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Význam kontroverzní výuky
o Moderní demokratická společnost závisí na schopnosti diskutovat s těmi,
kdo mají jiný názor: přijmeme-li tuto tezi jako východisko, pak je povinností
nás učitelů rozvíjet schopnosti žáků v tomto směru
o Školní třída se zdá být přirozeným prostředím takové výuky, a to protože:
 Historie je jedním dlouhým příběhem kontroverzí
 Současné politické debaty mají často svůj původ v historii

Principy kontroverzní výuky II
• Studenti, kteří se více účastní debaty, budou pravděpodobně
v budoucnu
•
•
•
•

Volit a podporovat základní demokratické hodnoty
Účastnit se politických diskusí, zajímat se o procesy v politice
Sledovat politické zpravodajství v médiích
Mít důvěru ve svou schopnost ovlivnit veřejnou politiku

• Proč využívat minulost pro rozvíjení kontroverze?
• Historie představuje události vzdálené každodenní zkušenosti žáků. Tato
vzdálenost umožňuje klidnější reflexi
• Stanoviska jsou méně předpojatá a naléhavá, chybí osobní a bezprostřední
emocionální zapojení

Práce s emocemi
• Přenos vzorců chování z minulosti do současnosti je velmi obtížný projekt
pro žáky a bez podpory učitele to nedokáží
• Historie je vázána na kulturní identitu žáků (jejich rodinné zázemí,
prekoncepty) – každá diskuse o minulosti má potenciál vzbudit silné emoce
• V kontroverzních otázkách je tedy silná emoce automatická – ovšem může
působit jako bariéra – pokud ale bude emoční stránka problému ignorována,
může to vést k tomu, že žáci budou školní dějepis pokládat za zcela irelevantní
pro jejich představu o minulosti

Bezpečné prostředí a otevřenost diskuse
• Vytvoření bezpečného prostředí!
• Bezpečné prostředí, aby studenti mohli vyjadřovat své názory a své emoce
• Pro učitele je to náročné – musí držet nervy více na uzdě – občas třeba vyhlásit přestávku

• Umožnit širokou škálu postojů
• učitelé by neměli reagovat na studentské nápady vlastními soudy (měli by se zdržet
vnášení vlastních etických hledisek do debaty) – určení hranice je obtížné a některé příliš
extrémní názory by neměly být připuštěny – nicméně autoritativní zásah učitele by mohl
diskusi rychle ukončit
• Jako učitelé doufáme, že žáci odmítnou násilí nebo jiné předsudky, ale žáci se těžko
změní jenom tím, že označíme tyto postoje za nelegitimní
• Pokud opravdu věříme v demokratické hodnoty, musíme připustit, že diskuse povede
k lepším nápadům než normativní výklad
• Nastavení hranic závisí na místní situaci

Široký rozptyl názorů
• Konflikt jako nezbytná součást demokracie: potřeba důkladně
se seznámit s protichůdnými názory jako legitimní součástí
demokratické kultury
• Připuštění extrémů je seznamování se s reálným stavem diskursu:
pokud omezíme pohledy, žáci by mohli nabýt dojmu, že úroveň
konsenzu ve společnosti je vyšší, než tomu ve skutečnosti je.
• Škola jako místo, kde se produkuje normativní názor, nebo škola
jako místo, kde se diskutuje?

Podmínky výuky pracující s kontroverzí
• Výuka založená na kontroverzních tématech by měla být součástí
celkové kultury školy
• Výuka by měla být v souladu, nikoli v opozici s tím, co se očekává
od školy
• Zásadní pro tento typ výuky je podpora pro učitele od ředitelů
a „školních lídrů“ – učitelé musí vidět, že se důvěřuje jejich
profesionálnímu úsudku a schopnosti riskovat
• Didaktický konstruktivismus
• interpretace minulosti je diskurzivní a konstruktivistický proces, ve kterém
alternativní verze soupeří o uznání

Příběh bratří Mašínů

• Vstup do historie: protikomunistický boj Mašínů v padesátých letech
(1951–1953)
• Vytvoření odbojové skupiny, přepadení stanic SNB: Chlumec nad Cidlinou, Čelákovice, přepadení
vozu s výplatami, sabotáže, nezdařený pokus o emigraci, věznění Ctirada Mašína, útěk z ČSR,
soudy se spolupracovníky: včetně trestů smrti

• Mašínové v USA (1954–dodnes)
• Služba v armádě, podnikání, 2010: zemřel Milan Paumer, 2011: zemřel Ctirad Mašín

• Druhý život Mašínů (1965–dodnes)
• Literární reprezentace: JÁNSKÝ, Rudolf: Tady bezpečnost, Naše vojsko, Praha 1966, s. 85–116;
VRBECKÝ, František: Mrtví nemluví, Naše vojsko, Praha 1985, s. 73–107; RAMBOUSEK, Ota:
Jenom ne strach, Praha 1990; NOVÁK, Jan: Zatím dobrý. Mašínovi a největší příběh studené války,
Argo-Paseka, 2. doplněné vydání, Praha 2013
• Audiovizuální reprezentace: 30 případů majora Zemana (díl z roku 1951, Strach), Země bez
hrdinů, země bez zločinců
• Divadelní představení: Já, hrdina (2011, divadlo Disk, r. Jiří Havelka)

Literatura k tématu:
• http://www.ustrcr.cz/cs/odbojova-skupina-bratri-masinu
• NĚMEČEK, Jan: Mašínové. Zpráva o dvou generacích, Torst, Praha 1998

• MAŠÍN, Ctirad – MAŠÍN, Josef – PAUMER, Milan – BLAŽEK, Petr – BEZDĚKOVÁ, Olga (eds.): Cesta
na severozápad, Academia, Praha 2010, na s. 11–13 rozsáhlá bibliografická poznámka k tématu.
• KALOUS, Jan: Mašínové. In: BABKA, Lukáš – VEBER, Václav (eds.): Za svobodu a demokracii III. Třetí
(protikomunistický) odboj. Evropské hnutí v ČR – Univerzita Hradec Králové, Ústav filosofie a
společenských věd v nakladatelství M & V, Hradec Králové 2002, s. 90–116
• KALOUS, Jan: Reflexe bratří Mašínů v dobovém kontextu. In: Odboj a odpor proti komunistickému
režimu v Československu a ve střední Evropě, ÚSTR, Praha 2010, s. 145–155, přístupné online:
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/publikace/sborniky/odboj/kalous-jan.pdf

• BLAŽEK, Petr – ČVANČARA, Jaroslav: Z války do války. Dospívání bratří Ctirada a Josefa
Mašínových ve vzpomínkách a fotografiích, Paměť a dějiny 2013/03, s. 96–111, přístupné on-line:
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1303/096-111.pdf
• MASIN, Barbara: Odkaz. Pravdivý příběh bratří Mašínů. Mladá fronta, Praha 2005

Mašínové jako didaktické téma
• O čem příběh Mašínů vypovídá?
•
•
•
•

Legitimita politického násilí
Škála postojů vůči komunistickému režimu
Jednání lidí v mezních situacích
Konstruování příběhu a jeho proměny

• Tři náměty na www.dejepis21.cz
• Pluralita postojů vůči režimu

Námět 1: Pluralita postojů vůči režimu
• http://dejepis21.cz/pluralita-postoju-vuci-rezimu-v-50letech-20-stoleti
• Žák se seznámí se základní charakteristikou komunistického režimu
v jeho zakladatelské, stalinské fázi, vnímá dobovou atmosféru
období, především vypjatý třídní boj, registruje, že část obyvatel
režim přijímá a jiná jej odmítá, registruje dobovou atmosféru
studené války a nejistoty.

• Žák rozpoznává pluralitu postojů, které vůči státnímu zřízení
jednotlivé části obyvatelstva zaujímaly, na základě analýzy jednotlivé
postoje hodnotí a vymezuje se vůči nim.
• Žák analyzuje a interpretuje audiovizuální prameny a vytváří
si na základě této interpretace vlastní názor na postoje obyvatelstva
vůči režimu.

Lekce se zaměřuje
na vysvětlení
odlišného
společenského
kontextu 50. let 20.
století

Jak se lidé stavěli vůči
komunistickému režimu?

Jaké postoje
skandující lidé
zastávají?
Jak jsou staří?
Proč jsou oblečeni
podobně?
Co provolávají?
Jaký je jejich vztah k
vládě a KSČ?

Co slibuje
režim? Jakým
způsobem se
snaží lidi
oslovit?

Jaký je význam
tohoto obrazu?
Na co se snaží tvůrci
filmu upozornit?
Jak na to mohli lidé
reagovat?

Co se v ukázce
děje?
Kdo provolává
hesla a proč? Co je
cílem
demonstrace?
1968

Co dělal Janek, než
přišel na vojnu?
Jaký byl osud
Jankova otce?
Jaký byl rozdíl mezi
osudem
nadporučíka
Kopřivy a osudem
Jankova otce? Proč
tomu tak podle
vás bylo?

Jaký je Fandův
postoj vůči
režimu? Jaký je
postoj jeho
přítelkyně
Vlasty?

Kdo je žena, která
hovoří?
Co o ní víme?
Jak na vás rozhovor
působí?

O jakém procesu se v
rádiu mluví?
Předcházely mu
nějaké jiné procesy?
Jak široká veřejnost
podle tohoto obrazu
vnímala politické
procesy?
Jak působí politika na
vztah Fandy a Vlasty?

Závěrečná reflexe
Na závěr lekce se vrátíme k úvodní ukázce. Konfrontujeme původní
předpoklady s aktuálními závěry. Soustředíme se na reflexi procesu
analýzy. Všímáme si společně s žáky, kde a proč se jejich názory změnily,
případně proč zůstaly stejné.
Jak je ovlivnily obrazy minulosti, případně které obrazy je ovlivnily více
a které méně? Jakou roli hrála společná reflexe? S jakými předpoklady
k tématu přistupovali a co tyto předpoklady formovalo? Názory rodičů
a prarodičů? Televize? Filmy?
Po reflexi probírané látky se můžeme vrátit k tématu a navázat otázkou
po prožitku padesátých let v rodinách žáků. Jaká byla vaše (vaší rodiny)
padesátá léta? Otázku můžeme zadat i jako domácí úkol.

Námět 2: Legitimita politického násilí
• http://dejepis21.cz/legitimita-politickeho-nasili
• https://prezi.com/itqsu7cugw3e/politicke-nasili-v-50-letech-20stoleti/
• Žáci srovnávají dva případy ozbrojeného odporu proti představitelům bezpečnostního aparátu
totalitního státu v českých zemích v roce 1944 a v roce 1951: posuzují okolnosti, vyvozují závěry,
hodnotí oba případy
• Žáci uvažují o souvislostech ovlivňujících jednání člověka: o politických kontextech, rodinných
tradicích a mezních situacích
• Žáci uvažují, za jakých podmínek má člověk právo používat násilí

• Žáci analyzují a interpretují texty
• Žáci formulují své názory, diskutují o nich a učí se respektovat nesouhlasné názory

Úvod: Brainstorming

Co je to terorismus?
Kdy je násilí legitimní?
Kdy je útok proti druhým lidem
ospravedlnitelný?

Politické násilí I

Případ Vojtěch Luža

Jak hodnotit smrt
četníků?
Byla to poprava,
nebo vražda?

Současná reflexe
Radomíra Luži

Radomír Luža v roce 1996

• Jak se Luža dnes dívá na
smrt četníků?
• Jak jej hodnotili politické
elity v roce 1996?
• Jak se nyní díváte na
úvodní otázky?

Analýza aktuálních postojů
Luži a ilustrace jeho
postavení ve veřejném
prostoru
Vedeme žáky k vědomí, že
- jednání má dlouhodobé
důsledky
- význam a výklad
historické události se
v čase proměňuje

Proměny politického
kontextu
• Antropologický přístup k dějinám
• Zaměřenost na individuální příběh,
společenský kontext pouze v
nezbytně nutné míře
• Historický kontext „prosvítá“
• Nejasnosti v příběhu motivují žáky,
aby si jeho okolnosti vyhledali sami
• Fakta jsou konzumována ve
specifické sociální situaci: žáci sami
chtějí porozumět příběhu

Interpretace fotografie
– co vidíte?
(mládí, běh, dychtivost,
soutěživost, útěk, radost,…)

Pepa a Radek (Bratři Mašínové): zdroj:
hudební skupina Závodní ovce (2011,
3:34 min.), dostupné na
http://bandzone.cz/zavodniovce

Zdroj: Obálka knihy Barbary
Masin: Odkaz. Pravdivý
příběh bratří Mašínů, Mladá
fronta 2005, archiv Milana
Paumera

Expresivita obrazu
ilustruje radikální
odlišnost politického
kontextu padesátých
let a důsledky
politického konfliktu v
této době

Zdroje myšlení bratrů Mašínových
Text 1: Vzkaz Josefa
Mašína dětem (z roku
1942, psaný z cely
smrti, k Mašínům
se dostal až v roce
1945)

• Žáci vnímají
• Rodinné tradice
• Dobový kontext

• Žáci analyzují
• Co Mašíny utvářelo, jakým způsobem
přemýšleli

Text 2: Konec války z
pohledu Ctirada Mašína
(záznam z roku 2010,
rozhovor)

Boj Mašínů proti režimu
Události:
• 13. září 1951: Chlumec nad Cidlinou
(smrt Oldřicha Kašíka)
• 28. září 1951: Čelákovice (smrt
Jaroslava Honzátka)
• 2. srpna 1952: přepadení vozu s
výplatami (smrt Josefa Rošického)
• Září 1953: zapalování stohů slámy

• Říjen 1953: útěk z ČSR

Ptáme se:
• Měli Mašínové
právo na odpor proti
komunistickému
režimu?
• Měl Ctirad právo
zabít Honzátka?
• Jaké byly v dané
situaci alternativy?

První vrstva otázek
směřuje bezprostředně
k hodnocení činnosti
skupiny

Analýza postojů skupiny
bratří Mašínů:
• Text 3: Vzpomínky Ctirada Mašína na odchod z
Československa (deníkový záznam z konce 50. let 20.
století)

Druhá vrstva tázání směřuje
k analýze postojů členů
skupiny, k tomu, jak
hodnotí své činy

• Text 4: Výpověď Milana Paumera o přepadení služebny
v Čelákovicích (1995, výpověď v televizním
dokumentu)

• Text 5: Současný postoj Josefa Mašína (2011) –
výňatek z rozhovoru

Ptáme se:
Jaký byl postoj bratří Mašínů vůči
komunistickému režimu?
Vyvíjel se nějak tento jejich postoj?
Jak Mašínové hodnotili příslušníky
bezpečnostních složek?
Jak hodnotíte postoj Josefa Mašína z
roku 2011?

Závěr námětu:
srovnání a hodnocení
• Kumulativní efekt postupně
získávaných informací
• Závěrečná syntéza propojuje dílčí
analytické závěry
• V závěrečné diskusi necháme
zaznít celé spektrum názorů
• Učitel má také právo na názor

Námět 3: Vzpomínání na Mašíny
• http://dejepis21.cz/vzpominani-na-masiny
• https://prezi.com/ayerpjyntf7d/masinove-ve-verejnem-prostoru/
• Žáci se seznamují s vyprávěním o Mašínech ve veřejném prostoru,
identifikují rozdílné způsoby vyprávění v různých dobách, všímají si
závislosti formulací mašínovského příběhu na politických poměrech.
• Žáci analyzují veřejné debaty o Mašínech, všímají si rozdílů mezi
přístupy diskutujících.
• Žáci registrují rozdílné představy o minulosti, posuzují hodnověrnost
těchto představ, zaujímají vůči těmto představám vlastní stanovisko.

Evokace
Úvodní brainstorming
• Ví někdo, z jakého zdroje pochází tato
scéna?

• Jak lze charakterizovat politický
program July? Jakou má sociální roli?
(právník, politik, voják, dobrodruh
atd.)
30 případů majora Zemana (díl z roku 1951 –
Strach): r. Jiří Sequens, 1979

Klip nám slouží nejen jako reprezentace
dobového narativu, ale i jako evokace
mašínovského příběhu.

Ptáme se

Rozšíření analýzy
Reprezentace Mašínů v literatuře:
• TEXT 1: 2004 (Jan Novák: Zatím
dobrý, s. 18)
• TEXT 2: 1985 (František Vrbecký:
Mrtví nemluví, s. 79 a 82–83)
• TEXT 3: 1966 (Rudolf Jánský:
Tady bezpečnost, s. 107–108).
Na závěr této fáze námětu pustíme píseň
skupiny Závodní ovce „Pepa a Radek (bratři
Mašínové)“: http://bandzone.cz/zavodniovce

• Který z těchto textů se podobá úvodní
ukázce?
• Identifikujte dobu vzniku textu. Své
rozhodnutí doložte a zdůvodněte.

• Jak jsou představeny motivace bratří
Mašínů, jak jsou představeni samotní
Mašínové?
• V čem se texty liší?

Tato fáze je založená na
identifikaci souvislostí mezi
společenským kontextem a
vyzněním díla. Zároveň
ilustruje dva základní narativy
o Mašínech.

Analýza debaty z roku 1995
Účastníci debaty:

Aréna. Debatní pořad ČT, 29. 8. 1995
https://www.youtube.com/watch?v=T
KFJbkLdi0s

•

JUDr. Miroslav Kříženecký – právník, advokát. Působil ve vojenské prokuratuře už před rokem
1989, tehdy i člen KSČ, v roce 1990 se stal hlavním vojenským prokurátorem, v roce 1994
odešel do advokacie, v roce 2003 se stal kandidátem KSČM na post prezidenta.

•

JUDr. Pavel Rychetský – právník, soudce. V letech 1966–69 člen KSČ, signatář Charty 77, v
roce 1990 generální prokurátor, téhož roku místopředseda federální československé vlády
(člen OF, později OH), v letech 1992–1996 advokát, od roku 1996 senátor za ČSSD, v letech
2002–2003 ministr spravedlnosti, od roku 2003 ústavní soudce.

•

Vladimír Řezáč – levicový politik, v letech 1990–1993 člen KSČ, později KSČM, 1994–1996,
člen ČSSD, poslanec v parlamentu (zemřel 1996).

•

JUDr. Vojtěch Filip – komunistický politik, v letech 1990-1992 poslanec ve Federálním
shromáždění, od roku 1996 poslanec v českém parlamentu, od roku 2005 předseda KSČM, v
osmdesátých letech spolupracovník StB.

•

MUDr. Miroslav Rošický – synovec zavražděného.

•

JUDr. Milan Hulík – obhájce disidentů za normalizace, signatář Několika vět, po roce 1989
člen prověrkových komisí pro některé bezpečnostní sbory, poradce generálního prokurátora,
advokát, v devadesátých letech krátce člen DEU, v roce 2011 kandidoval neúspěšně do senátu
za ANO.

Analýza obsahové i formální stránky diskuse
• Jaké jsou výchozí pozice obou
stran sporu?
• Kdo má více prostoru v debatě?
• Jaká je pozice moderátora, jaký
slovník moderátor používá?

Rekapitulace

Analýza debaty z roku 2013

Předvolební debata v Plzeňském kraji, ČT, 3. 10. 2013
Vít Bárta /Úsvit/
Milan Chovanec /ČSSD/
Václav Krása /KDU-ČSL/
Jan Kůrka /SPOZ/
Jiří Pospíšil /ODS/
Karel Šidlo /KSČM/
Josef Vozdecký /ANO/
Marek Ženíšek /TOP 09/

• Jak je debata vedená? Jaká je
pozice moderátorky?
• Jak se vyjadřují jednotliví
řečníci? Jaký je jejich názor na
Mašíny?
• Pokuste se vytvořit osu
sympatie-nesympatie k Mašínům
a jednotlivé politiky na ni zařadit.

Srovnání obou debat
• Jaké jsou pozice moderátorů v obou debatách?
• Jaký je rozptyl názorů v obou debatách?
• Jaký závěr z tohoto srovnání můžeme učinit?

Mašínové ve veřejném prostoru a ve škole
Příběh Mašínů jako ponorná řeka
• Součástí české debaty od
sedmdesátých let 20. století
• Překrývání jednotlivých vrstev
příběhu
• Minulost jako politikum

Mašínové jako téma pro
kontroverzi ve výuce
• Bezpečný prostor pro ujasňování
stanovisek
• Legitimita násilí, jednání lidí v
mezních situacích
• Ilustrace konstruktivity příběhu a
jeho proměn v čase
• Výstupem je i schopnost
akceptovat odlišný názor

Děkuji za pozornost
jaroslav.pinkas@ustrcr.cz

