
Závěrečný posudek ke koncepci vzdělávacího DVD "Obrazy války"

(stav recenzovaného materiálu ke dni 21. ledna 2014)

,
Posuzované DVD lze považovat za další z řady pomůcek skupiny vzdělávání USTR ke zkvalitnění výuky

• •
dějepisu na ZS a SS. Stejně jako u předchozích DVD i zde je učiteli nabídnut nový pohled na určité

historické období, konkrétně na nacistickou okupaci Protektorátu Čechy a Morava. Tento nový pohled je

jednoznačnýmpřínosem DVD. Posuzované DVD pracuje s promyšlenou pedagogickou koncepcí, která se

opírá o přístupy a znalosti řady oborů a o pojetí obsažená v sociální teorii (sociální psychologie, sociologie,

historická antropologie, sociální historie, sociolingvistika, sémantická a diskurzivní analýza, sociální

konstrukce a dekonstrukce reality atd.). Zvolená koncepce má i své jméno: multiperspektiva.

DVD je rozděleno na dvě části, na události a na obrazy, což koresponduje s úsilím autorů

nezprostředkovávat učitelům nacistickou okupaci jako výčet objektivně přicházejících událostí a daných

struktur, které mechanicky ovlivňovaly jednání českých obyvatel protektorátu, jež se následně

promítaly do jejich postojů a jednání. Multiperspektivní přístup, na kterém je DVD postaveno, má jiná
•

východiska a ta se snaží tradiční výklady minulosti doplňovat. Zák je autory DVD veden nejen k osvojení si

dalšího množství fakt nad rámec učebnice, ale především k rozvoji schopností vysvětlit důvody mnohdy

protichůdného zobrazení historických fakt a jejich řetězení do různých výkladů dějin. Cílem je, aby se žák

z minulosti naučil vybírat a chápat skutečně nosná dějinná témata, ať již z politických dějin či z oblasti

- - ' - společenských fcnornénů. > Na DVD jsou mu předkládánajako ohniska, kolem nichž se jednak neustále

reprodukuje kolektivní paměť českého národa, jednak jsou v nich obsaženy otázky po postavení člověka

ve společnosti obecně. Jedná se o zobrazení mnichovské dohody, okupace 15. března 1939, atentátu

na Heydricha, pražského povstání a odsunu českých Němců (události), to znamená i skutečností okupaci

předcházejících a z této vyplývajících. Dále je to zobrazení motivů či fenoménů byrokracie, práce, uniformy,

hrdinství, masy-těla, my vs. oni, transportů a holocaustu.

Celkem třináct kapitol je předloženo jako komentovaný a instruktážní text k analýze a interpretaci

vybraných filmových, obrázkových či textových ukázek. Spojuje je zaměření na člověka v názorných

situacích z jeho každodenního života, který má v pojetí multiperspektivy umožnit vhled do bezprostředně

žitého světa každodennosti takzvaně obyčejných lidí. Kladem DVD je přítomnostzcela konkrétních postupů

a podkladových materiálů, pomocí nichž se lze jednotlivých témat ve výuce chopit. Jednotlivá cvičeni

mohou být koncipována zcela konkrétně podle Bloomovy taxonomie výchovných cílů, a mohou tak rozvíjet

dané znalosti v rovině faktografické, konceptuální (souvislosti), procedurální (analýza a dekonstrukce)

a metakognitivní (kontext, v němž historický obraz vzniká).

Tento posudek bohužel nemůže být zcela konečný. Obsah DVD byl totiž autorovi posudku předložen před

redakčním zpracováním a nelze hodnotit ani jeho zakomponování do řady předchozích DVD vydaných
•

USTR, přijde-Ii na posun v rovině funkčnosti a grafické úpravy. Všem textům obsaženým na DVD by

každopádně prospěla větší stručnost. Dále by kvalitu DVD zvýšilo projasnění textu v místech, kdy autoři

DVD usilují O reinterpretaci jednotlivých témat a navádějí učitele k jejich hodnocení.



-

Multiperspektivní přístup přirozeně hrozí tím, že žák dospěje k vyhodnocení předkládaných různých

pohledů na minulost jako vždy rovnocenných, aniž by dotáhl svůj vlastní postoj k hodnotovému zabarvení.

Relativizování hrozí přerůst v relativismus, pochopení a empatie k odmítnutí posuzovat, kde leží v dané

situaci (spíše) pravda či lež. Autoři DVD se ovšem proti krajní podobě multiperspektivity spočívající

v absolutním relativismu vymezili a vytýčili jebo hodnotící rámec mezi reprodukcí výkladů minulosti

a jejich samoúčelnou dekonstrukcí. Reflexivní imperativ a jeho korekce je pro text ostatně typická:

"Kapitola nabízí zdroje, ze kterých je možné sestavit živý a mnohovrstevnatý obraz závěru války, bez toho

aby se učitel musel rozhodnout pro reprodukci historiografických klišé nebo je naopak dekonstruovat"

(kapitola Povstání). Upozorňuji však, že autory DVD použitý referenční rámec k reinterpretaci

a {pře)hodnocení nemusí být vždy přesvědčivý.

Zaprvé, hodnotícím rámcem má být pro učitele současný stav historického poznání. Tak nerná například

•
dobové zobrazeni Němců v poválečném Ceskoslovensku odpovídat nynějším názorům na lidská práva,

stalo se dnes politicky nekorektní, ve své podstatě vlastně extrémistické. To je jasně vymezené měřítko

a zajisté stimuluje žáky k tomu, aby si vytvořili hodnotově vymezený názor, který poválečné zobrazení

odmítá. Avšak je to skutečně měřítko historického poznání? Není to spíše zjednodušená projekce

současného hodnocení tématu, jak se snad objevuje u některých historiků, ale též v médiích a populární

kultuře? V případě zobrazení poválečného vysídlení Němců je zajisté stále možné slyšet názory
•

o jeho oprávněnostia nutnosti, s odkazem na příkoří páchané na Ceších za války.

_ Zadruhé, čtenář-učitel může dojít k závěru, že .mu.jsou.ve jménu rnultiperspektivy.předkládána jednotlivá

témata často samoúčelně. K tomuto závěru může dojít v mistech, kde autoři vyjmenovávají a rozebiraji

stávající výklady-zobrazení minulosti a současně je zatíží důrazem na jejich účelovost, tj. perspektivou

dekonstrukce či demytizace. To se může projevit spekulativnimi a ahistorickými závěry o původu a funkci

historických výkladů jednotlivých dějinných událostí a fenoménů. Diskutovat se dá jistě o mnohém,

například zdali heroizace výkladu pražského povstání v poválečném období jako údajného vzedmutí

českého odboje odráží nutkání české společnosti popřít svoji konformitu s okupačním režimem.

Avšak na hraně je tvrzení, že květnové povstání má jako symbolické centrum národní paměti umožňovat

(samo o sobě?) "důstojný pohled na českou válečnou zkušenost a poněkud zakrývá fakt, že Češi (na rozdíl

třeba od Slováků) nekladli nacismu přímý odpor v rozsáhlejším ozbrojeném konfliktu"; takové porovnání je

patrně účelovou výpůjčkouk zvýraznění předchozi pointy a nemá faktickou oporu. Přírodní a jiné podmínky

pro vedení takového konfliktu nelze v případě obou zemí prostě srovnávat, nehledě na to, že proti nacistům

v takovém měřítku nepovstali ani jinde na okupovaných územích na západ od Slovenska. Jistě, heroizovaný

obraz povstání měl umožnit setřít "sociální a politické diference mezi jeho jednotlivými složkami

a významně přispíval k vytvoření iluze národní jednoty jako východiska ke šťastnější budoucnosti".

Lidé v protektorátu patrně docela reálně pociťovali svoji příslušnost k češství, třeba v pojetí vymezeném

národními obrozenci a/nebo za první republiky, každopádně češství jako takové občanskoprávně vymezili

nacisté a pak k takto vymezeným Čechům určitým způsobem i přistupovali. Proč by to nemělo většinu

z nich nesemknout v odporu vůči nacistům a ve víře v nový začátek v (sociální a národní) jednotě po válce?

-- .



Sami autoři DVD jsou si rizika vyliti vaničky i s dítětem vědomi. Například když hovoří o nehezpečí

"nekritické nadintepretace" , nebo když přímo vysvětlují své snahy: "Smyslem není ,demytizovať povstání

a tim ho zbavit pozitivních identitotvorných prvků, ale poukázat na konkr étní kontexty obrazu národní

jednoty". Potíž spočívá v nahodilosti takových vsuvek a v tom, když narušují jistotu výkladu a působí

kontraproduktivně, protože výsledná tvrzení učitel nemusí vnímat jako upřesnění, nýbrž jako apologii.

DVD Obrazy války předkládané učitelům dějepisu duchu koncepce multiperspektivtiy lze každopádně

do škol doporučit, neboť zvyšuje kvalifikaci učitelů k výuce: Aby dovedli své žáky

k optimálnímu hodnocení a vlastrúmu postoji, musí znát dobový kontext dané události či fenoménu, dále

musí vědět, jakými způsoby byly tyto události a fenomény vykládány až do současnosti a proč tomu tak

bylo, a měli by být rovněž schopni vyložit, jak to vidí (různí) historici a potažmo společnostdnes.

DVD doporučujik vydání.
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