/Kuklík a 39/Válková). Figuru nenacházíme v učebnicích komunistické 

éry ani ve výstavní expozici, kde nejsou osoby Dubčeka a Svobody nikterak 

vyobrazeny. 
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Vizuální figura 2/1968: Diskuze s vojáky okupanty 

 

Obrázek 31 – Diskuze s vojáky okupanty. Motiv I in Křižovatky české 

a československé státnosti, Národní muzeum, sekce 1968 

 

Obrázek 32 – Diskuze s vojáky okupanty. Motiv II in Jožák, 1995:86 

Druhá figura znázorňuje reakci obyvatel Prahy na sovětskou invazi ve dnech 

po 21. 8. 1968. Není tvořena jedním konkrétním opakujícím se výjevem, ale dvěma 

motivy, které budou analyzovány prostřednictvím sémiotické analýzy v následující 

kapitole (viz 8.2). Figura se neobjevuje v učebnicích komunistického období, je 

součástí polistopadových školních materiálů a muzejní expozice.  

První ustálený motiv (viz Obrázek 31) tvoří detailní záběry zachycující 

konkrétní oslovení okupujících vojáků anonymním občanem či občankou (viz 

foto 43/Válková, foto NM 25/1968 a foto NM – Diskuze s vojáky okupanty I). Druhý 
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motiv (viz Obrázek 32) tvoří výjevy skupin obyvatel sdružujících se okolo tanků 

okupujících vojsk, jež nacházíme v učebnicích obou dekád polistopadové éry (viz foto 

13/Jožák, 16/Kuklík, 123A Parkan), ale také v expozici (viz foto NM 40-41-42/1968 a 

foto NM – Diskuze s vojáky okupanty II). 

 

Vizuální figura 3/1968: Výzva Dva tisíce slov 

     

Obrázek 33 – Výzva Dva tisíce slov in Parkan, Mikeska, Parkanová, 2011:122 

Třetí figura ukazuje formou reprodukce dobovou výzvu Dva tisíce slov, 

konkrétně vydání periodika Literární listy ze dne 27. 6. 1968. Figura není přítomna 

v učebnicích vydaných před rokem 1989. Objevuje se v učebnicích nového milénia 

(viz foto 40/Válková a 122A/Parkan) a ve výstavní expozici (viz foto NM 26/1968). 

 

Vizuální figura 4/1968: Transparenty odporu proti invazi 
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Obrázek 34 – Transparenty odporu proti invazi in Křižovatky české a československé 

státnosti, Národní muzeum, sekce 1968, projekce 2:56 

Čtvrtá figura opět není tvořena jednou konkrétní vizuální reprezentací, ale je 

zastoupena reprodukcemi a výjevy neprofesionálně vyrobených hesel a materiálů 

(transparenty, letáky, nápisy) odporu proti srpnové invazi. Figuru nacházíme hojně 

zastoupenou v učebnicích vydaných po roce 1989 (viz foto 17/Jožák, 18/Kuklík, 

43/Válková, 123C/Parkan) i v muzejní expozici (viz foto NM – Transparenty odporu 

proti invazi). Dvě reprezentace, jež tuto figuru zastupují v učebnicích nového milénia 

(viz foto 43/Válková, 123C/Parkan), pracují s motivem komparace invaze roku 1968 

s okupací roku 1938. 

 

Vizuální figura 5/1968: Portrét Jana Palacha 

                                             

Obrázek 35 – Portrét Jana Palacha in Jožák, 1995:91 

Poslední figuru roku 1968 představuje vyobrazení tváře studenta Jana Palacha, 

jenž dne 16. 1. 1969 na protest proti okupaci Československa sovětskými vojsky 

spáchal sebevraždu sebeupálením. Figura se neobjevuje v komunistických výukových 

materiálech. Shodný fotografický portrét z obrázku 35 nacházíme kromě učebnice 
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z roku 1995 (viz foto 22/Jožák) také v kolorovaném provedení uvnitř expozice. Zde je 

osobě Jana Palacha věnována samostatná výstavní plocha doplněná o osobní 

předměty, na nichž je studentova tvář několikrát zachycena (viz foto NM 9-10-

11/1968). Učebnice z roku 2000 (viz foto 15-16/Pečenka II) využívá odlišné portrétní 

fotografie Palacha, než jakou nacházíme na obrázku 35. Do dané figury ji však 

vzhledem ke sdílenému motivu zachycení tváře studenta přiřazujeme. 
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8. kapitola: Sémiotická a sociálně sémiotická analýza muzejní 

expozice a vybraných paměťových figur 

	
Osmá kapitola rozšiřuje předcházející popis výsledků vizuální obsahové 

analýzy učebnic a výstavy o analýzu kvalitativních rysů muzejní expozice, zejména 

pak jejího architektonického, grafického a kurátorského řešení. Následně text blíže 

zkoumá některé z právě představených paměťových figur pomocí sémiotické  

a sociálně sémiotické analýzy (viz 5.2.3), čímž vytváří prostor pro finální syntézu 

výzkumných zjištění uplatněnou v deváté kapitole.  

Přestože se samotná analýza zabývá vnitřními prostory výstavy, jednotlivými 

objekty a jejich vztahy, důležitou roli v interpretaci expozice jako celku sehrává 

místo, v němž jsou Křižovatky české a československé státnosti představeny. Od roku 

2009 zaplňuje tato výstava vstupní halu Národního památníku na Vítkově, který od 

roku 2001 spadá pod správu Národního muzea. Muzeum budovu mezi lety 2007  

a 2009 zrekonstruovalo, aby ji u příležitosti státního výročí 28. října 2009 

zpřístupnilo veřejnosti a prostřednictvím výstavy ji seznámilo s výraznými obraty 

národních dějin ve 20. století. Historie budovy k takovému úkolu zcela vybízí, neboť 

sama v sobě nese otisky „osmičkových“ událostí, jimž je výstava věnována. 

Výstavba Památníku je spojena s historií založení samostatného Československa. 

Původně měla budova sloužit k uctění památky legionářů bojujících na zahraničních 

frontách první světové války, avšak období druhé světové války znemožnilo naplnit 

tuto původní vizi a prostory se staly skladištěm německého wehrmachtu. Po nástupu 

poválečné komunistické vlády se stal Památník klíčovým místem demonstrace síly 

vládnoucí strany, která jej roku 1962 prohlásila za národní kulturní památku a která 

zde od roku 1953 do roku 1962 provozovala mauzoleum Klementa Gottwalda. Hned 
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zkraje 90. let přešel Památník do rukou demokratického státu a s novým milénium 

konkrétně pod správu Národního muzea. Národní památník na Vítkově lze proto 

označit za jedno z potenciálně nejvýznamnějších míst paměti na fyzické i mentální 

mapě českého moderního národa.  

Přestože zpřístupnění historické výstavy mělo zpřístupnit veřejnosti nejenom 

budovu, ale také ji zanést do sdíleného prostoru kulturní paměti, lze po téměř deseti 

letech od otevření Památníku prohlásit, že se tak spíše nestalo. Původní plán vedení 

Národního muzea vnést do Památníku další kulturní program nebyl plně realizován. 

Výstava sama, jež bude níže analyzována, nese znaky konzervativního přístupu 

k muzejní praxi a nevytváří imerzivní paměťový prostor, do něhož by divák mohl 

prostřednictvím emocionálního či morálního prožitku jakkoliv vstoupit.  

O symptomatické historii budovy se na výstavě návštěvník dozvídá minimum 

informací. Po intenzivních návštěvách v letech 2016 a 2017 lze také poukázat na 

často nefunkční technická zařízení ve výstavě a celkovou nedostatečnou komunikaci 

programu a místa směrem k domácí i zahraniční veřejnosti. Statický, konzervativní a 

mentorský přístup, jenž výstava volí, se tak ocitá v kontrastu s dynamickým 

příběhem budovy a představuje nevyužitý komunikační potenciál, jak např. 

prostřednictvím příběhu místa vystavět narativ celé výstavy. Výstavu však lze 

kriticky hodnotit také z pohledu kurátorské koncepce, jak ukazují diskuze vedené 

v obci historiků v letech 2009 a 2010.160 Z výtek, které v daném období zazněly, 

jmenujme alespoň výrazné opomíjení prezentace slovenského národa, opomíjení 

kontextu vztahu se sousedními zeměmi, jež jsou představeny výhradně jako zdroj 

vnějšího teroru, neuvádění jakéhokoliv kontextu politického a kulturního vývoje, jenž 
																																																								
160 Viz např. semináře k vystavování národních dějin z roku 2010 (duben Ústav pro studium totalitních 
režimů Jak vystavovat dějiny?, květen Národní muzeum Prezentace novodobých českých a 
československých dějin v (Národním) muzeu či kritické články viz Orgie národní mytologie. Expozice 
v Národním památníku na Vítkově Jakuba Jareše a Matěje Spurného (2010) a Uchováváme dějiny, či 
paměť? Kamila Činátla (2010). 
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k založení Československa vedl i nejasné vymezení prostoru Památníku jako zároveň 

výstavního i pietního prostoru.   

Rozdělení výstavy do oddělených segmentů událostí let 1918, 1938, 1948 a 

1968, jež stojí v základu architektonického řešení výstavy, dobře postihuje oficiální 

popis expozice: „Expozice s názvem ‚Křižovatky české a československé státnosti‘ 

zachycuje významné zlomy v našich dějinách 20. století, kdy se výrazným způsobem 

měnila státnost a ideové pojetí státu. Vzhledem k prostoru, který není příliš rozsáhlý, 

bylo vybráno pět důležitých mezníků: (1) vznik ČSR v roce 1918, (2) období 

Mnichova v roce 1938 a zánik Československa v roce 1939, (3) obnovení 

Československa v roce 1945 a komunistický převrat o tři roky později, (4) vznik 

československé federace v roce 1968 a (5) pád komunismu v roce 1989.“161 162 Jak 

vyplývá z názvu výstavy i její krátké anotace, zástupci Národního muzea hojně 

pracují se slovy a souslovími odkazujícími k procesu transformace („křižovatka“, 

„významný zlom“, „výrazný způsob změny“ a „důležitý mezník“). Pocit změny je 

mezi vybranými obdobími navozován především prostřednictvím odlišného 

barevného kódování jednotlivých výstavních segmentů. Každému roku je přidělena 

konkrétní barva či soubor barev, jež dominují výstavní ploše. Tato dominantní barva 

je doplněna barvou písma, která je použita na hlavním informačním popisku každého 

segmentu výstavy.  

Klíčový architektonický prvek expozice představuje pro účely výstavy 

zbudovaný prostor dvouúrovňové krychle, v jejíž spodní části se nachází výstavní 

části věnované letům 1938, 1948, 1968 a 1989. Horní patro stavby není za 

výstavními ani jinými účely využito, zůstává však návštěvníkům přístupné, a působí 

tak značně rozpačitým dojmem. Na rozdíl od ostatních částí je expozice roku 1918 
																																																								
161 Dostupné z: (http://www.nm.cz/Historické-muzeum/Expozice-HM/Krizovatky-ceske-a-
ceskoslovenske-statnosti.html). 
162 K nezařazení roku 1968 do analýzy viz Úvod a 5.1. 
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umístěna do původního prostoru Ústřední síně Památníku, konkrétně do jejího 

vstupu, odkud pokračuje do místnosti Síně padlých italských legionářů (viz NM foto 

A, B, C, D a E/1918).163 164 U každého segmentu výstavy je zřetelně vyznačen rok, 

jemuž se konkrétní část expozice věnuje. Formou nadpisu se objevuje v krátkém 

informačním textu, samostatně pak na podlaze výstavní krychle. Grafická úprava 

letopočtu odpovídá grafickému zpracování informačního textu (viz NM foto C/1938), 

přičemž informace na podlaze je dobře viditelná z dalších výstavních prostor a 

poskytuje tak návštěvníkům rychlou orientaci.  

Základní prvek, který propojuje všechny části výstavy, představuje objekt 

mapy Československé republiky, který nacházíme samostatně umístěný v expozici 

roku 1918, zatímco uvnitř výstavní krychle slouží jako propojovací prvek zapuštěný 

do podlahy. Tím dochází ke spojení výstavních prostor věnovaných letům 1938 

a 1948 a prostor věnovaných letům 1968 a 1989. Další jednotící koncepční prvek 

představuje opakující se základní struktura výstavních části nacházejících se uvnitř 

krychle. Každá část obsahuje LED panel prezentující textová sdělení z dobového 

tisku a pracuje se stěnou krychle, již používá jako výstavní stěnu rozdělenou do 

devíti menších vitrín. Součástí této stěny je vždy malá televizní obrazovka nabízející 

krátké dobové filmové záznamy. Výstavní stěna, jež v obecné rovině představuje 

hned několik témat, je dále doplněna jednou až dvěma samostatnými vitrínami 

obdélníkového tvaru, které jsou věnovány konkrétním osobnostem či událostem. 

S výjimkou roku 1948 nacházíme v každé části velké projekční plátno s dobovými 

záběry editovanými do tematického celku. Poslední společný prvek tvoří vystavení 

																																																								
163 K architektonickému řešení výstavy její organizátoři dodávají: „Architektonicky je expozice řešena 
tak, aby co nejlépe zapadla do historického prostoru Památníku. (...) Ostatní křižovatky se odehrávají 
ve vestavbě – ‚kaabě‘, která svými proporcemi plně respektuje architekturu Památníku.“ Dostupné z: 
(http://www.nm.cz/Historické-muzeum/Expozice-HM/Krizovatky-ceske-a-ceskoslovenske-
statnosti.html). 
164 Veškeré indexy uváděné v této kapitole v závorkách odkazují k fotografické dokumentaci výstavy 
v Příloze 10 této práce.  
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originální listiny vytyčující změnu politického směřování státu (např. mnichovská 

dohoda z roku 1938 či návrh na jmenování nové vlády z roku 1948). 

 

8.1: Analýza výstavních částí 1918, 1938, 1948 a 1968 

Výstavní segment roku 1918 je kódován do uskupení barev české 

a československé státní vlajky. Trikolora se objevuje na státní vlajce a na stojanu 

s dobovými záběry osoby TGM, jež jsou umístěny naproti vstupu diváka do prostoru. 

První, za sebe řazené předměty, které rok 1918 zastupují, představují objekt mapy 

Československa, uvedený stojan a informační popisek s nadpisem „1918 Masarykova 

republika“. Výstavní část pokračuje do prostoru Síně padlých italských legionářů, 

kde se kromě původní výzdoby sálu nachází nízká prosklená vitrína ve tvaru rakve 

(viz NM foto D/1918). Vzhledem k původní dedikaci prostoru tématu legionářství se 

ve vitríně objevují výhradně objekty spjaté s legionářskými vojsky. Součástí expozice 

jsou zde jediná umělecká díla objevující se v celku výstavy, tři modely postav mužů 

legionářů od sochaře Otto Gutfreunda. Předěl mezi částí 1918 a vstupem do výstavní 

krychle je řešen pomocí instalace čtyřdílné projekční stěny, jež postupně prezentuje 

události první světové války, podpis Washingtonské deklarace, zánik Rakouska-

Uherska, aktivity dne 28. 10. 1918 v Praze a návrat legionářů a TGM do země. Motiv 

legionářství je přítomen také v druhé filmové projekci dedikované osobě TGM. 

Nabízí opět výjevy radostných setkání osob v prostředí vlakového nádraží a oslavy 

návratu legionářů doprovázené vyobrazeními skupin osob v národních krojích. 

Prezident TGM je na samostatných záběrech zachycen v prostředí pracovny, u 

domácího krbu a s knihou.  

Popsané výjevy a objekty, jež v hojném počtu zobrazují prezidenta TGM, 

vedou k propojování osoby TGM s pojmem samostatného Československa. Při 
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vstupu do výstavního prostoru je toto spojení budováno mezi pohledem na dobovou 

mapu státu, trikoloru výstavního stojanu a nadpis „Masarykova republika“. Další 

utužení tohoto propojení probíhá při sledování dobových záběrů TGM, jenž je 

vyobrazen převážně při aktivní intelektuální činnosti (politická práce či četba knihy), 

na obrazovce zabudované do stojanu v barvách národní trikolory. Osoba TGM 

dominuje také hlavní, obecněji zaměřené projekci. Ze sedmi částí, do nichž je 

projekce rozdělena (viz Příloha 2), se objevuje ve třech, přičemž ve dvou je jeho 

jméno zmíněno v titulcích („T. G. Masaryk v tzv. Washingtonské deklaraci vyhlásil 

nezávislost Československa“ a „V prosinci 1918 se vrátil i prezident Masaryk“). 

Do sestřihu jsou vybrány celkové záběry, v nichž je TGM vítán davy obyvatel, 

a záběry detailní, na nichž jsou v blízkosti tváře Masaryka zřetelně vidět vlajky 

nového státu. Druhé významové spojení je výstavou budováno mezi vznikem 

Československa a činností legionářů. Kromě samostatné výstavní síně a vitríny 

s legionářskými předměty je motiv legionářského boje začleněn také do obou 

filmových projekcí.  

Lze shrnout, že výběr předmětů a vyobrazení ve výstavní části 1918 je zcela 

podřízen těmto dvěma motivům, které nepracují s metaforickou úrovní, ale využívají 

deskriptivního vyjadřování. S přihlédnutím k nalezeným vizuálním paměťovým 

figurám nacházíme v sekci 1918 z celkem sedmi figur přítomných figur šest. Chybí 

pouze znázornění národnostního složení ČSR a naopak nově je zdůrazněn motiv 

legionářství. 

 

Část expozice 1938 nazvaná „Mnichovská křižovatka“ zastává také funkci 

vstupu do výstavní krychle, jemuž dominuje letopočet umístěný na podlaze. Sekce je 

kódována do modré barvy, jež se nachází na stěnách i podlaze krychle. Letopočet 
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a informační popisek jsou vyvedeny bílou barvou, jedna ze samostatných vitrín 

barvou červenou. V obměně, jež explicitně nepropojuje barvy do trikolory, ale 

pracuje s nimi odděleně, tu opět nacházíme barvy státní vlajky.  

Dvě samostatné obdélníkové vitríny jsou zde použity k reprezentaci dvou 

konkrétních témat, atentátu na říšského protektora R. Heydricha a všeobecné 

mobilizace roku 1938, která však jako motiv vstupuje též do velké výstavní stěny. 

V případě vitríny znázorňující atentát jsou exponáty věnované odboji umístěny na 

pravou stranu, zatímco na levé straně se nacházejí exponáty reprezentující vypálení 

Lidic (viz NM foto 1-2-3-4-5-6-7-14-15-16/1938). Dané členění vitríny navozuje 

mezi oběma událostmi opačný příčinný vztah, jelikož nedodržuje postup organizace 

souboru prvků zleva doprava, jenž u západních kultur odpovídá procesu čtení písmen 

na stránce. Příčina (atentát na říšského protektora) je tu zaměněna za následek 

(vypálení vesnice), což při menší obeznámenosti s historickými událostmi může vést 

k nejasné souvztažné či oddělené interpretaci obou aktů.  

Organizace exponátů uvnitř velké výstavní stěny komunikuje vždy jedno 

sdělení předávané jednou perspektivou.165 Nabízí větší prostor pro téma zahraničního 

odboje, konkrétně formou tisků a fotografií dokládá existenci leteckých sil ve Velké 

Británii. Problematika života židovských obyvatel je zpřítomněna pouze v jedné 

části, a to formou reprodukce dobové vyhlášky omezující práva židovské populace 

a fotografie muže s židovskou hvězdou na kabátu. Vitríně dominuje velké množství 

dobového oficiálního tisku z produkce komunikačních úřadů Třetí říše. Téma 

mobilizace je zprostředkováno prostřednictvím instalace tří fotografií, jejichž 

vzájemnou komunikaci blíže rozebereme (viz NM foto 29, 30 a 31/1938).  

																																																								
165 Příklad budování spíše konfrontačního stylu komunikace mezi objekty viz analýza části 1948. 
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Obrázek 36 – Vitrína „Mobilizace“ in Křižovatky české a československé 

státnosti, Národní muzeum, sekce 1938 

Trojice černobílých fotografií (viz Obrázek 35) nabízí tři perspektivy, z nichž 

lze proces mobilizace nahlížet. Fotografie vlevo nahoře (viz NM foto 29/1938) 

ukazuje anonymní skupinu lidí prohlížejících si tisk „Mapa země české“. Skupinu, již 

tvoří muži i ženy, lze chápat jako zástupce širšího obyvatelstva. Dle pozice rukou 

osob v levé části, jež aktivně ukazují na tisk, je možné rozumět situaci nikoliv jako 

pasivnímu prohlížení, ale jako aktivní činnosti spojené s vyhledáváním a případnou 

diskuzí. Vpravo od tisku mapy spatřujeme další dobové tiskoviny, na nichž, přestože 

se překrývají, lze rozpoznat tvář mladé dívky. Jestliže usoudíme, že se nejspíše jedná 

o reklamní propagaci, pozornost skupiny jí není věnována, neboť je plně upřena na 

mapu území. V kontextu mobilizace lze nabídnout interpretaci, že běžní lidé před 

obchodním sdělením upřednostňují diskuzi o politických událostech. Střední 

vzdálenost, do níž je divák z pozice autora fotografie situován, mu umožňuje vnímat 

jednotlivé postavy i celek události. Stává se součástí skupiny obyvatel, avšak 

možnost plné projekce do výjevu mu není nenabídnuta, jelikož zachyceným osobám 

nevidí do tváře a nenavazuje s nimi oční kontakt.  
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Fotografie vpravo nahoře (viz NM foto 30/1938) tematizuje mobilizaci 

z pohledu konkrétní rodiny, o níž sice nemáme další informace, avšak komunikuje 

s námi prostřednictvím výrazu tváře, těla a oblečení jejích členů.166 Výjev zachycuje 

základní rodinu, již tvoří matka, otec a syn. Otec drží syna v náručí, matka nese kufr, 

u něhož předpokládáme, že patří otci. Otec je oblečen do vojenské uniformy stejně 

jako ostatní muži na fotografii. Všechny tři osoby se dívají přímo na postavu 

fotografa, a tedy navazují s divákem přímý oční kontakt, jenž jej aktivizuje 

a umožňuje mu lépe se do situace projektovat. Postava matky, jež se nachází v levé 

části fotografie, na základě několika prvků vystupuje z výjevu: představuje jedinou 

ženskou postavu, jako jediná není oblečena do vojenské uniformy a svou pozicí těla 

vystupuje z diagonálního proudu mužů-vojáků v pohybu. Ve vztahu k výrazu otce 

a dítěte, kteří se usmívají, působí její tvář spíše vážně. Celkový výjev není statické, 

ale dynamické povahy, jelikož zachycuje postavy v pohybu. Nejzřetelněji lze pohyb 

detekovat na ohybech rozepnutého kabátu matky, v nakročení mužů-vojáků 

a v pozici dítěte, které se dotýká ucha. Z celku prvků a ve spojení se třetí, dole 

umístěnou fotografií lze děj chápat jako odcházení muže od rodiny z důvodu účasti 

na mobilizaci. Nutnost ochrany vlasti však vyznívá spíše pozitivně, jelikož se otec, 

podobně jako vojáci na spodní fotografii, usmívá. Zároveň však úsměv může 

vyjadřovat vztah k synovi, kterého drží v náručí. Synův dotyk ucha může naznačovat 

lehký ostych před fotografující osobou, či nervozitu z nastalé situace. Matka zůstává 

od všech mužů oddělena pozicí těla i výrazem. Její výraz odkazuje k závažnosti 

situace. Gesto nesení kufru v ruce lze vnímat jako podporu muže, jež mu umožňuje 

před odchodem od rodiny držet syna v náručí.  

																																																								
166 Jak ukazuje další výzkum, fotografie pochází z Vojenského ústředního archivu a byla pořízena na 
podzim roku 1938 po vyhlášení úplné mobilizace.  
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Třetí fotografie umístěná dole ve vitríně přímo zastupuje jednu z paměťových 

figur roku 1938 (11/1938).167 Zachycuje statický výjev šesti mužů-vojáků, kteří jsou 

oblečeni do vojenského bojového oblečení, v rukou drží zbraně. Seskupeni jsou ve 

dvou trojicích před kamennou stěnou, jež je natřena světlou barvou, z níž vystupuje 

reliéf prezentující znak českého lva s letopočtem 1938 a nápisem „Nedáme se“. 

Mužům je dobře vidět do tváře, všichni se dívají přímo na osobu fotografa. 

Pravidelné uskupení vojáků okolo nápisu do dvou trojic a jejich plná pozornost 

věnovaná fotografovi naznačují komponovanost fotografie. Výjev působí staticky 

a kontrastně vůči dynamickému zachycení rodiny. Kromě reliéfu vyzývajícímu 

k hrdinné obraně vlasti v době mobilizace napomáhá přenášet hlavní sdělení výjevu 

postava třetího vojáka zprava, jenž se ocitá blízko nápisu a díky pozici přilby mu je 

nejlépe vidět do obličeje. Jako jediný v řadě vojáků je vykloněn směrem k divákovi 

a jako jediný si tělo nechrání zbraní. Jeho pozice těla působí otevřeně a mimika 

v jeho obličeji ponejvíce projevuje náznaky úsměvu. V souvislosti s fotografií otce-

vojáka vyznívá i z tohoto výjevu proces mobilizace jako spíše pozitivně přijímaný. 

Fotografickou instalaci uchopenou jako komponovaný celek lze vnímat jako 

vyprávění narativu. Jestliže budeme sledovat proces prohlížení si obsahu vitríny 

řízený zleva doprava a seshora dolů, pak je před divákem vystavěn příběh o změně 

území státu, jíž běžné obyvatelstvo věnuje aktivní pozornost, na niž je reagováno 

procesem mobilizace zasahujícím též běžné muže, kteří, přestože za účelem ochrany 

vlasti opouštějí své rodiny, svůj úkol přijímají pozitivně a prokazují svoji statečnost. 

Ve vztahu k nalezeným sadám vizuálních paměťových figur fotografie vpravo nahoře 

volně odkazuje na figuru „Mapa ztráty území“ (5/1938), fotografie rodiny na figuru 

„Mobilizace“ (2/1938), jež ukazuje smějící se a mávající mobilizované muže 
																																																								
167 Výjev původně existuje ve formě propagační pohlednice, jež byla vydána v květnu 1938. Reliéf na 
pozadí byl vytvořen záložníky z pěšího pluku 152 v Podbořanech. Pohlednice je součástí soukromé 
sbírky vojenského historika Karla Straky. 



	 173 	

u vlakových vagónů, přičemž spodní fotografie je sama paměťovou figurou 

(11/1938).    

Celkové vyznění výstavní části věnované roku 1938 navazuje na zdůraznění 

významu vojenských sil v boji o svobodný stát, jejž prostřednictvím motivu 

legionářství rozvíjí rok 1918. Na rozdíl od předchozí části však tato nepracuje 

s konkrétní politickou osobností (viz motiv TGM), ale představuje příběh na obecné 

rovině života běžného obyvatelstva prostřednictvím zobrazení anonymních osob. 

Výstavní ploše dominují témata mobilizace a vojenských aktivit, jimž jsou věnovány 

také dva filmové sestřihy („Mobilizace na obranu československých hranic“ 

a „Nácviky vzdušných náletů ve 30. letech“). Z celkem dvanácti identifikovaných 

paměťových figur pro rok 1938 expozice využívá pěti figur (2, 3, 4, 5 a 11/1938). 

Klíčové zobrazení podpisu mnichovské dohody dokládá nikoliv pomocí ustálených 

fotografických figur (viz 6/1938 a 7/1938) zachycujících čtyři politické představitele 

při aktu podpisu, ale předkládá originální dokument s jejich podpisy. 

 

Výstavní část věnovaná roku 1948 navazuje uvnitř stavby krychle na rok 

1938, od něhož je oddělena pomocí barevného přechodu, avšak zůstává s ním 

propojena pomocí mapy Československa zapuštěné do podlahy prostoru. V sekci je 

využita červená barva doplněná o barvu růžovou aplikovanou na písmo. Ve vztahu 

k roku 1948 může červená barva značit především barvu komunistické strany, 

potažmo celé ideologie komunismu přicházející ze Sovětského svazu. Divák se i zde 

setkává s velkou výstavní stěnou rozdělenou do menších segmentů, samostatnou 

obdélníkovou vitrínou a originálem politického dokumentu. Ve výšce stropu prostoru 

je umístěn objekt z pytloviny s natištěným heslem „Svoboda“, jenž může odkazovat 

k ukončení druhé světové války, kterého se výstavní část lehce dotýká, stejně tak jako 
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k představenému tématu voleb a v neposlední řadě též ke komunistickému převratu, 

jenž rozvoj občanské svobody ve státu znemožnil. 

V segmentu 1948 nacházíme tři důležitá témata. Jsou jimi motivy změny 

politického režimu ve státě, organizace voleb a realizace politických procesů. 

K prezentaci tématu proměny politického a ideového směřování státu je 

v komunikaci vystavených předmětů použit konfrontační vztah. V této konfrontaci 

zastupují starý demokratický režim fotografie Edvarda Beneše, jež jsou dány do 

kontrastu se zobrazením Klementa Gottwalda (viz foto NM 1-2/1948) 168  či 

s propagačními a informačními materiály komunistické strany (viz Obrázek 36). 

Mimo tuto konfrontaci je Beneš zachycen na fotografii při návratu do vlasti po konci 

2. světové války ve spojení se státními symboly, přičemž danou fotografii doprovází 

reprodukce tisku „Všem věrným Čechům a Slovákům“ ze dne 11. 5. 1945 (viz foto 

NM 8/1948 a 9/1948).  

   

Obrázek 37 – Konfrontace starého a nového režimu in Křižovatky české 

a československé státnosti, Národní muzeum, sekce 1948 

  

																																																								
168 V případě této výstavní instalace se portréty politiků objevují jako součásti titulních stran dobových 
periodik Práce a Svobodné slovo, jimž dominují titulky: „Prezident republiky se vzdal svého úřadu“ 
a „Klement Gottwald zvolen presidentem republiky“. 



	 175 	

 

Obrázek 38 – Podpis dekretu o znárodnění E. Benešem in Křižovatky české 

a československé státnosti, Národní muzeum, sekce 1948 

Fotografie Edvarda Beneše podepisujícího dekret o znárodnění (Obrázek 37) 

si zaslouží více pozornosti z hlediska kompozice a zvolené perspektivy pořízení 

záběru.169 Beneš je na základě pozice fotografa, do níž je divák stavěn, představen 

jako jediný, kdo na výjevu sedí a je okolními osobami pozorován. Tento nadhled 

umožňuje diváka postavit do pozice mocenské převahy nad zachycenou situací. 

Postava fotografa na jedné straně a skupiny mužů stojících na straně druhé těsně 

uzavírá prostor, v němž se Beneš ocitá, a jeho sedící pozice může být vnímána jako 

vůči ostatním osobám podřízená. Důležitou roli sehrává také výraz staršího člena 

vlády, jenž je kompozicí snímku umístěn přímo za Beneše, a proto výrazněji 

upoutává divákovu pozornost. Gesto založených rukou a lehký úklon hlavy vpravo 

mohou být interpretovány jako znaky spokojenosti při sledování aktu podpisu, 

v kontextu pozice Beneše na výjevu až spokojené převahy. 

Prostor velké vitríny dále vyplňují materiály prezentující téma voleb 

a osamocená reprodukce plakátu zvoucího na XI. všesokolský slet konaný v roce 

1948. Z instalace nelze pochopit společenský význam této události, jež vedla 
																																																								
169 Fotografie pochází ze dne 24. 10. 1945, je vlastněna Českou tiskovou agenturou společně s další 
fotografickou dokumentací dané situace, pořízenou např. z frontálního pohledu. Konkrétně pojednává 
o podpisu dekretu o znárodnění dolů a klíčového průmyslu, akciových bank, soukromých pojišťoven 
a potravinářského průmyslu. 
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k oficiálnímu rozpadu organizace Sokol a jejímu začlenění do systému jednotné 

socialistické tělovýchovy. V případě zobrazení voleb představuje zajímavý instalační 

prvek umístění volebních propagačních materiálů různých politických stran před 

nazvětšovanou fotografií účastníků voleb (viz foto NM 15/1948).170 Těmi jsou 

zástupci nejstarší generace vesnických obyvatel, jak můžeme usuzovat z tváří 

a oblečení osob. Daná kombinace exponátů zvolená pro ilustraci volebního procesu 

může ve spojení s vystavením reklamního plakátu Osidlovacího úřadu v Praze (viz 

foto NM 23/1948), jemuž dominuje fotografie páru seniorů a otázka „Penzisté, chcete 

mít vlastní domek?“, k budování představy o starších generacích obyvatel, jež tvořily 

hlavní skupinu voličů komunistické strany. Poslední obsah výstavní stěny 

představuje instalace dvou fotografií a reprodukce novinového článku hovořícího 

o odsunu Němců (viz foto NM D/1948). Uskupení dvou fotografií kombinuje záběr 

typu polocelek, jenž zachycuje skupinu na fotografa hledících konkrétních osob 

nastupujících do vlaku, a celkový snímek, jenž ukazuje z vyvýšené pozice anonymní 

dav nastupující do připravené řady autobusů. Toto spojení dovoluje prezentovat téma 

jak z pohledu jednotlivce, s nímž divák navazuje oční kontakt, tak z  celospolečenské 

perspektivy, přičemž dochází ke sdělení informací o způsobu dopravy německých 

obyvatel z českého území.   

Poslední výrazné téma sekce 1948 představují politické procesy. Zatímco 

uvnitř velké výstavní stěny nabývá sdělení o realizaci politických procesů 

obecnějšího charakteru (viz foto NM E/1948), konkrétním obětem komunistického 

režimu, Heliodoru Píkovi a Miladě Horákové, je věnována samostatná vitrína. 

Vojenskou kariéru Píky zdůrazňují vystavená válečná ocenění, o profesi a životě 

Horákové se více nedozvídáme. Obě osoby jsou však společně představeny v osobní 

																																																								
170 Téma voleb je představeno také na televizní obrazovce prostřednictvím dobové reportáže nazvané 
„1946 První poválečné svobodné volby – a po mnoho budoucích let poslední.“ 



	 177 	

rovině prostřednictvím originálů dopisů, jež z vězení adresovali svým nejbližším. 

Významný politický dokument sekce představuje originální listina Návrhu na 

jmenování nové vlády ze dne 25. 2. 1948.  

Část výstavy dedikovaná roku 1948 mění dosud převažující militarizující 

vyznění výstavy a vnáší do něj motiv osobních dramatických příběhů zástupců idey 

demokracie, jež zpřítomňují Beneš, Píka a Horáková. Na rozdíl od postavy TGM 

není Beneš na vyobrazeních nikterak heroizován. Reprezentace jeho osoby nabízí 

více perspektiv (ztělesnění obnovy demokracie při návratu z exilu viz foto 

NM 8/1948 i podvolení se krokům KSČ viz Obrázek 37). Nově se prostoru dostává 

dobovým agitačním a obchodním sdělením, která v předchozích částech výstavy 

nebyla přítomna. Volně tak zde nalézáme odkaz na paměťovou figuru 4/1948 

znázorňující komunikační kampaně KSČ. Z celkového počtu deseti paměťových 

figur se v expozici přímo setkáváme se třemi figurami (1, 7 a 8/1948). Výstava 

nepracuje s ikonickými výjevy únorového shromáždění na Staroměstském náměstí, 

nepředstavuje politické osobnosti L. Svobodu a J. Masaryka ani působení Lidových 

milic.  

  

Poslední analyzovaná část navazuje na prostor roku 1948 pomocí sloupové 

vitríny nacházející se na barevném předělu obou výstavních ploch. Vitrína obsahuje 

několik symbolů československé státnosti: státní znak, dobovou ústavu a tři státní 

řády. Exponáty je možné sledovat z obou stran a zasahují tak do obou sekcí výstavy. 

Jejich celkové vyznění je didaktické a sdělení homogenní, směřující k budování 

povědomí o symbolech státu. Barevným řešením část 1968 komplementárně doplňuje 

rok 1948, jehož barvy přebírá a používá opačně. V prostoru tedy převažuje růžová 

barva, zatímco text je vyveden v  barvě červené. Růžová barva může v kontextu 
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dobových událostí odkazovat coby světlejší odstín červené k odlehčení politické 

situace a jako barva jarních květů k rozpuku. Obě tyto případné konotace mohou vést 

ke spojování barvy s obdobím pokusů o reformaci politických poměrů v zemi, 

tzv. pražským jarem. Základní struktura výstavy zde není narušena. V prostoru se 

setkáváme s velkou výstavní stěnou, dvěma samostatnými vitrínami, originálem 

politického dokumentu a LED panelem s informacemi z dobového tisku. 

Volbou exponátů sekce zdůrazňuje dva motivy: podobu dobové kultury 

a projevy odporu vůči okupaci. Obě klíčová témata jsou znázorněna nejenom 

v hlavní výstavní stěně, ale každému z nich náleží samostatná vitrína prezentující 

konkrétní osobu. Motivu dobové kultury se dotýká plocha věnovaná osobě hudebníka 

Karla Kryla (viz foto NM 6-7-8/1968). Kromě výjevu s tváří umělce se setkáváme 

s exponáty prezentujícími jeho profesní život (kytara) a politický postoj (rukou psaný 

text slavné písně „Bratříčku, zavírej vrátka“). Uvnitř výstavní stěny jsou dobové 

kultuře dedikovány dvě plochy, na nichž jsou prezentovány reprodukce dobového 

tisku určeného k propagaci kulturního dění (viz foto NM 35-36-37-38/1968). Výběr 

tiskovin naznačuje šíři kulturních aktivit sahajících od filmu a divadla po hudbu. 

Zároveň pracuje s kulturními projevy, jež v následující době normalizace nebyly na 

veřejnosti přítomny (rocková hudba, snímek „Všichni dobří rodáci“). Volbou těchto 

materiálů může být podporována představa o období pražského jara jako o době 

svobodného a progresivního kulturního projevu.  

Druhé hlavní téma, projevy odporu vůči okupaci, vedle výstavní stěny opět 

zachycuje také samostatná vitrína, jež je věnována studentovi Janu Palachovi (viz 

foto NM C/1968).171 Nacházíme v ní soubor exponátů zobrazujících tvář Palacha, 

předměty zachycující jeho život studenta i osobní poznámky. Odpor proti okupačním 
																																																								
171 Příběh smrti a pohřbu Jana Palacha je v expozici též zachycen na televizní obrazovce 
prostřednictvím projekce dobové filmové reportáže nazvané „Pohřeb Jana Palacha“ (viz NM Projekce 
televize/1968 in Příloha 10). 
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vojskům uvnitř výstavní stěny zastupují především dvě části. Jedna z nich se 

zaměřuje na prezentaci reakcí užívajících humoru či ironie (viz foto NM 29-30-31-

32-33-34/1968), zatímco druhá pokrývá informace o situaci zprostředkované 

dobovým komunistickým tiskem, konkrétně Rudým právem (viz foto NM 40-41-

42/1968). Motiv odporu je často rozvíjen pomocí konfrontačního vztahu budovaného 

mezi exponáty. Vhodnými příklady jsou části stěny, jež kombinují na pozadí 

umístěnou nazvětšovanou fotografii okupujících vojáků procházejících ulicí, před níž 

je umístěn amatérsky vytvořený protestní tisk (viz foto NM 27-28/1968 a 43-44-

45/1968). V rámci expozice lze výjevy odporu proti okupaci rozdělit do dvou 

kategorií, a to na základě perspektivy, z níž situaci nahlížejí. Opět je pracováno 

s perspektivou jednotlivce (viz foto NM 25/1968) i celku společnosti (viz foto 

NM 40-41-42/1968). Tématu je věnována také na plátně promítaná dobová filmová 

reportáž nazvaná „Srpen 1968 Okupace Československa Rudou armádou 

a spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy,“ jež ukazuje shodné výjevy již 

představené exponáty, např. střet skupin osob s tanky, diskuzi jednotlivců 

s okupujícími vojáky, výrobu domácích protestních transparentů a způsob odporu, 

jenž je hlasem v záznamu označen za „bojování po svém, vtipem a inteligencí“ (viz 

NM Projekce plátno/1968 in Příloha 10).  

Výstavní část 1968 vnáší do expozice prvek představení širší kulturní dobové 

situace, jenž v předchozích oddílech výstavy chybí. Téma odporu proti okupaci 

neklade důraz na vojenskou sílu, ale zabývá se konkrétní iniciativou jednotlivců 

a skupin. Rozhodnutím sledovat především jednotlivé projevy odporu obyvatel, jež je 

podpořeno přítomností dvou vitrín znázorňujících konkrétní osoby, nabízí výstavní 

segment divákovi narativ z dosud nepoužité osobní perspektivy, v níž nepřevažuje 

výstavou jinak preferovaná deskriptivnost, informativnost a obecný pohled na 
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celospolečenské události. Z pěti paměťových figur nalezených pro rok 1968 se 

v expozici objevují figury čtyři. Nenacházíme zde vyobrazení dobových politiků 

A. Dubčeka a L. Svobody. 

 

Tabulka č. 9 „Témata výstavních částí“ 

Část výstavy Hlavní témata 

1918 Masaryk legionářství národní trikolora  

1938 odpor formou 

atentáru 

odpor formou 

mobilizace 

modrá barva  

1948 volby (politická 

reklama) 

politické procesy červená barva konfrontace 

objektů 

1968 kulturní rozkvět občanské projevy 

odporu 

růžová barva konfrontace 

objektů 

 

 

8.2: Sémiotická analýza paměťových figur 1918 

Druhá část kapitoly aplikuje sociální a sociálně sémiotickou analýzu na 

celkem osm vizuálních paměťových figur. Ke každé zkoumané události byly vybrány 

dvě paměťové figury, u nichž je možné vzhledem ke komplexnosti jedné 

reprezentace či v rámci srovnání dvou reprezentací zastupujících shodnou figuru plně 

využít možností zvolených metod a jejich kombinace. 

 

V sadě figur zastupujících událost založení Československa byly vybrány 

figury 2/1918 „Příjezd a vítání TGM“ a 6/1918 „Strhávání rakousko-uherských 

symbolů“. Zvolení figury 2/1918 umožňuje provést komparaci dvou fotografických 

snímků zachycujících shodnou situaci, jež se vzájemně liší barevností a vzdáleností, 
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z níž byly pořízeny. Figura 6/1918 dovoluje srovnání shodného výjevu, jenž je 

jednou předveden formou ilustrace a podruhé existuje ve formě filmového záběru. 

 

 

Obrázek 2 – Příjezd TGM in Vošáhlíková, 1996:23 

 

Obrázek 39 – Příjezd TGM II in Parkan, Mikeska, Parkanová, 2011:12 

Obrázky 2 a 39 zachycují příjezd TGM s dcerou Olgou a synem Janem do 

Prahy v prosinci 1918 po období zahraničního exilu. Vzhledem k podobnosti osob, 

jejich vzezření, oblečení a uskupení se můžeme domnívat, že se jedná o dva výjevy 

pocházející ze stejného místa a času. S velkou pravděpodobností mohou představovat 

vystřižené filmové záběry, jelikož příjezd TGM byl na filmovou kameru 
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zaznamenán.172 V učebnici jsou však oba výjevy publikovány jako dokumentární 

fotografie, u nichž není uveden autor. Přestože zprostředkovávají shodnou událost, 

jejich vyznění může být vzhledem k rozdílným formálním rysům odlišné. Obrázek 39 

nabízí situaci zachycenou jako celkový snímek. Kromě TGM a jeho potomků lze 

rozpoznat také prostředí vlakového nádraží i pozici rodiny, která stojí ve středu davu 

osob, jenž se kolem ní soustřeďuje. Pohledy účastníků situace jsou upřeny na rodinu, 

přičemž postavy mužů shlížejících na rodinu z vlaku dotvářejí kruh utvořený okolo 

rodiny. Význam události může naznačovat cizojazyčný nápis nad okny vlaku, jenž 

odkazuje k motivu zahraniční cesty, a přítomnost skupiny pěti vojáků, kteří tvoří 

první dvě řady osob zřetelně na fotografii rozpoznatelných. Pozice autora fotografie 

je vůči dalším osobám vyvýšená, a nabízí tak divákovi ucelenou komplexní 

informaci spíše deskriptivního nežli emocionálního charakteru. Černobílé provedení 

fotografie ve vztahu k současné vizuální kultuře hojně užívající barevných 

technických obrazů může v divácích navozovat vědomí vzdálené minulosti, v níž se 

okamžik odehrál. 

Obrázek 2 představuje shodnou situaci v detailu, jenž se zaměřuje na členy 

rodiny TGM. Divák se ze snímku nedozvídá nic o okolním prostředí, a může tedy 

situaci lokalizovat libovolně mimo vlakové nádraží a chápat ji mimo kontext daleké 

zahraniční cesty. Pozornost upřená na rodinu je nyní naznačena přítomností hlav 

osob stojících v popředí, jež však nezastiňují členy rodiny. Přestože se hlavní aktéři 

nedívají do fotoaparátu, pozice fotografa, jenž se nachází v úrovni těl dalších osob 

v davu, vede společně s volbou detailního záběru k méně informativnímu vyznění 

snímku, jenž nabývá spíše intimnější povahy. I navzdory tomu, že se dcera TGM 

nachází na výjevu uprostřed, dominuje snímku postava TGM, jenž se jediný neocitá 
																																																								
172 Viz filmové projekce ve výstavní části 1918 či volně dostupná filmová biografie TGM zpracovaná 
Filmovým ústavem v režii Dr. Jonáše roku 1923, jež obsahuje některé záběry použité v expozici. 
Dostupné z: (http://film.nfa.cz/portal/avrecord/0060873). 
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v zákrytu těl dalších osob. Pouze u TGM rozeznáváme celkovou řeč těla, v níž gesto 

rukou spojených před tělem může vyjadřovat klid a otevřenost vůči situaci. 

Barevnost fotografie, jíž je současný žák přivyklý, ho může vést k domněnce o menší 

časové vzdálenosti mezi současností a dobou vzniku záběru. Samozřejmě však závisí 

na kontextu okolního vizuálního obsahu, jenž může tuto představu podpořit či 

vyvrátit.  

 

Obrázek 6 – Strhávání symbolů monarchie in Pečenka, Augusta, Honzák 

a Luňák, 1999:38 

 



	 184 	

Obrázek 40 – Strhávání symbolů monarchie II in NFA [online],173 součást 

Křižovatky české a československé státnosti, Národní muzeum, sekce 1918 

 

Analýza druhé vybrané paměťové figury nabízí srovnání dvou reprezentací 

ukazujících moment veřejného strhávání symbolů habsburské monarchie, jež 

umožňuje poukázat na význam zkoumání modality vizuálních reprezentací 

pomocí sociálně sémiotické analýzy. Strhávání symbolů moci, ať již politické či 

náboženské, patří mezi ustálené kulturní projevy předmoderní i moderní (nejenom) 

západní kultury. Často je spojováno s jevem označovaným jako ikonoklasmus neboli 

obrazoborectví, jež vyjadřuje nepřátelský postoj zaujímaný určitými myšlenkovými 

a náboženskými proudy vůči obrazu (např. zákaz zobrazování svatých osob).174 

V případě strhávání symbolů Rakousko-Uherska však nelze hovořit o plném projevu 

ikonoklasmu, jelikož symboly staré monarchie byly okamžitě nahrazeny symboly 

nového státu, včetně množství portrétů TGM. Obrázek 6 pochází z prvního dílu 

malované dějepisné edice nakladatelství SPL – Práce / ALBRA a dokládá v tomto 

materiálu vícekrát opakovaný jev, kdy jsou pomocí kresby znázorněny obsahy 

původně zachycené prostřednictvím fotografie či filmu. 175  Podobně jako na 

Obrázku 40 se setkáváme s postavami mužů, kteří si vzájemně pomáhají při 

odstraňování symbolů, přičemž nápis „C. K.“, zřetelný na obou výjevech, odkazuje 

k rakousko-uherské říši.  

Obrázek 40 je záběrem, jenž je součástí výstavní projekce, a jako filmový 

záběr, jenž je blízký povaze fotografie,176 je reprezentací technické povahy. Obrázek 

6 je vyhotoven jako autorská kresba a nese znaky projevu práce lidské ruky. Právě 
																																																								
173 Dostupné z: (http://film.nfa.cz/portal/avrecord/0060873). 
174 Více k fenoménu ikonoklasmu a jeho dějinám viz Besançon, 2013.  
175 Další příklad nabízí např. kresba projevu K. Gottwalda na Staroměstském náměstí viz figura 2/1948. 
176 Ke specifické diskuzi o povaze fotografie a filmu ve vztahu k paměti a historii viz Sutton, 2009, 
zjm. kap. Cinema’s Photographic View (99-134). 
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rozdílnost v povaze technického provedení reprezentace aparátem či lidskou rukou 

předává divákovi informaci o rozdílném stupni modality obou výjevů (viz 5.2.3). 

Ilustrace je reprezentací nízkého stupně modality. Naopak fotografie, jelikož více 

připomíná způsob, jakým je divákovi okolní svět zprostředkován lidským okem, se 

pohybuje na vysokém stupni modality. Fotografie se proto žákovi může zdát 

transparentnější, a tedy bude spíše považována za historický pramen.177 Kresba, 

přestože může být zhotovena na základě podrobného studia konkrétních dobových 

materiálů, vede diváka na základě nízkého stupně modality k uvědomění si 

prostředku mediace této reprezentace, jímž je ruka ilustrátora. Kreslený výjev působí 

méně transparentně, jeví se být výsledkem imaginace autora či odrazem jeho 

specifického stylu vizuální komunikace, a nikoliv dokumentací historické 

skutečnosti. Specifické vyznění malované edice nakladatelství SPL – Práce / ALBRA 

v tomto ohledu je diskutováno v následující kapitole. 

 

8.3: Sémiotická analýza paměťových figur 1938 

Ze souboru nalezených paměťových figur zastupujících rok 1938 jsou 

vzájemně srovnávány dvě vizuální figury 6/1938 a 7/1938, jež zachycují akt podpisu 

mnichovské dohody a prostupují učebnicemi komunistického i postkomunistického 

období. 

																																																								
177 K diskuzi o transparentnosti technických vizuálních reprezentací více viz kap. 2, 4 a 9. 
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Obrázek 13 – Podpis mnichovské dohody I in Válková, 2009:46 

 

Obrázek 14 – Podpis mnichovské dohody II in Dohnal, 1982:104 

 

Z formálního hlediska lze mezi obrázky 13 a 14 nalézt na první pohled patrný 

rozdíl, jímž je členění Obrázku 13 do šablonovité koláže, samostatně představující 

každého ze čtyř politiků při podpisu dokumentu. Obrázek 14 lze označit za 

skupinový portrét, na němž jsou přítomny stejné osoby doplněné o další politické 

představitele. Navzdory tomuto rozdílu můžeme mezi reprezentacemi nalézt tři 

důležité spojující prvky.  

Prvním je dominantní pozice A. Hitlera na obou výjevech. Jestliže se opět 

řídíme principem prohlížení vizuálního materiálu zleva doprava a seshora dolů, je na 
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Obrázku 13 akt podpisu smlouvy Hitlerem umístěn v koláži na první místo. Zároveň 

je tato dominantnost umocněna odlišnou pozicí těla politika, již zaujímá vůči osobě 

fotografa. Hitler není zachycen z levého profilu jako ostatní státníci, nýbrž z opačné 

strany. Také na Obrázku 14 ihned upoutává osoba Hitlera divákovu pozornost. 

Politik se nachází ve středu skupiny osob stojících v první řadě, přičemž jeho tělo 

i pohled směřují přímo na aparát. Dominantní přítomnost Hitlera na obou fotografiích 

může vést diváka k porozumění jeho osobě jako strůjci zachyceného politického 

kroku.  

Druhý společný znak představuje způsob zobrazení B. Mussoliniho. 

Mussolini je na obou fotografiích zachycen poblíž osoby Hitlera, což může značit 

jejich blízké politické a myšlenkové spojenectví. Na Obrázku 13 je výjev 

s Mussolinim umístěn do horní části koláže vedle podpisu smlouvy Hitlerem, 

přičemž italský politik se objevuje také v pozadí fotografie Hitlerova podpisu. Na 

rozdíl od zobrazení aktu podpisu dokumentu Daladierem a Chamberlainem na 

Mussoliniho (ani Hitlera) při podepisování dokumentu nehledí další osoba. 178 

Zachycení Mussoliniho samotného a vždy v blízkosti Hitlera může v určitém ohledu 

dodávat jeho osobě ve vztahu k dalším dvěma politikům na větší vážnosti. Na 

Obrázku 14 se Mussolini opět objevuje blízko Hitlera, konkrétně po jeho pravici, 

přičemž je shodně s ním oděn do vojenské uniformy. Určitý moment znejistění 

tohoto spojenectví představuje směr pohledu Mussoliniho, jenž není zacílen přímo do 

fotoaparátu, jako je tomu v případě Hitlera, ale směřuje vpravo od něj. Na obou 

fotografiích jsou zřetelně viditelnými znaky fašistických režimů, jež Hitler 

a Mussolini reprezentují. Podobné znaky nenacházíme na oblečení Daladiera 

a Chamberlaina, kteří jsou oděni do černých šatů. 
																																																								
178 K události aktu podpisu dokumentu existuje celá řada dalších fotografií, jež byly dne 29. 9. 1938 
pořízeny a které ukazují, že také podpis smlouvy Hitlerem či Mussolinim byl pozorován dalšími 
přítomnými osobami. Naším úkolem je však zabývat se pouze výjevy obsaženými v koláži. 
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Třetí společný znak obou reprezentací je důsledkem výše analyzovaných 

prvků. Je jím způsob zobrazení politických zástupců Francie a Anglie. Na 

Obrázku 13 jsou vyobrazení obou politiků umístěna do spodní části koláže, jež může 

být divákem ve vztahu k horní části vnímána jako méně informačně hodnotná 

(viz 5.2.3). Pouze jejich podpisu dokumentu je přihlíženo dalším člověkem. Na 

Obrázku 14 je v řadě vrcholných politiků dvojice Daladier a Chamberlain odlišena od 

Hitlera, Mussoliniho a Ciana (první muž zprava) svým nevojenským stylem oblečení. 

Liší se však směr pohledu obou politiků. Daladier se dívá (podobně jako Mussolini) 

mimo aparát, zatímco Chamberlain směřuje pohled přímo do aparátu. Z tohoto 

rozdílu by bylo možné vyvozovat odlišný prožitek či vyjádření odlišného hodnocení 

realizovaného politického kroku každým z politiků (např. uhýbavost Daladiera 

a odhodlanost Chamberlaina).   

 

8.4: Sémiotická analýza paměťových figur 1948 

Mezi zobrazeními únorového komunistického převratu byla za účelem 

analýzy vybrána fotografická koláž z učebnice publikované roku 1967, jež v sobě 

kombinuje dvě paměťové figury objevující se samostatně v učebnicích 

komunistického i postkomunistického období, figuru 2/1948 „K. Gottwald na 

Staroměstském náměstí“ a 5/1948 „Lidové milice“. Zvolená koláž umožňuje 

zkoumat působení kombinace výjevů pořízených z různých perspektiv i formální 

strukturu umístění jednotlivých fotografií do prostoru koláže, jež může vést 

k budování víceúrovňového narativu prezentované události.  
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Obrázek 41 – Koláž „Vítězný únor“ in Bartošek, 1967:159 

 

Obrázek 41 představuje v celém korpusu učebnic komunistického 

i postkomunistického období jediný případ fotografické koláže, s nímž se setkáváme. 

Dokládá specifický, spíše tvůrčí přístup k práci s obrazovou složkou, jímž se mezi 

všemi analyzovanými materiály Bartoškova učebnice vyznačuje. Percepce vizuální 

reprezentace žákem je zde moderována pomocí textového popisku, jejž ve většině 

případů nahrazuje citát či výňatek z literárního díla. Fotografická koláž, jejímž 

prostřednictvím  je tvůrčím způsobem zasahováno do samostatně existujících 

obrazových reprezentací, čímž dochází ke vzniku nové, komplexní formy 

reprezentace, může v mnoha ohledech připomínat způsob práce s exponáty uvnitř 

výstavní vitríny.  

Koláž je složena ze tří fotografií představujících události února roku 1948 

ideologickou optikou komunistické strany.179 Koláž pracuje s kombinací záběru na 

konkrétní osobu v detailu, na rozpoznatelnou skupinu osob v polocelku a na 

anonymní masu osob prostřednictvím celkového snímku. Na základě využití všech tří 

																																																								
179 Fotografie pocházejí z knihy Vítězný únor ve fotografii (1949).  Více k dané knize viz poznámka 17 
kap. 5. 
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základních perspektiv, jimiž vizuální komunikace disponuje, jsou v narativu 

budovány tři propojené vrstvy příběhu, jež jsou mezi sebou pomocí odlišného 

umístění v celku koláže hierarchizovány. Vlevo nahoře, v místě, kam oko diváka 

směřuje nejdříve, nacházíme výřez z fotografie zachycující K. Gottwalda během 

proslovu na Staroměstském náměstí dne 21. 2. 1948. Pravý profil tváře politika 

dominuje levé části snímku, přičemž v jeho pravé části vzniká prostor pro zachycení 

mikrofonu a za hradbou balkonu i částečně viditelného davu osob s transparentem. 

Prvek mikrofonu, otevřená ústa politika, natočení jeho tváře směrem k davu a list 

papíru držený v rukou odkazují k situaci pronášení veřejné řeči. Její význam 

naznačuje vyvýšená pozice politika nad davem. Postavě muže, jenž se nachází vlevo 

od Gottwalda, divák věnuje spíše méně pozornosti. Nevidí mu do tváře a jeho 

umístění v pozadí nenasvědčuje jeho důležitosti.  

V levém dolním rohu je vůči detailu politika kontrastně postaven výjev 

zachycující zástupce lidových milic. V polocelku může divák rozeznat jednotlivé 

tváře vojáků stojících v první řadě a na základě viditelných rysů fasády domů 

v pozadí umístit tuto skupinu do městského prostředí. Příslušníci milic drží jednotný 

postoj definovaný přes levé rameno přehozenou puškou, již drží pravá ruka. Snímek 

působí spíše staticky. Zachycené osoby nevykazují pohyb, přestože je fotografii dána 

určitá dynamika prostřednictvím prvku organizace osob do ubíhající diagonály. Ze 

skupiny vyčnívá muž umístěný v popředí výjevu jako druhý v řadě, jenž se od zbytku 

osob odlišuje světlým svrchním oděvem. Jeho pohled je namířen přímo do aparátu 

a navazuje tak s divákem komunikaci. Prostřednictvím přímého pohledu tohoto 

muže, jenž může být v kontextu jednotné militarizované skupiny interpretován jako 

vyjádření odhodlání či odvahy, může být tento postoj vztažen na celek skupiny. 
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Obě diskutované fotografie jsou vzájemně propojeny prostřednictvím 

na pozadí koláže umístěného snímku ukazujícího dav osob, jenž nejspíše pochází 

z veřejného shromáždění konaného dne 25. 2. 1948 na Václavském náměstí. Nad 

osobami je možné rozeznat nečitelné transparenty a neidentifikovatelné vlajky. 

Nadhled, z něhož je snímek pořízen, umocňuje anonymitu a obecnost zachyceného 

davu. V celku koláže může tato fotografie sehrát roli nejnižšího a nejobecnějšího 

společného jmenovatele uvnitř narativu prezentované události, jímž je 

československý lid roku 1948. Další fotografie a jejich pozice již naznačují, jak 

a kým je tento lid veden. Na nižší společenské úrovni, již vyjadřuje umístění ve 

spodní části koláže, je veřejnost hlídána odhodlanými militarizovanými skupinami 

obyvatel. Na nejvyšší politické a ideové úrovni je společnost spravována 

K. Gottwaldem, nejvyšším představitelem KSČ. Koláží tedy dochází k pokrytí všech 

základních složek politické obce, jak o nich mluví již Platón (2001:108–140), když 

hovoří o vůdčí úloze jedince zastupujícího složku duše ratio, obranných složkách 

polis reprezentujících občanskou ctnost areté a široké obci obyvatel orientujících se 

dle potřeb hedoné. Celkové vyznění koláže, jímž může být podání obrazu dobře 

fungujících a propojených základních složek společnosti, je ještě podpořeno do 

koláže zakorporovaným zněním citátu A. Zápotockého: „Znovu se potvrdilo staré 

přísloví: Kdo seje vítr, sklízí bouři.“ Použití slova bouře může v rámci koláže 

napomáhat budování vědomí o revolučním charakteru únorových událostí, jež jsou 

citátem zároveň uvozeny jako přirozená reakce na jednání předchozího systému.  

 

8.5: Sémiotická analýza paměťových figur 1968 

Za účelem aplikace sémiotické a sociálně sémiotické analýzy na paměťové 

figury vážoucí se k srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy byla zvolena figura 
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2/1968 „Diskuze s vojáky okupanty“, jež v učebnicích postkomunistického období 

i v muzejní expozici nabývá dvou poloh. Jedna zachycuje reakci odporu jednotlivce, 

druhá znázorňuje situaci obecněji prostřednictvím zobrazení skupin osob, které 

obklopují vojenské tanky. Tyto dvě polohy figury považujeme za komplementární, 

spoluutvářející komplexní narativ události.  

 

Obrázek 31 – Diskuze s vojáky okupanty. Motiv I in Křižovatky české 

a československé státnosti, Národní muzeum, sekce 1968 

 

Obrázek 32 – Diskuze s vojáky okupanty. Motiv II in Jožák, 1995:86 

 

Obrázek 31 ukazuje polohu individuálního projevu odporu. V rámci dané 

figury je zastoupen opakujícími se výjevy střetu tváře vojáka okupanta s tváří 
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obyvatele Prahy (také viz foto 43/Válková). Obrázek 31 staví do centra výjevu 

mladého vojáka a staršího Pražana. Konfrontační vztah mezi osobami je naznačen 

pozicí jejich těl, výrazem tváří, oblečením i věkem obou aktérů. Starší muž stojí vůči 

tělu vojáka přímo a přímo na něj také hledí. Otevřená ústa muže, jeho vrásčité tělo, 

nahrbená záda a část gestikulující ruky mohou odkazovat ke stavu rozrušení, v němž 

vojáka oslovuje. Voják svým postojem těla a výrazem tváře toto oslovení odmítá. 

Odklání hlavu mimo pohled muže, čímž zabraňuje jejich očnímu kontaktu. Vojákova 

mírně skloněná hlava a umístění ruky na poklop tanku však mohou naznačovat 

určitou otevřenost vojáka vůči muži. Mladý voják proto spíše nežli zcela odmítavě 

může při bližším zkoumání výjevu působit jako naslouchající osoba, jež se však 

vyhýbá přímé konfrontaci. Kontrast mezi oběma postavami je dán též věkem obou 

osob. Voják zastupuje mladou generaci, zatímco zřetelně prošedivělý muž 

představuje zástupce starší generace. Fotografie, jež je polocelkem, nám umožňuje 

seznámit se také s okolním prostředím mimo tento centrální výjev. Tvoří jej skupiny 

dalších osob, mezi nimiž lze rozeznat mladé muže, kteří jsou dle výrazu těl 

v očividném pohybu. Tento pohyb není nikterak organizován, jelikož hlavy osob se 

nacházejí v různých úrovních. Muži jako by proudili okolo dvojice ve dvou směrech 

(některým osobám vidíme do tváře, jiné ukazují záda) a obklopovali ji ze všech stran. 

Konfrontační, spíše statická pozice obou hlavních aktérů situovaná doprostřed 

dynamického pohybu jako by z celku záběru vyčnívala a naznačovala odlišný tón 

jejich vzájemné komunikace. Vedle pohybujících se osob a výrazně hovořícího 

staršího muže působí mladý voják jako nejstatičtější bod výjevu. Jeho vůči okolí 

kontrastní, statická pozice může pro diváka tvořit pomyslný střed zobrazení, 

prostřednictvím něhož chápe narativ, jenž může představovat střet vojenské síly 
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s diskuzí, jež jsou vtěleny do gest mužů, či/i střet politické budoucnosti s minulostí 

zastoupených ve věku obou aktérů. 

Obrázek 32 vyjevuje druhou polohu figury odporu, na níž se setkáváme se 

skupinami obyvatel, jež svými těly nenásilně obklopují tanky. Na rozdíl od obrázku 

31 je divák postaven do pozice účastníka situace, neboť je mu zprostředkován pohled 

na situaci z úrovně zachycených osob. Pravé polovině snímku dominuje bojový tank, 

u něhož však nejsou zobrazeni vojáci, přestože poklop vozidla zůstává otevřený. 

Levá strana výjevu zachycuje skupinu obyvatel, v níž převažují spíše mladí muži. 

Většina z nich stojí po pravé straně tanku, jehož se nedotýkají. V první řadě této 

skupiny vidíme dva mladé muže stojící u vozidla se založenýma rukama, gestem 

naznačujícím spíše pasivitu. Přímo před tankem, jenž se nachází v prostředí široké 

městské ulice, vidíme ve směru jeho hlavně sedět trojici osob. Jednu z nich 

představuje dívka, jediná viditelná zástupkyně žen v davu, jež se od davu odlišuje 

kontrastní červenou barvou kabátu, čímž přitahuje divákovu pozornost. I ona svým 

posedem vyjadřuje pasivní odpor, jenž nevykazuje známky strachu či rozrušení. 

Dynamiku jinak spíše statickému zobrazení propůjčuje pohyb trojice osob v popředí 

výjevu, již tvoří dospělý muž se dvěma chlapeckými postavami, jejichž vzájemný 

vztah není možné odhalit. Fyzická blízkost mezi chlapcem v popředí fotografie 

a fotografem může navodit pocit, jako by i divák byl součástí situace a aktivně se 

přibližoval k zachycenému davu.  Z pozice fotografa také pozorovatel získává přímý 

výhled na muže stojícího na opačné straně ulice, jenž drží před obličejem fotoaparát, 

čímž může vzniknout dojem, že také právě prohlížený snímek mohl být pořízen 

anonymním občanem jako projev tzv. občanského žurnalismu. Na základě tohoto 

prvku tak může nastat zrcadlový efekt, v němž se divák namísto role pozorovatele 

ocitne v roli pozorovaného. Fotografie tak může pozbýt svého transparentního 
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a dokumentárního charakteru a vyjevit se spíše jako záznam určité konstrukce 

skutečnosti. 

Lze shrnout, že využití obou motivů v polistopadových učebnicích i uvnitř 

muzejní expozice umožňuje prezentovat událost srpnové okupace prostřednictvím 

širšího narativu, jenž v dialektickém vztahu propojuje perspektivu události žitou 

jednotlivcem i celkem společnosti. Tyto perspektivy nezůstávají odděleny, ale 

nabízejí divákovi možnost osvojit si představu běžného jednotlivce jako aktivního 

zástupce celku společnosti a společnosti tvořené konkrétními jednajícími jednotlivci. 

Spoléháno není na zobrazení veřejně známých politických aktérů a oficiální způsoby 

obrazové dokumentace události. Obrazovou figuru a obě její polohy naopak 

významně spoluutvářejí prvky nahodilosti, pohybu, chaosu a neorganizované aktivity 

běžného obyvatelstva, jež však jedná kolektivně a bez použití agrese.180 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	

																																																								
180 Přestože existuje bohatá fotografická a filmová dokumentace dnů po srpnové invazi zachycující také 
akty násilí odehrávajícího se v pražských ulicích, neuvádíme ji zde, jelikož netvoří součást žádné 
z opakujících se vizuálních figur k událostem roku 1968 nalezených ve zvolených korpusech dat.  
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9. kapitola: Formální a obsahové rysy oficiální vizuální paměti 

moderních „osmiček“  

	
Devátá kapitola se navrací k předchozím klíčovým zjištěním práce za účelem 

jejich souhrnné diskuze a interpretace. Na hlavní výzkumnou otázku práce: „Jak jsou 

prostřednictvím oficiálních edukačních vizuálních materiálů reprezentovány klíčové 

události českých a československých dějin 20. století (konkrétně události let 1918, 

1938, 1948 a 1968) a došlo ke změně v reprezentaci těchto událostí v období 

po politické transformaci uskutečněné v roce 1989?“ odpovídá ve dvou krocích. 

Nejprve se zaobírá souborem opakujících se vizuálních figur „osmičkových“ událostí 

a vysvětluje shody a rozdíly v této sadě vztažené k milníku politické transformace. 

Následně nabízí diskuzi obsahových rysů opakujících se reprezentací, jež poukazuje 

na širší problém nekritické a nedostatečně rozvinuté práce s vizuálními prameny 

v analyzovaných vzdělávacích materiálech. 

Výzkum prokazuje předpoklad, že klíčové historické události let 1918, 1938, 

1948 a 1968 jsou v oficiálních didaktických materiálech zobrazovány pomocí 

opakujících se vizuálních reprezentací. Lze tedy tvrdit, že zobrazování 

„osmičkových“ událostí moderních národních dějin není nahodilé, ale podléhá určité 

kulturní zvyklosti. V souboru 246 obrazových výjevů z učebnic a sadě 145 muzejních 

exponátů je možné nalézt 34 vizuálních figur paměti.181 Při pohledu na počet figur 

vážoucích se k jednotlivým událostem nacházíme více figur u roků 1938 (12 figur) a 

1948 (10 figur). Roky 1918 (7 figur) a 1968 (5 figur) vykazují méně repetitivních 

výjevů.  

																																																								
181 Jejich přehled a popis nabízí podkapitola 7.2, konkrétní reprezentace tvoří Přílohu 6.  
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Příčinu tohoto rozdílu můžeme spatřovat v odlišném politickém směřování 

doby, v níž zkoumané materiály vznikly. V učebnicích komunistického období je rok 

1918 prezentován výhradně prostřednictvím jedné figury (1/1918) zachycující 

shromáždění obyvatel na Václavském náměstí v Praze dne 28. 10. 1918. Šest dalších 

figur pochází výhradně z materiálů postkomunistické éry, v nichž se výjevy hojně 

opakují (viz Tabulka č. 10). Postkomunistické figury roku 1918 usilují o reprezentaci 

jednotlivých znaků zastupujících celek nově založeného státu, jimiž jsou především 

osoba TGM (2/1918), státní znak (5/1918) a listina Washingtonské deklarace 

(7/1918). Odlišnost v pojetí zobrazování roku 1918 lze konkrétně vysvětlit 

uplatňováním principů marxistické historiografie v komunistických učebnicích, jež 

publikaci osoby TGM a státních československých znaků jakožto symbolů 

zastupujících správu státu buržoazií nepřipouštěly. Principy marxistické historiografie 

se v československém vzdělávacím systému prosadily již roku 1947 a byly dále 

potvrzeny školskou reformou dle sovětského vzoru realizovanou v roce 1953 (Parkan, 

2014:22-23). Ideové směřování marxistické historiografie bylo v případě 

československých učebnic vyvozováno ze zásad dokumentu Komunisté, dědici 

velkých tradic českého národa (1946), na jehož základě byl v učebních materiálech 

kladen důraz na období husitství, dělnického hnutí a zvýraznění vazeb mezi 

propojením ČSSR a SSSR. Dodržování těchto zásad bylo roku 1951 ještě upevněno 

vytvořením seznamu povolených autorů učebnic (tamtéž).  

Jak však ukazuje domácí literatura (Beneš, 2011:11, rozhovor Činátl, 2015 in 

Příloha 8), dějepisnou didaktiku před rokem 1989 nelze nahlížet výhradně zploštěnou 

perspektivou dobové politické ideologie. Zajímavý příklad v tomto ohledu 

představuje práce didaktika Vratislava Čapka, jenž se od druhé poloviny 70. let 

věnoval rozvoji teorie a metodologie disciplíny dějepisné didaktiky v návaznosti na 
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zahraniční odbornou literaturu zejména německého původu. Druhý důležitý příklad, 

jenž nabourává možné stereotypní představy, nabízí také analyzovaná učebnice 

autora Karla Bartoška z roku 1967. U té jsme předpokládali, že bude vykazovat 

odlišný obsah nežli po sovětské okupaci vydaná učebnice Dohnala z roku 1973.182 

Výsledky obsahové analýzy komunistických učebnic (viz 6.1) však ukazují, že 

způsob práce s obrazem ve smyslu zobrazovaného obsahu se v dobových učebnicích 

neliší (viz Tabulka č. 3). Nalezené změny se proto týkají formálních charakteristik. 

Bartoškova učebnice představuje v dobové produkci výjimečně atraktivní počin, 

jelikož klade důraz na propojení obrazového obsahu s úryvky z domácí literatury (viz 

analýza fotografické koláže in 8.4). Oba dobové příklady jsou důležitými proto, že 

nám znemožňují automaticky spojovat didaktickou produkci komunistického období 

s výhradně marxistickou ideologií a s výhradně konzervativním přístupem 

k prezentaci vzdělávácích materiálů. 

Situace v oblasti tvorby dějepisných učebnic byla z pohledu legislativy 

zásadně změněna vydáním Metodického pokynu pro ZŠ a SŠ o odstranění 

marxistické historiografie v prosinci 1989. V období po uplatnění tohoto pokynu 

nacházíme v učebnicích nové, výše uvedené figury vážoucí se k roku 1918, přičemž 

figura uplatňovaná komunistickými učebnicemi (1/1918) nemizí a ve výzkumu ji 

nalézáme jak v učebnicích postkomunistického období, tak v muzejní expozici (viz 

Tabulka č. 10 a č. 11). Po roce 1989 nabývá zobrazování založení Československa na 

významu, avšak upadá do podoby nové sady opakujících se výjevů, jež spojuje osoba 

TGM, hojně doplněná o zobrazení národních symbolů. Právě na příkladu vizuálních 

figur roku 1918 lze dobře doložit existenci nově vznikajícího narativu 

postkomunistické historiografie, jenž v polistopadových učebnicích a ve výstavě 
																																																								
182 Dohnalova učebnice v průběhu 70. let přepracovala a nahradila nejenom Bartoškovu publikaci, ale 
také učebnice dalších autorů 60. let, jakými byly kolektiv Joza, Butvin a Červinka (1963) či dvojice 
Sosík a Vrabec (1962). (Parkan, 2014:25). 
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objevujeme. Ten vznik Československa prezentuje zejména jako počin spojený 

s osobou TGM. Z daného období utváří zlatý počátek moderního demokratického 

národa, jehož rozvoj byl zhacen útoky vnějších nepřátel, jak ukazují figury vážoucí se 

k rokům 1938  a 1968 (blíže viz níže).  

 

9.1:  Shody a rozdíly ve vizuálních figurách odlišných politických období 

Jak demonstrovaly výše uvedené příklady, v našich závěrech nelze plošně 

operovat s tvrzením, že veškerá dějepisná didaktika období komunismu byla plně 

ideologicky a konzervativně orientovaná, stejně tak jako nelze hovořit  

o polistopadové vizuální produkci jako o zcela oproštěné od ideologické roviny 

národních a politických stereotypů. Z tohoto úhlu pohledu dále výzkum nabízí 

zajímavé závěry v případě hledání vizuálních figur „osmičkových“ událostí, jež se 

nacházejí v učebnicích komunistického i postkomunistického období, jak dokládá 

Tabulka č. 10.    

 

Tabulka č. 10 „Shodné figury v učebnicích komunistického 

a postkomunistického období“ 

 

Index  Název Výskyt 

1/1918 28. 10. 1918 na Václavském náměstí v Praze 1967, 1973, 1982, 1996, 1999 

1/1938 Vyvracení pohraničních sloupů 1967, 1982, 2009 

2/1938 Mobilizace 1973, 1982, 2009 

5/1938 Mapa ztráty území 1967, 1973, 1996, 2009 

6/1938 Podpis mnichovské dohody I 1973, 1996, 2009 

7/1938 Podpis mnichovské dohody II 1967, 1982, 1999, 2011 
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8/1938 Josef Čapek “Oheň“ 1982, 1999, 2009, 2011 

12/1938 Generální stávka 22. 9. 1938 1967, 1973, 2011 

2/1948 K. Gottwald na Staroměstském náměstí 21. 2. 1948 1967, 1973, 2011 

3/1948  Dav na Staroměstském náměstí 21. 2. 1948 1983, 1999, 2009 

5/1948 Lidové milice  1967, 1973, 2000 

6/1948 Projev Ludvíka Svobody 1983, 1995 

 

Z celkem 34 paměťových figur nacházíme v učebnicích obou období 

shodných 12 figur, které se s výše diskutovanou výjimkou roku 1918 vztahují 

výhradně k letům 1938 a 1948. Na výsledku lze tedy vidět, že zatímco zobrazení 

vážoucí se k založení Československa a srpnové invazi nabývají v polistopadových 

učebnicích na radikální odlišnosti, materiály zastupující události mnichovské dohody 

a komunistického převratu se dramaticky nemění.  

Blíže tuto situaci popisuje Tabulka č. 11, jež zachycuje shodné figury nejenom 

v učebnicích komunistického a postkomunistického období, ale zohledňuje též 

výstavní exponáty. Tabulka zároveň potvrzuje předpoklad, že v případě vizuálních 

figur „osmičkových“ událostí existuje plurimediální síť, v níž zobrazení cestují napříč 

médii a můžeme tedy usuzovat, že se s níže uvedenými výjevy setkáváme nejenom na 

stránkách učebnic a ve výstavních vitrínách, ale i na stránkách kulturních revue či 

v rámci dokumentárních pořadů a zpravodajství.  

Tabulka č. 11 „Shodné figury v učebnicích a národopisné výstavě “ 

Index  Název Výskyt 

1/1918 28. 10. 1918 na Václavském náměstí v Praze 1967, 1973, 1982, 1996, 1999, 

NM183 

																																																								
183 Zkratka NM slouží v tabulce k označení Národní muzeum a odkazuje k přítomnosti konkrétní figury 
ve výstavě. 
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2/1918 Příjezd a vítání TGM 1996, 2009, 2011, NM 

4/1918 Mapa území ČSR 1996, 1999, 2009, NM 

6/1918 Strhávání rakousko-uherských symbolů  1999, NM 

7/1918 Washingtonská deklarace 1996, NM 

1/1938 Vyvracení pohraničních sloupů 1967, 1982, 2009, NM 

2/1938 Mobilizace 1973, 1982, 2009, NM 

3/1938 Pohraniční opevnění 1996, 1999, 2009, 2011, NM 

4/1938 Pohlednice ztráty území 1999, NM 

11/1938  “Nedáme se“ 2009, NM 

1/1948 Portrét Klementa Gottwalda  1999, 2009, NM 

7/1948 Portrét Heliodora Píky 2000, 2009, NM 

8/1948 Milada Horáková u soudu 2009, NM 

2/1968 Diskuze s vojáky okupanty 1995, 1999, 2009, 2011, NM 

3/1968 Výzva Dva tisíce slov 2009, 2011, NM 

4/1968 Transparenty odporu proti invazi 1995, 1999, 2009, 2011, NM 

5/1968 Portrét Jana Palacha 1995, 2000, NM 

 

V souboru 34 opakujících se výjevů bylo nalezeno celkem 17 vizuálních figur 

společných pro dějepisné učebnice a národopisnou výstavu. Z tohoto počtu 

transmediálních figur pochází 14 výjevů výhradně ze vzdělávací produkce po roce 

1989. Tato zobrazení společná pro polistopadové učebnice a soudobou výstavu 

sledují výše naznačený narativ postkomunistického období, jež oslavuje rok 1918 a 

postavu TGM, přičemž roky 1938 a 1968 věnuje zobrazení obrany státu proti vnějším 

nedemokratickým silám. Rok 1948 v polistopadové vzdělávací produkci zastupují 

postavy politických vězňů Píky a Horákové, jejichž portréty se pomyslně utkávají 

s portréty dobových představitelů komunistické strany. 

Tabulka č. 11 nám navíc umožňuje pojmenovat tři paměťové figury, jež se 

nacházejí v učebnicích komunistického i postkomunistického období a zároveň tvoří 
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součást výstavní expozice. Jsou jimi: (1) „28. 10. 1918 na Václavském náměstí 

v Praze“ (1/1918), (2) „Vyvracení pohraničních sloupů“ (1/1938) a (3) „Mobilizace“ 

(2/1938). Jak uvádí text výše, zobrazení shromáždění osob v den založení 

Československa bylo komunistickými učebnicemi dle principů marxistické 

historiografie používáno ve spojení se zobrazením síly dělnického lidu jako hybatele 

dějinného vývoje. Učebnice postkomunistického období se k výjevu vracejí proto, aby 

především zdůraznily význam Václavského náměstí jako místa paměti českého 

národa a odkázaly tak také k dalším shromážděním, o nichž komunistické učebnice již 

nehovoří (např. pohřeb Jana Palacha, dny po srpnové invazi). Obě shodné figury 

spojované s rokem 1938 nesou ve všech učebnicích i v expozici shodné sdělení, jímž 

je představení reakce německého obyvatelstva (vyvracení sloupů, 1/1938) a reakce 

českého obyvatelstva (mobilizace, 2/1938) na podpis mnichovské dohody.184 Zatímco 

českému národu jsou připisovány pozitivní kvality, jakými je odvaha a statečnost, jak 

dokládá sémiotická analýza výstavních fotografií (viz 8.3), německá strana je 

představena v roli agresora. Nejvýznačnějším společným rysem obsahů všech 

zkoumaných materiálů napříč odlišnými politickými obdobímí tedy zůstává pozitivní 

sebe reprezentace národa, jež je založena na vymezení se vůči negativnímu pojetí 

totalitního „druhého“, hranice ohrožujícího vnějšího útočníka.  

 
																																																								
184 Fotografie tvořící figuru vyvracení sloupů pochází z podzimu roku 1938 a v květnu 2017 se ocitla 
v širším mediálním prostoru prostřednictvím zpráv Ministerstva zahraničí ČR a Vojenského 
historického ústavu o navrácení na fotografii zachyceného pohraničního sloupu zpět do České 
republiky. Sloup, jenž byl společně s dalšími pohraničními značkami zhotoven okolo roku 1925 jako 
symbol svrchovaných státních hranic Československa, by měl být vystaven společně se souborem 
státních znaků a symbolů v roce 2018 u příležitosti oslav 100 let od založení Československa na 
výstavě Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu. Daný příklad dobře dokládá předkládané zjištění 
o cirkulaci některých nalezených vizuálních figur napříč oficiálními médii paměti.  
Vhodné by v tomto ohledu bylo výsledky práce v budoucnosti komparovat také s obsahem dalších, 
v době dokončování této práce otevíraných výstav, jimiž jsou expozice Fenomén Masaryk (15. 9. 2017 
– 31. 1. 2018, Národní muzeum) a TGM Mýty a skutečnost (9. 9. 2017 – 31. 1. 2018, Muzeum T.G.M. 
Rakovník). Dostupné z: (htttp://www.vhu.cz/predvalecny-hranicni-sloup-je-opet-na-ceskem-uzemi), 
(http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Pripravujeme-HM/Fenomen-Masaryk), 
(http.//www.muzeumtgm.cz/kulturni-program/aktualne/zahajeni-vystavy-tgm-myty-a-skutecnost). 
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9.2: Proměny technik zobrazování  

Z hlediska grafické a formální podoby učebnic výzkum potvrzuje předpoklad, 

že v průběhu 90. let dochází v učebnicích ke zvýšení počtu vizuálních reprezentací  

a k rozšíření škály žánrů reprezentace, s nimiž je pracováno. Zatímco v pěti 

učebnicích komunistického období prezentujících celek událostí 20. století ve třech 

řadách (Bartošek, 1967, Dohnal, 1973 a edice 80. let Dohnala a dalších autorů) je 

publikováno celkem 44 obrázků, nacházíme v pěti učebnicích 90. let prezentujících 

shodné události taktéž ve třech řadách (Nová doba 1995 a 1996, Dějiny moderní doby 

1999 a 2000 a Kuklík a Kocian, 1999) celkem 105 zobrazení. Tato změna je 

považována za důsledek dvou procesů: (1) v roce 1989 započaté politické 

transformace, jež umožnila vstup více nakladatelských domů na trh učebnic a (2) 

rozvoje technologických možností tisku. Hodnocení rozvoje technologických 

možností tisku, jež umožňuje observace napříč dekádami opakujících se zobrazení, 

ukazuje na postupné zvyšování kvality reprodukcí.185 Tato kvalitativní změna je také 

doprovázena intenzivním používáním barevného tisku, jenž stojí v kontrastu 

k černobílému charakteru vizuálního projevu komunistických učebnic.186  

Důležitou informaci nabízí komparace výsledků P5 určující typ vztahu mezi 

obrazem a textem kapitoly. Z ní vyplývá, že učebnice komunistické éry budují 

převážně utužující vztah, kdy obrázek slouží jako ilustrativní prvek dokládající textem 

řečené. Většina učebnic 90. let však začíná používat spolupracující vztah, případně 

jím utužující vztah významně doplňuje. Tato změna naznačuje, že obrázky 

v učebnicích transformační dekády stále plní především ilustrativní roli, avšak obsah 

učiva začínají rozšiřovat o doplňující informace.  

																																																								
185 Srovnej např. foto 4/Bartošek a foto 10/Pečenka I in Příloha 9. 
186 S barevným tiskem se setkáváme v učebnicích komunistického období zcela minimálně, 
např. formou barevné linky v legendě mapy viz foto 10/Dohnal 73. K diskuzi působení barevnosti 
obrazu na recepci zobrazení divákem viz sémiotická a sociálně sémiotická analýza in 8.2. 
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 Co se týká žánru reprezentace (P2), učebnice komunistického období pracují 

dominantně s fotografií. Porevoluční učebnice fotografie doplňují o ilustrace, 

reprodukce, schémata a mapy. Nejbohatším a nejvyváženějším materiálem se v tomto 

ohledu ukazuje být druhý díl řady Nová doba autorky Vošáhlíkové (1996), v němž 

nacházíme vyvážené množství fotografií, reprodukcí uměleckých děl, dobového tisku, 

schémat i map. Na rozdíl od všech ostatních učebnic 90. let je jedině v této publikaci 

dynamicky pracováno s rozložením obrázků, jež nesleduje určitou šablonu. 

S progresivními prvky učebnice proto kontrastuje čtvrtý díl stejné řady autora Jožáka 

(1995), jenž, podobně jako učebnice Kuklíka a Kociana (1999), klade důraz na práci 

s fotografií a mezi textem a obrazem buduje utužující vztah.187 Přestože oba tyto 

materiály nabízejí více vizuálního obsahu, způsobem práce s ním připomínají spíše 

učebnice komunistické éry.  

Specifický případ z hlediska práce s žánrovou diverzitou představuje 

„malovaná“ edice Dějiny moderní doby (1999, 2000), jež preferuje ilustraci a 

v učebnici se proto setkáváme s vysokým množstvím kreseb. Tato formální změna 

však v případě prvního dílu nevede k proměně obsahové práce s vizuálním 

materiálem, u něhož stále převažuje utužující vztah. Snaha autorů řady učebnic 

maximálně využít autorských kreseb vede hned v několika případech k překreslování 

fotografií, jež mnohdy tvoří vizuální paměťovou figuru. Užití kresby namísto 

publikace dokumentární fotografie (viz 8.2) znamená pro reprezentaci klíčových 

dějinných událostí zajímavý problém, jenž nás vede zpět k diskuzi o fotografickém 

historickém pramenu nabývajícím dvojí povahy záznamu i (re)konstrukce určité 

situace (viz 4.3). Na jedné straně by totiž obrazové zpracování události kresbou mohlo 

otevřít prostor pro zprostředkování nové perspektivy, již opakování fotografického 

																																																								
187 Ke vztahu druhého a čtvrtého dílu řady Nová doba viz poznámka 4 v této kapitole. 
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snímku nemůže nabídnout (např. uplatnění perspektivy konkrétního jedince, nabídnutí 

komplementárního či rozporného výjevu k opakované fotografické reprezentaci). 

V případě „malované“ edice však k tomuto posunu nedochází. Autorské kresby 

vykazují stejné základní rysy jako fotografické figury, jež jim pravděpodobně sloužily 

jako předlohy. Na druhé straně do diskuze zasahuje aspekt nízkého stupně modality 

kresby, který recipientovi umožňuje chápat zobrazení jako netransparentní a umělé, 

protože bylo vytvořeno lidskou rukou. V případě kreslené učebnice proto může dojít 

na straně žáka k pochopení dějin jako imaginativních výjevů, jež nemají faktografický 

charakter. „Malovaná“ řada učebnic tak v obou ohledech spíše ztrácí potenciál pro 

rozvoj kritické práce s obrazovými prameny.  

Na základě výše uvedeného lze shrnout, že přestože v učebnicích 90. let 

dochází k očividnému nárůstu počtu obrazových reprezentací, způsob práce s nimi se 

podobně dramaticky nemění. Posouvá se směrem k využití obrazu jako doplňujícího 

zdroje informací, avšak obraz stále plní ilustrativní funkci. V učebnicích převažuje 

výskyt fotografií a šablonovitý způsob jejich umísťování. Pokus o odlišný přístup, jejž 

představuje „malovaná“ edice Dějiny moderní doby, opakuje rysy dalších učebnic, 

přičemž způsob práce s ilustrací v této edici se v kontextu kritického přístupu 

k dějepisnému vzdělávání jeví spíše jako problematický.188 Pro grafický přehled 

analyzovaných formálních proměn odkazujeme na Tabulku č. 4 (str. 117).  

																																																								
188 Zajímavým faktem zůstává, že nejvyváženější a nejdynamičtější přístup k práci s obrazem, jejž 
nacházíme v učebnici autorky Vošáhlíkové (1996), představuje součást širší dějepisné řady, která dále 
vykazuje znaky neprogresivního přístupu k vizuálnímu obsahu (Jožák, 1995). Vzhledem k tomu, že ani 
jedna z těchto učebnic nedisponuje osobou výtvarného redaktora, můžeme tento rozdílný výsledek 
připisovat významu vnitřní diskuze konkrétního autora s nakladatelstvím. Takovou domněnku by 
potvrzovala také jednotná vizuální podoba následné dějepisné řady stejného nakladatelství, jež byla 
vytvořena shodnou skupinou autorů. Role autora učebnice ve finální obrazové koncepci materiálu se 
proto v našem vzorku učebnic 90. let může jevit jako významná, avšak toto tvrzení nelze na základě 
nedostatku potřebných dat zobecnit, a představuje proto podnět pro budoucí rozvoj práce. 
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Rozbor současných učebnic pocházejících z let 2009 a 2011 ukazuje, že 

k nárůstu počtu publikovaných obrázků dochází i nadále. Výrazně se tento nárůst 

projevuje u produkce SPN – pedagogického nakladatelství, kde se v průběhu jedné 

dekády (1999, 2009) navyšuje v případě jedné souhrnné učebnice počet zobrazení 

z 18 na 44. Výraznější rozdíl je také vidět na řadě Dějiny moderní doby, jež pracuje 

s 28 obrázky, přičemž současné učebnice z let 2009 a 2011 pokrývají shodné události 

v průměru 48 obrázky. Navýšení počtu obrázků však nemusí automaticky znamenat 

zvýšení kvality vizuální komunikace učebnice. Jak lze dobře ilustrovat na 

analyzované učebnici autorů Parkana a kol. z roku 2011, dvojstrana knihy obvykle 

nese 7 až 10 obrázků, zejména pak fotografií. Obrázky jsou vzhledem k vysokému 

počtu na stránkách prezentovány v nedostatečné, mnohdy i miniaturní velikosti, jež 

vede k jejich nečitelnosti. Je zřejmé, že takto reprodukované výjevy nemohou mít na 

žáky emocionální a etický dopad, o němž bylo pojednáno v první části práce. Naopak, 

mohou vést ke ztrátě orientace v učebním materiálu a ztrátě zájmu o něj.  

Učebnice nového tisíciletí poprvé zavádějí práci s novými koncepčními a 

grafickými prvky, jimiž jsou: (1) umístění kontextualizačního prvku na dvojstranu 

(např. časová osa, opakující se tematický nadpis), (2) vytvoření postranních 

informačních lišt (slouží k prezentaci spíše doplňujících informací, zadávají úkoly, 

vytváří nový prostor pro umístění a využití zobrazení) a (3) dynamické umístění 

obrázků uvnitř hlavního textu kapitoly (tj. obrázek nemá vždy stejné místo na 

dvojstraně jako je tomu u většiny učebnic 90. let). Zdůvodnění těchto změn můžeme 

hledat v zavedení Rámcových vzdělávacích programů (dále RVP), jež na 

celorepublikové úrovni proběhlo v roce 2004.189 Aplikace RVP, jež si kladou za cíl u 

žáků rozvíjet šest základních kompetencí (k učení, k řešení problému, komunikativní, 
																																																								
189 Viz zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání. K novelizaci tohoto školského zákona došlo roku 2015 pod označením č. 82/2015.  
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sociální a personální, občanské), se dle Parkana v podobě dějepisných učebnic 

odrazila právě tím, že „jsou vybaveny bohatým obrazovým a mapovým materiálem, 

nadstavbovými texty, anotovanými rejstříky, vysvětlenými pojmy apod.“ (tamtéž:27). 

Zároveň lze při zdůvodnění této změny zvažovat větší obeznámenost současných 

autorů a nakladatelů s některými proudy zahraniční didaktické produkce, v nichž se 

výše vyjmenované prvky objevují.190 

Na rozdíl od většiny publikací 90. let budují současné materiály mezi 

obrazem a textem kapitoly především rozvíjející vztah. Jeho přítomnost je patrná na 

způsobu práce s popiskem, jenž je využíván ke kladení otázek a zadávání úkolů. 

Zobrazení, která pracují na základě rozvíjejícího vztahu, tj. přinášejí novou 

obsahovou informaci, jsou umístěna především na postranních lištách dvojstránek. 

Soudobé učebnice se stejně jako učebnice 90. let vyznačují použitím širší žánrové 

škály, přičemž kladou větší důraz na použití fotografie a odlišným způsobem pracují 

s reprodukcí dobového tisku. Reprodukce tiskovin, především politických plakátů, 

slouží v současných materiálech k analýze vizuálních sdělení politické propagandy. 

Jedná se o první kroky ke kritické interpretaci obrazu odhalené v celém korpusu 

zkoumaných dějepisných učebnic. Tyto náznaky můžeme částečně nalézt také u 

výhradně postkomunistické figury 5/1948 zachycující předvolební demonstrační 

aktivity KSČ a ve výstavní části věnované roku 1948, jež ukazuje mnohé reprodukce 

dobových reklamních a politických sdělení KSČ. Kladení důrazu na každodenní 

reklamní a politickou komunikaci jako součást zobrazení moderní historie lze tedy 

považovat za spíše nedávný prvek edukačních materiálů. 

																																																								
190 Na obeznámenost současných domácích autorů učebnic se zahraniční produkcí poukazuje 
např. výzkum Gracové a Labischové (2013). Pro rozvedení a potvrzení této úvahy však nedisponujeme 
konkrétními daty a vycházíme pouze z vlastní zkušenosti badatelky během zahraničního výzkumného 
pobytu v mezinárodním výzkumném centru a knihovně učebnic Georg Eckert Institute v německém  
Braunschweigu. Úvahu lze proto chápat jako podnět pro možné budoucí rozšíření výzkumu. 
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9.3: Klíčové projevy nekritické práce s vizuálními prameny 

Vedle popisu a analýzy paměťových figur „osmičkových“ událostí, sledování 

jejich pohybu napříč oficiálními médii paměti i napříč odlišnými politickými 

obdobími nabízí výzkum další dvě významná zjištění, jež se týkají zásadních 

nedostatků v oblasti kritické práce s vizuálními prameny v dějepisné didaktice. První 

z nich představuje způsob (ne)zobrazování ženských postav, druhý se pak týká 

způsobu klasifikace reprodukovaného materiálu. Tato zjištění jsou platná jak pro 

učebnice obou období, tak pro současnou expozici. 

Na základě analýzy proměnné gender (P1) byla ve všech zkoumaných 

materiálech odhalena významná absence ženských postav. V  obou korpusech 

nacházíme ve vztahu k vybraným událostem pouze výjev Milady Horákové před 

soudem, jenž tvoří figuru 8/1948. Další samostatně zobrazené ženské postavy se 

objevují pouze ve formě několika anonymních symbolických figur, jež v metaforické 

rovině zastupují ideu národa či státu. Tyto symbolické výjevy představují obsahové 

motivy reprodukcí uměleckých děl, jak dokládá paměťová figura 8/1938 tvořená 

malbou Josefa Čapka z cyklu Oheň. Mužské postavy plošně převažují také nad 

smíšenými výjevy.  

Obecně lze proto tvrdit, že v případě zobrazování zvolených událostí převažují 

ve všech zkoumaných vzdělávacích obsazích mužské postavy. Výjevy mužů lze 

rozdělit na zobrazení konkrétních osob, jimiž jsou především zástupci dobové 

politické reprezentace či významné osobnosti doby (např. portrét Jana Palacha 

[figura 5/1968]), a vyobrazení anonymních jedinců, jež znázorňují muže zvláště ve 

spojení s bojovou aktivitou. Vyobrazení roku 1918 ponejvíce znázorňují osobu TGM 

a skupiny legionářů. Znázornění roku 1938 se věnuje zejména zobrazení anonymních 

mužů nastupujících do vojenských pozic během mobilizace. Rok 1948 



	 209 	

zprostředkovávají především tváře dobových politiků Beneše, Gottwalda, Svobody 

a Masaryka. Roku 1968 dominují portréty politiků Dubčeka a Svobody a studenta 

Palacha. Na smíšených zobrazeních zachycujících dny srpnové invaze se muži zdají 

nabývat na početní přesile.  

Nalezená vizuální dominance mužů aktérů, již oba korpusy ve vztahu 

k „osmičkovým“ událostem zprostředkovávají, odpovídá výzkumným zjištěním 

Gracové a Labischové (2013) v oblasti gender history. Autorky poukazují na fakt, že 

do domácích učebnic „zařazené ikonografické materiály stereotypně upřednostňují 

muže, (přičemž) jistě nejde o záměrné opomíjení, ale autory zřejmě při volbě příkladů 

vůbec nenapadlo zohledňovat tento aspekt.“ (tamtéž:58). Nedostatečnou přítomnost 

vyobrazení žen v učebnicích moderních dějin určených mladším žákům také 

potvrzuje samostatný výzkum Gracové z roku 2005, v němž „(z) celkového počtu 

149 fotografií, které doplňují výkladový text pojednávající o vývoji světa od 

vypuknutí první světové války a na nichž jsou zachyceni lidé, pouhé dvě představují 

výhradně ženy. První z nich je momentka z procesu s Miladou Horákovou, druhou 

pak záběr ošetřovatelek v jeslích, dokumentující rostoucí zaměstnanost žen 

v poválečném období.“ (tamtéž:67). Výzkum Gracové tedy potvrzuje námi uvedená 

zjištění a dále poukazuje na výskyt figury 8/1948. Zdůvodnění tohoto stavu spatřují 

autorky v „preferenci politických dějin, do kterých zasahovaly ženy jen výjimečně.“ 

(tamtéž:55). Je zřejmé, že námi zvolené transformativní události představují součást 

politických dějin a z této perspektivy je na ně také ve zkoumaném vzorku nahlíženo. 

Výzkum navíc ukazuje, že se tak děje také na celé ploše výstavní expozice Národního 

muzea, a jedná se tedy o perspektivu opakovaně aplikovanou napříč oficiálními médii 

paměti. Přestože autorky v současných výukových materiálech sledují pozitivní 

změnu v této oblasti, kdy je představení žen, zejména na poli každodenních dějin, 
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poskytován větší prostor, ve vztahu k vizuálním reprezentacím stále považují „využití 

ikonografických pramenů (za) zcela nedostatečné.“ (tamtéž:73). 

V případě analýzy proměnné klasifikace reprezentací (P4) věnujeme diskuzi 

z důvodu vyššího množství dat především výsledkům zjištěným při zkoumání korpusu 

učebnic, přestože jsou tyto výsledky platné i pro muzejní expozici. Ukazují, že většina 

reprezentací, u nichž je možné datum a autora výjevu uvést, tuto informaci 

neobsahuje. Jestliže se vyskytuje informace o datu vzniku reprezentace, pak je to 

především u fotografií, s nimiž učebnice obou období intenzivně pracují. Datované 

fotografie se pojí především k zobrazením konkrétních událostí a povětšinou 

pomáhají mezi obrazem a textem kapitoly budovat utužující vztah. Pouze v případě 

učebnice z roku 2011 dochází k vytvoření seznamu fotografií, v němž jsou uvedeny 

základní identifikační údaje vážoucí se k publikovaným výjevům. Jméno autora 

nacházíme zejména u reprodukcí uměleckých děl, jež jsou však v obou korpusech 

přítomny v menším počtu.  

Významná přítomnost dokumentární fotografie mezi médii, s nimiž učebnice 

obou období pracují, se přirozeně promítá také do formální podoby nalezených 

vizuálních paměťových figur. Z celkového počtu 34 figur je 23 tvořeno opakující se 

fotografií či fotografiemi shodných rysů. V případě sad figur reprezentujících roky 

1938, 1948 a 1968 jsou fotografické paměťové figury zastoupeny v nadpoloviční 

většině, přičemž v případě roku 1948 dokumentární fotografie tvoří každou nalezenou 

figuru. Sada figur pro rok 1918 představuje výjimku, jelikož je zde v celku 7 výjevů 

fotografie zastoupena pouze dvakrát. Důvod lze spatřovat v menší dostupnosti 

fotografie na počátku 20. století.  
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Zjištění o výrazné dominanci neklasifikovaných dokumentárních fotografií ve 

vizuální složce učebnic a v sadách paměťových figur představuje další zajímavý 

problém pro úvahu o dvojí povaze fotografického obrazu v dějinách (viz diskuze 

k modalitě 9.2), již shrnuje citát uvozující druhou kapitolu: „Otázka ‚záznamu‘ 

a ‚konstruktu’ existuje, protože mnohé obrazy obsahují elementy obojího.“ 

(van Leeuwen a Jewitt, 2001:5). Historické fotografie jsou kategorií obrazů, jež tuto 

dvojí povahu v kontextu své produkce i recepce vykazují (viz 4.3). Jestliže však námi 

zvolená oficiální média paměti v převážné většině neuvádějí informace o původu 

vizuálních reprezentací,  pak umožňují nahlížet na historické fotografie pouze jako na 

záznamy. Neuvádění klasifikace reprezentací totiž vede k podpoře chápání obrazů 

jako transparentních výjevů, jejichž hlubší interpretace není potřeba. Poloha 

historické fotografie jako konstruktu je tedy zkoumanými učebnicemi a výstavou 

spíše potlačena.  

Lze tedy shrnout, že i přestože soudobé učebnice vykazují první náznaky 

kritické práce s obrazem, jemuž je nyní v celku učebnice vyhrazeno více prostoru 

i autonomie, obecně ke kritické reflexi obrazových výjevů nedochází. Z tohoto 

zjištění lze pak odvodit, že jestliže na úrovni dějepisné didaktiky probíhá 

jen minimální analytická a interpretační práce s obrazovými prameny, pak v  kontextu 

rozvoje vzdělávacích kompetencí žáka nedochází k rozvoji vizuální gramotnosti, jež 

by měla tvořit významnou složku jeho dovedností, výrazně uplatnitelnou i mimo 

školní prostředí (viz 2.3). Jak jsme prostřednictvím výzkumu muzejní expozice 

prokázali, neklasifikované fotografie ve společnosti cirkulují také prostřednictvím 

dalších médií oficiální paměti. Na základě tohoto zjištění lze proto o nedostatečném 

rozvoji vizuální historické gramotnosti a reprodukci nekritického pojetí obrazu 
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uvažovat nejenom v kontextu školního vzdělávání, ale i v rámci edukace 

a informování široké společnosti.  
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Závěr  

	
Předložená práce si ve svém celku, rozděleném do teoretické a výzkumné 

části, kladla za cíl problematizovat komplexní vztah mezi vizualitou, kolektivně 

sdílenou pamětí a prostředky dějepisného vzdělávání. Jak naznačil úvod, 

v nejobecnější rovině představuje kritická reflexe tohoto vztahu významný zdroj 

poznání současné společnosti, jež minulost tvaruje dle potřeb svého přítomného stavu. 

Široký pojem společnosti byl prací zúžen na dvě oficiální struktury, jež v zastoupení 

státu spravují oblast historického vzdělávání na základních školách a v celku 

veřejnosti; na dějepisné učebnice a stálou historickou expozici Národního muzea. 

Vzhledem ke snaze zapojit do výzkumu moment nedávných národních dějin, jejž 

představuje politická tranzice uskutečněná roku 1989, byly v případě dějepisných 

učebnic zkoumány nejenom materiály vydané v demokratické éře, ale také v době 

totality. Stejná motivace vedla též k rozhodnutí zabývat se v učebnicích vizuálními 

obsahy těch kapitol, jež v obecném historickém diskurzu představují momenty 

významných posunů lokálního státního zřízení a jeho ideového rámce a o nichž je 

v běžném jazyce hovořeno jako o tzv. „osmičkových“ událostech. Analyzovány tedy 

byly vizuální reprezentace vzniku Československa (1918), podpisu mnichovské 

dohody (1938), komunistického převratu (1948) a invaze vojsk Varšavské smlouvy 

(1968). 

Ve vztahu k zahraničnímu i domácímu teoretickému rámci zkoumání paměti, 

jejž představila první kapitola, byla práce zařazena do linie výzkumu oficiální paměti. 

Zájem o kritické zhodnocení vizuální stránky dějepisných učebnic a národopisné 

muzejní expozice ji však odlišil od dosud převažující badatelské praxe a poukázal na 

její přínos ve zpracování dosud spíše přehlížené tematiky. Diskuze vizuálních obsahů 

v materiálech dějepisného vzdělávání totiž představuje palčivý problém, jak se snažila 
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ukázat druhá kapitola. V širším kontextu odkazuje k problematice rozvoje vizuální 

a historické gramotnosti současných žáků i starší populace, jež se v soudobém 

mediálním prostředí vizuální dominance ukazuje být žádoucí. V užší vazbě na oblast 

vzdělávání a dějepisné didaktiky zdůrazňuje významnou funkci obrazu jako nositele 

rychlého, zjednodušeného a lehce zapamatovatelného sdělení. Obraz nejenomže 

přitahuje žákovu pozornost k učivu, ale především představuje důležitý nástroj 

formování jeho hodnot a postojů. Ty se pojí nejenom k minulosti, ale zejména 

k přítomnosti a otázkám sociální mobility, genderové rovnosti, vztahu k etnickým 

menšinám, a významně se též dotýkají pochopení ideového základu současné 

společnosti.  

Třetí a čtvrtá kapitola se zaměřily na bližší reflexi obou zvolených edukačních 

nástrojů reprodukce oficiální paměti, aby jak dějepisnou učebnici, tak historickou 

expozici představily z perspektivy studia médií paměti, jež není v domácím prostředí 

dosud výrazněji uplatňována. Přes odkazy ke starším, klasickým koncepcím kulturní 

paměti zde byla směřována pozornost k vybudování základního teoretického rámce 

práce, jenž společně s principy kritické ikonologie (Rose, 2012; Mitchell, 2016), 

formulovanými v druhé kapitole, představují hybridní modely kulturní paměti (Erll, 

2011) a pochopení procesu remediace (Bolter a Grusin, 1999) jako základního 

principu logiky médií paměti (Erll a Rigney, 2012). Diskuzí tohoto teoretického 

zakotvení byla otevřena možnost tematizovat proces cirkulace opakujících se 

paměťových obsahů napříč různými médii paměti; problém, jehož se přímo dotýká 

výzkumná otázka práce: „Jak jsou prostřednictvím oficiálních edukačních vizuálních 

materiálů reprezentovány klíčové události českých a československých dějin 

20. století (konkrétně události let 1918, 1938, 1948 a 1968) a došlo ke změně 
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v reprezentaci těchto událostí v období po politické transformaci uskutečněné v roce 

1989?“  

V případě teoretické reflexe dějepisných učebnic jako médií paměti bylo navíc 

přihlédnuto k problematice kvality a diverzity používaných vizuálních komunikačních 

prostředků, jež byly následně analyzovány ve výzkumném souboru. V kapitole 

věnované zhodnocení muzejní expozice jako média paměti byla více 

zdůrazněna reflexe média fotografie, jež bylo nejvýrazněji zastoupeno mezi 

zkoumanými vizuálními obsahy, a také odborná diskuze spojená s působením 

fotografie v historickém kontextu a v prostředí výstavy (Zelizer, 1998, 2000). 

Závěrečný krok podniknutý v teoretické části seznámil s konceptem vizuálních figur 

paměti (Hirsch, 2000), jenž se stal klíčovým nástrojem pro zodpovězení výzkumné 

otázky a směřování vlastního výzkumu. 

Zvolený metodologický postup detailně popsala pátá kapitola zabývající se 

představením a argumentací výběru jak výzkumného vzorku, tak obsahu dvou 

analyzovaných korpusů vizuálních reprezentací. První korpus byl složen z vizuálních 

reprezentací pocházejících z dějepisných učebnic (souhrnných učebnic moderních 

dějin 20. století i vícedílných edic zachycujících jednotlivé etapy 20. století) 

vydaných během komunistického období (1967, 1973, 1982, 1983, 1983) 

a postkomunistické éry (1995, 1996, 1999, 1999, 2000, 2009, 2011). Druhý korpus 

obsahoval reprezentace tvořící stálou národopisnou expozici Národního muzea 

Křižovatky české a československé státnosti (otevřena 2009). Za účelem konkrétní 

analýzy obou korpusů byl zvolen smíšený, kvantitativně-kvalitativní výzkum 

sestávající z kombinace vizuální obsahové analýzy, sémiotické a sociálně sémiotické 

analýzy.  
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Šestá kapitola rozebrala a vzájemně komparovala zjištění vyplývající 

z vizuální obsahové analýzy učebnic komunistického a postkomunistického období. 

Sedmá kapitola učinila stejný krok ve vztahu k obsahové analýze muzejní expozice. 

Toto základní zmapování výzkumného vzorku následně vedlo k pojmenování 34 

vizuálních figur, tj. zobrazení vybraných historických událostí, jež se v korpusech 

opakovaně objevují. Osmá kapitola podnikla sémiotickou a sociálně sémiotickou 

analýzu vybraných figur a také prvků muzejní expozice. Devátá kapitola veškerá 

předešlá výzkumná zjištění syntetizovala a postupně okomentovala, přičemž zvláštní 

pozornost byla věnována debatě narativů uplatňovaných komunistickou  

a postkomunistickou didaktickou produkcí a hledání jejich společných základů  

a rozdílů.  

Předložený výzkum prokázal existenci opakujících se zobrazení pro události 

let 1918, 1938, 1948 a 1968. Potvrdilo se, že vybrané učebnice komunistické 

a postkomunistické éry sdílí určitý počet shodných vizuálních figur, které se vážou 

zejména k letům 1938 a 1948, přičemž společným znakem komunistických  

a postkomunistických figur zůstává budování pozitivního obrazu národa na základě 

vymezení se vůči obrazu ohrožujících vnějších sil. Vybrané příklady pomohly ukázat, 

že nelze plošně rozumět dějepisné didaktice komunistického období jako výhradně 

konzervativní a ideologicky orientované, a stejně tak nelze postkomunistickou 

produkci chápat jako odideologizovanou, neboť zejména v případě prezentace roku 

1918 a 1968 intenzivně pracuje s novými způsoby kanonizace dobových událostí  

a postav TGM a Jana Palacha. 

Prokázalo se také, že u většiny učebnic 90. let, jež byly komparovány 

s učebnicemi komunistického období, došlo k nárůstu počtu obrázků a rozšíření 

použité škály prostředků vizuální komunikace. Diskuze tohoto zjištění však ukázala, 
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že způsob kvalitativní práce s obrazovou složkou se mezi zkoumanými obdobími 

výrazně neliší. Nárůst počtu obrázků a škály prostředků vizuální komunikace byl také 

vysledován v současných učebnicích. Významný posun zde byl nalezen především ve 

dvou oblastech: (1) ve způsobu propojování obrazů s textem kapitoly, v němž obrazy 

nabývají na informační autonomii, tj. přinášejí nová fakta či nabízejí úkoly, a (2) ve 

způsobu rozvržení vizuálních prvků na dvojstraně učebnice, jež se přestává řídit 

šablonovitou strukturou a začíná pracovat s kontextualizačními a doplňkovými 

elementy. Zásadním problémem v tomto období se však ukazuje být zahlcenost 

dvojstránek knihy miniaturními obrázky, jež zabraňují srozumitelnému vnímání 

obrazového i textového obsahu. 

Samostatně byla následně diskutována výzkumná zjištění ve vztahu 

k proměnné genderu (P1) a klasifikace vizuálních reprezentací (P4). Analýza P1 

potvrdila dosavadní lokální zkoumání na poli gender history, jež poukazují na kritický 

nedostatek samostatných vizuálních reprezentací žen a na nepřítomnost obrazů žen 

v oblasti národních politických dějin. Analýza P4 upozornila na významný rys, jímž je 

neuvádění data a autora výjevu u nadpolovičního počtu zobrazení v učebnicích obou 

období i ve výstavě. Tato skutečnost byla vztažena především k problematice dvojí 

povahy historických obrazů, zejména pak fotografií použitých v historickém kontextu, 

jež představují zároveň záznamy minulé skutečnosti i doklady (re)konstrukce dané 

skutečnosti. Výzkumná zjištění poukazují na častější veřejnou prezentaci historických 

obrazů jako transparentních dokladů minulosti.  

Na základě výše uvedeného může být výzkumná otázka předkládané práce 

zodpovězena následovně:  

Klíčové události českých a československých dějin 20. století (konkrétně 

události let 1918, 1938, 1948 a 1968) jsou prostřednictvím oficiálních edukačních 
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vizuálních materiálů reprezentovány pomocí opakujících se, především 

fotografických, neklasifikovaných a ženy neprezentujících výjevů, jež cirkulují napříč 

těmito materiály. Tyto výjevy se v závislosti na změně politického a ideového zřízení 

státu mění, avšak ne zcela absolutně. Obě období didaktické produkce pracují 

s prezentací určitých národních stereotypů a dominantních narativů, přičemž shodně 

usilují o budování pozitivního obrazu progresivně se vyvíjejícího národa, jenž stojí 

v opozici vůči totalitní síle vnějšího nepřítele. Pracují také s kanonizací politických 

osobností a symbolů. V oblasti formální prezentace obrazových materiálů sice 

s rozvojem technologie tisku, svobodného nakladatelského trhu a komunikace se 

zahraničním trhem nárůstá žánrová pestrost a podíl vizuální složky, avšak její kritický 

potenciál je rozvíjen spíše nedostatečně, přestože se obraz stává stále autonomnějším 

pramenem. 

Předkládaná zjištění nemohou být z důvodu specifického výzkumného designu 

považována za obecně platná, neboť jsou ovlivněna výběrem zkoumaného vzorku i 

zvoleným metodologickým mixem, avšak hned z několika důvodů je považujeme za 

hodnotná. V první řadě informují o kvantitativních i kvalitativních rysech proměny 

práce s vizuálním obsahem v edukačních dějepisných materiálech, o nichž nemáme 

v lokálním odborném prostředí stále dostatek informací.191 Druhý přínos představuje 

nabídnutí konkrétních možností teoretické a metodologické reflexe zkoumání obrazu 

v oblasti historického vzdělávání, jež může dosavadní snažení, vycházející zejména 

zevnitř historické obce, obohatit. Na nejobecnější rovině, jak věříme, zjištění i celek 

práce překračují hranice dějepisné didaktiky a představují komplexní argumentaci pro 

rozvoj a péči o formy a způsoby vizuální komunikace jakýchkoliv vzdělávacích 

obsahů, jež by měly přispívat k rozvoji dnes kriticky potřebné vizuální gramotnosti 

																																																								
191 Viz výzvy ke zkoumání vizuálních obsahů učebnic v dosavadní didaktické literatuře in Průcha 
(1998:107) a Novotný in Janík, Knecht, Najvarová (2007: 133–140). 
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žáků i starších generací. Na specializované úrovni společenskovědního výzkumu 

doufáme, že výzkum může posloužit jako příklad možností uplatnění vizuálně 

orientovaného bádání, a vzhledem ke svému mezioborovému zakotvení může být též 

příkladem uplatnění mezioborového přístupu k výzkumu. 

Za účelem rozšíření platnosti předkládaných zjištění a podpoření představené 

argumentace navrhujeme do budoucna rozvinout bádání hned v několika oblastech. 

Soubor nalezených vizuálních figur a jejich schopnost cirkulace napříč paměťovými 

médii navrhujeme rozšířit o zkoumání dalších muzejních expozic, např. výstav 

organizovaných státními příspěvkovými organizacemi u příležitosti 100. výročí 

založení Československé republiky. Dále považujeme za vhodné do výzkumu zapojit 

nejenom oficiální edukační média paměti, ale také média paměti neoficiálního 

charakteru, a zaměřit se tak např. na dokumentární televizní pořady, jež námi vybrané 

události představují. V takovém případě by bylo také nezbytným rozšířit 

metodologický aparát o analýzu pohyblivých obrazů. Budoucí směřování vidíme též 

v podniknutí většího počtu analyzovaných rozhovorů s tvůrci a nakladateli učebnic, 

včetně osob zastupujících pamětníky způsobu práce s obsahem učebnic 

v komunistickém období. Rozvinout zkoumání nových trendů práce s vizuálním 

obsahem učebnic by umožnila analýza zahraniční dějepisné didaktické produkce. 

Zcela nový směr bádání lze také spatřovat v realizaci etnografického výzkumu 

způsobu, jakým je žáky a pedagogy s učebnicemi v hodinách dějepisu zacházeno. 

V případě národopisné historické expozice se lze zaměřit na analýzu pracovních 

žákovských listů a podoby lektorské muzejní praxe. 

Samotný závěr práce bychom rádi uchopili jako výzvu ke změně optiky, jíž 

nahlížíme na historické obrazy. V první řadě chceme vyzvat k prohloubení využití 

vizuálních materiálů jako historických pramenů, jež si zaslouží kritickou analýzu 
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a interpretaci. Neklasifikování většiny zkoumaných fotografií, hovoření o obrazech 

jako o ilustracích textové informace a nástrojích k pobavení žáka, opakování 

stereotypních fotografických figur, i přestože je pracováno s odlišnou vizuální 

technologií (např. ilustrací), chápeme jako negativní symptomy současného stavu. 

Věříme, že v současné politické a mediální přítomnosti bychom měli usilovat o rozvoj 

historické a vizuální gramotnosti, jež umožní mnohem častěji poukázat na druhou, 

komplementární tvář historických obrazů jako dokladů (re)konstrukce minulých 

událostí. Historické obrazy by neměly, podobně jako učebnice a muzea, představovat 

uzavřená sdělení, ale nabízet možnosti různé interpretace. Jsme přesvědčeni, že 

upevnění vztahu k vizuální historii jako konstruktu, jenž disponuje specifickými 

technologickými, mediálními, sociálními a diváckými aspekty, představuje důležitou 

složku rozvoje kritického myšlení jedince a napomáhá budovat společnost, jež je 

schopna vystoupit z nekriticky přijímaných obrazových a myšlenkových stereotypů. 

Roli vzdělávání, a to nejenom dějepisného, v tomto ohledu považujeme za klíčovou.   
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Summary 

 
The presented thesis discusses the relationship between the visual culture and 

the official memory of the modern past of the Czech Republic presented by the state. 

Specifically, it examines two media of memory which function as explicit tools of 

reproduction of the observed official memory: a set of state-approved history 

textbooks and a permanent exhibition organised by the National Museum in Prague. 

The text consists of two main parts; a theoretical framework has been built in the first 

one, while the second part presents applied research. 

Although the thesis refers to well-known concepts and authors of 

contemporary memory studies (like memory boom, memory battles, nostalgia etc.), it 

differs from mainstream academic literature by its emphasis on the realm of visual 

representation and its relation to the tools of public history education. The core of the 

theoretical framework lies in two fundamentally interdisciplinary concepts: critical 

iconology (Mitchell, 1994; Rose, 2012), a theoretical project developed in the field of 

critical and visual studies, and hybrid models of cultural memory (Schmidt, 2000; 

Erll, 2011; Erll & Rigney, 2012), a theoretical project developed in the field of media 

memory studies. Such a complex approach prevents us from treating historical images 

exclusively as transparent records of past reality. On the contrary, it allows us to 

reveal their second nature as tools of re-constructing the past (van Leeuwen & Jewitt, 

2001, Mietzner, 2005, Kukkonen, 2011). Based on the chosen theoretical perspective 

we can consider images in history textbooks and museum exhibitions to be the tools 

of reproduction of norms and values, of distribution of cultural capital and, in 

particular, of dissemination of contents of cultural memory.  

In order to answer the main research question of my work: “How were the key 

historical events of political and state transformation in Czech and Czechoslovak 



	 222 	

modern history (specifically the events linked with the years of 1918, 1938, 1948, 

1968) visually represented in materials of public history education, and did the 

political transformation of 1989 cause any changes in the visual depiction of those 

events?”, a comparison of the visual content of communist (1967, 1973, 1982, 1983, 

1983) and post-communist textbooks (1995, 1996, 1999, 1999, 2000, 2009, 2011) was 

conducted. The mixed method approach, combining visual content analysis, semiotic 

and social semiotic analysis, was chosen to achieve this comparison.   

34 repetitively displayed images have been found, which, in relation to 

Hirsch’s concept (2000), are called visual figures of Czech modern history. Despite 

the difference in the visual content displayed in communist and post-communist 

textbooks (namely in relation to the transformative year of 1918, marking the 

foundation of the independent state of Czechoslovakia, and of 1968, signifying the 

invasion of the Soviet army), 12 visual figures, circulating in textbooks regardless of 

the different political and ideological orientation of the state, were detected. In order 

to extend the knowledge of the visual depiction of modern history in the post-

communist era, the content of post-communist textbooks was compared with objects 

and images displayed in the permanent exhibition of the National Museum in Prague 

titled Crossroads of Czech and Czechoslovak Statehood (opened since 2009). 

17 commonly shared visual figures have been found.  

Some of the visual figures as well as some aspects related to the form and the 

content of history textbooks and the museum exhibition were carefully analysed 

(e.g. the representation of gender, the image-text relationship in textbooks, 

architectural elements used in the exhibition space, the graphic layout of the 

textbooks, the classification of images, the spectrum of technologies and media of 

visualisation etc.). This further analysis has revealed some important stable features 
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and new trends within the sample, such as the lack of representation of women, the 

lack of classification of images, the growth of the number of images in post-

communist textbooks as well as the first attempts to apply a critical approach towards 

images in contemporary textbooks (2009, 2011).  

In general, the research has brought two main findings. Firstly, it allowed me 

to discover that most educational materials of public history present historical images 

as transparent documents of past events. Secondly, it showed that the key events of 

Czech and Czechoslovak modern history have been depicted through a set of visual 

figures which circulate through official media of memory. The content of this set 

follows partly, but not exclusively, the current political and ideological state of the 

country. We can therefore conclude by suggesting the existence of a visual collective 

memory of Czech and Czechoslovak modern history which should be problematized 

and further examined.  
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