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Vzpomínání a zapomínání na české oběti nuceného pracovního nasazení

Nuceně nasazení bývají označováni za „zapomenuté oběti“, za dlouho přehlíženou skupinu obětí nacionál-
ně socialistické perzekuce. Fenomén nuceného pracovního nasazení přitom v poválečné Evropě tak docela 
opomíjen nebyl. Už Norimberský tribunál se v rámci rozkrývání hospodářských aktivit SS zabýval využívá-
ním vězňů koncentračních táborů jako levné pracovní síly a věnoval pozornost také činnosti generálního 
zmocněnce pro pracovní nasazení Fritze Sauckela (1894–1946). V obou případech pak obžalovaným uložil 
tvrdé tresty. Nucené nasazení civilních pracovníků však bylo dlouho vnímáno jako vedlejší produkt němec-
kého válečného hospodářství a ti, kdo mu byli vystaveni, byli považováni za oběti války nebo za „cizí dělní-
ky“ (Fremdarbeiter), jaké znalo už vilémovské Německo. Až zhruba od poloviny 80. let 20. století se zejména 
zásluhou přelomové disertace Ulricha Herberta prosadil v pracích západoněmeckých historiků širší výkla-
dový rámec. Ukázalo se, že pracovní a životní podmínky nuceně nasazených, především Poláků a obyvatel 
tehdejšího Sovětského svazu, nebyly určovány výhradně potřebami válečného hospodářství; hospodář-
ské cíle byly ve stálém napětí s nacionálně socialistickou ideologií a jejími rasistickými postuláty. Debata  
o nuceném nasazení jako jedné z forem nacistického bezpráví posléze přesáhla akademický horizont a sta-
la se součástí vyrovnávání se německé společnosti s vlastní minulostí. 

V tehdejším komunistickém Československu k žádnému takovému interpretačnímu posunu nedošlo.  
Z hlediska vědeckého poznání hospodářských aspektů nuceného nasazení byly slibným prologem studie 
brněnských historiků Zdeňka Konečného a Františka Mainuše z 60. let 20. století, respektive Mainušova 
odborná monografie „Totální nasazení: Češi na pracích v Německu 1939–1945“ z roku 1970 a kniha literatury 
faktu „Totálně nasazeni (1939–1945)“, vydaná v roce 1974 v tehdy populární edici Archiv nakladatelstvím 
Mladá fronta. Na tyto práce však nikdo z mladších badatelů systematicky nenavázal. Téma nuceného na-
sazení, považované za vyčerpané, se na několik desetiletí vytratilo z tuzemského vědeckého fóra. Určitý 
podíl na tom mohla mít i skutečnost, že bývalí nuceně nasazení v té době nebyli samostatně organizová-
ni a jejich hlas nebylo na veřejnosti slyšet. Ačkoli nebyli vystaveni pronásledování jako jejich souputníci 
v poválečném Sovětském svazu, jimž byla předhazována práce ve prospěch nepřítele, nepatřili ani mezi 
režimem vyzdvihované „bojovníky proti fašismu“ a nehráli významnější roli v oficiální paměťové kultuře. 
Také umělecká tvorba reflektovala jejich osudy sporadicky a z hlediska jejich zařazení mezi oběti nejedno-
značně. Vzpomínání na nucené nasazení mělo do roku 1989 spíše polosoukromý charakter a živé zůstávalo 
především v okruhu samotných pamětníků. 

Jen několik měsíců po pádu komunistického režimu byl v květnu 1990 založen Svaz nuceně nasazených: 
první celostátní organizace zastupující zájmy českých nuceně nasazených od konce druhé světové války. 
V dřívějších dobách, za podmínek studené války, tak málo reálná naděje na kompenzaci za způsobené újmy 
vzrostla na konci 90. let, kdy se v důsledku hromadných žalob vznesených proti německým firmám u ame-
rických soudů stala nucená práce za nacionálního socialismu doslova globálním tématem. Na tomto místě 
nelze vylíčit všechny peripetie mezinárodních jednání ústících v založení německé nadace Připomínka, od-
povědnost a budoucnost (EVZ, Erinnerung, Verantwortung und Zukunft). Důležité je, že tato jednání – mimo 
jiné i zásluhou dobré souhry české diplomacie se zástupci obětí – přinesla českým nuceně nasazeným 
významnou satisfakci: uznání skutečnosti, že jejich nedobrovolný pobyt za hranicemi vlasti zpravidla pro-
vázely podobně diskriminační pracovní a životní podmínky jako v případě jiných „východních“ pracovníků. 
To spolu s následným procesem odškodňovacích plateb a mediálním zájmem, který tyto platby provázel, 
pomohlo na začátku nového tisíciletí upevnit obraz nuceně nasazených jako obětí nacionálního socialismu 
také v očích české veřejnosti. Současně došlo i k oživení vědeckého zájmu o danou problematiku.

Právě v tomto klíčovém období, v roce 2003, byla založena společnost Živá paměť. Její vznik byl motivo-
ván snahou navázat na činnost Kanceláře pro oběti nacismu, jež byla jako specializované pracoviště Česko-
německého fondu budoucnosti, jedné ze sedmi partnerských organizací německé nadace EVZ, pověřena 
praktickou realizací odškodňovacích plateb v České republice. Velmi nás těší, že výuková platforma, s níž 
se právě seznamujete, do značné míry zúročuje jeden z prvních mezinárodních projektů, do nichž jsme 

PŘEDMLUVA						



6	 	 										 	 	 	 	 	 	 	 	 						

se krátce po založení Živé paměti zapojili. Šlo o „Dokumentaci životopisných rozhovorů bývalých nuceně 
nasazených a obětí otrocké práce“, probíhající v letech 2004–2007 za finanční podpory nadace EVZ a pod 
odborným vedením Dálkové univerzity v Hagenu (Fernuniversität Hagen), jmenovitě Alexandera von Plato. 
Naši tazatelé v průběhu projektu zaznamenali v České republice a na Slovensku celkem 47 životopisných 
interview, z toho 12 audiovizuální technikou. Vznikla tak sbírka zachycující širokou škálu osudů a různé po-
doby nuceného nasazení od otrocké práce vězňů koncentračních táborů po deportace a pracovní nasazení 
civilních osob. Z uvedených 12 videorozhovorů jsme pro platformu vybrali 5 životních příběhů. Osudy odbo-
jového pracovníka a vězně koncentračního tábora Flossenbürg Miloše Volfa byly zaznamenány v rámci jed-
noho z následných projektů Živé paměti. Interview s americkým germanistou a pražským rodákem Peterem 
Demetzem vzniklo jako součást projektu koordinovaného Alexanderem von Plato, nebylo však pořízeno 
pracovníky Živé paměti. Tento rozhovor se od ostatních liší rovněž tím, že je veden v angličtině a nabízí se 
jako pomůcka pro učitele, kteří by měli zájem propojit historický výklad s výukou anglického jazyka.

Na bázi moderní online technologie se nyní k českým studentům a učitelům dostává učební modul, který 
Živá paměť vytvořila ve spolupráci s odborníky Centra pro digitální systémy Svobodné univerzity Berlín 
(Freie Universität Berlin) a s českými didaktiky a pedagogy. Po metodologické stránce jej charakterizuje dů-
sledná kontextualizace – snaha přiblížit dané téma v časových, zeměpisných a tematických souvislostech 
– a důraz na samostatnou práci studentů. Pro mnohé z nich to bude možná první setkání s životopisným 
vyprávěním jako zvláštním typem historického pramene. Po obsahové stránce by platforma měla přispět 
k pochopení nuceného nasazení jako generačního zážitku i individuální zkušenosti. Nutno vzít v úvahu, že 
tato forma perzekuce postihla většinu české populace narozené v první polovině 20. let 20. století. Nej-
skromnější odhady hovoří o 400 000, velkorysejší až o 600 000 Čechů deportovaných na práci v nacistickém 
Německu. Téma nuceného nasazení mladých lidí do válečného průmyslu přímo na území protektorátu tepr-
ve čeká na zevrubnější zpracování. Je dějinným paradoxem, že první generace narozená v demokratickém 
Československu měla být na prahu dospělosti konfrontována s hluboce nedemokratickým způsobem vlád-
nutí – tak typickým pro vývoj v našem státě ve druhé polovině 20. století. Autentická vyprávění konkrétních 
pamětníků by na druhé straně měla stále upomínat na neopakovatelnost a tím i důstojnost každého lidské-
ho osudu. Podaří-li se studentům za dobovými fakty nahlédnout i tuto etickou rovinu vyprávění a alespoň 
zprostředkovaně navázat dialog s pamětníky, jejichž řady s přibývajícími lety bohužel rychle řídnou, bude 
to nejlepší způsob, jak uchovat vzpomínku na české oběti nuceného pracovního nasazení.

Mgr. Martin Hořák
Živá paměť, o. p. s.

spoluzakladatel a člen správní rady

PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D.
Česko-německý fond budoucnosti

ředitel
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Nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost a podpora vzdělávání

Teprve 55 let po skončení druhé světové války a překonání nacismu byla v Berlíně zákonem založena nadace 
Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Erinnerung Verantwortung und Zukunft, EVZ). Stát, hospodářství 
a německá společnost tak, i když pozdě, převzaly odpovědnost za bezpráví nacistické nucené práce a záro-
veň uznaly  její oběti. V České republice obdrželo podle tohoto zákona do roku 2007 symbolické odškodnění 
za protrpěné bezpráví celkem 75 780 osob. Historickou zvláštností tohoto výplatního programu bylo, že byl 
realizován nejen německou stranou, ale výslovně ve spolupráci s „partnerskou organizací“, kterou k tomu 
pověřil český stát a v jejíž rozhodovací struktuře byli zastoupení také příslušníci organizací sdružujících 
oběti.

S vědomím, že toto bezpráví nebylo a není možné „odčinit“ žádnými platbami, se nadace od té doby 
angažuje pro trvalé uchování vzpomínky na nucené pracovní nasazení a s tím spojené nacistické bezpráví 
v Evropě. Proto nadace EVZ od roku 2005 iniciovala velmi rozsáhlý projekt, v jehož rámci vyhledala ve 26 
zemích přeživší a požádala je, aby své životní příběhy zdokumentovali v audio- a videorozhovorech. Tito 
lidé tehdy předstoupili před kamery a mikrofony, někteří poprvé v životě. Svěřili nám a našim potomkům 
nanejvýš osobní zkušenosti ze svého života – příběh svého pronásledování a na druhé straně své nezříd-
ka obtížné situace v poválečné společnosti. Často přitom také dalším generacím svěřovali morální nebo 
politická „poselství“. Nadace EVZ a její partneři chápou sami sebe jako zprostředkovatele těchto životních 
zkušeností, životního utrpení a poselství dospívajícím lidem v našich zemích. Chceme jim tyto biografické 
dokumenty a poselství přiblížit a pomoci jim je pochopit, popřípadě „dešifrovat“. Jsme přesvědčeni, že mo-
hou mít svůj význam i v dnešní době. To však předpokládá, že stále znovu hledáme nové formy, jak prožité 
příběhy zajímavě a poučně zprostředkovat i těm, kteří tuto dobu nezažili nebo přeživší pamětníky sami 
osobně nepoznali. Proto je třeba pro audio- a videorozhovory vytvořit pedagogicky kvalifikovanou formu 
prezentace, určité „výukové prostředí“.

Online výuková platforma, jak byla vyvinuta pro Českou republiku, existuje na základě vedených rozho-
vorů též v Německu. V dalších letech budou tato výuková prostředí k dispozici také v Rusku a v Polsku. Už 
jen tato skutečnost dokládá, že nacistická nucená práce představuje zkušenost s bezprávím na evropské 
úrovni. Osobní i národní vzpomínkové kultury je tak třeba zasadit do příslušného kontextu. Jsme přesvěd-
čeni, že takové výukové platformy mohou učitelům účinně pomoci vytvořit zajímavou projektovou výuku. 
Doufáme, že kromě toho se touto dějinnou etapou budou společně zabývat žáci z Německa a České repub-
liky a využijí výukovou platformu také pro přeshraniční projekty.

Jménem nadace EVZ chci vyjádřit své poděkování našim partnerům, Centru pro digitální systémy (CeDiS) 
na Svobodné univerzitě v Berlíně a kolegům a kolegyním ze Živé paměti v Praze. Velké angažmá a vysoká 
profesionalita obou partnerů naší nadace byly pro úspěch tohoto záměru rozhodující. Přál bych si, aby se 
nám v dnešní době podařilo udržet při životě odkaz všech těch lidí, kteří již nejsou mezi námi, a abychom 
ho jako „poučení z historie“ účinně využili pro dnešní politické výzvy.

Günter Saathoff
nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost, Berlín

(Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, EVZ)
člen představenstva

PŘEDMLUVA						
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ÚvOdNÍ	STudIe	a	TeXTY

ODDÍL 1 / ÚVODNÍ STUDIE A TEXTY						

V lednu 1944 odjíždějí první transporty s nuceně nasazenými ročníku 1924 na práci do „říše”. Národní archiv 
v Praze, Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, Praha, sign. 110-11/42, fol. 43, kart. 91.
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Mezinárodní projekt k nucené práci z let 2004–2007

Natáčení životopisných interview s bývalými nuceně nasazenými  
a vězni koncentračních táborů
alexander	von	plato

V roce 2004, o něco později než odškodnění pro bývalé nuceně nasazené, byl na Dálkové univerzitě v Hage-
nu (Fernuniversität Hagen) spuštěn rozsáhlý mezinárodní životopisný projekt k nucené práci, jenž trval až 
do roku 2007. Z podnětu nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (EVZ, Erinnerung, Verantwortung 
und Zukunft) jsem podal žádost o podporu, jež byla po vypsání výběrového řízení nejprve v Německu, po-
sléze i na evropské úrovni, nadací schválena.

Důvody a naléhavost provedení takového výzkumu byly následující: Tento výzkum byl po desetiletí za-
nedbáván a nyní dostal poslední šanci, poněvadž byli dosud naživu poslední bývalí nuceně nasazení. Dru-
hým důvodem bylo, že nucená práce byla nacistickým bezprávím, které – jinak než holocaust – nejvíce  
a nejsilněji zasáhlo do běžného i pracovního života německého obyvatelstva. Zřejmě však také proto neby-
la vždy jako bezpráví nahlížena.

Do Německé říše bylo k tzv. válečnému nasazení zavlečeno a k práci nuceno 14 milionů lidí. Z toho bylo 
více než 8,44 milionu tzv. civilních pracovníků, převážně z východní Evropy, a cca 4,59 milionu válečných 
zajatců, především Francouzů, Poláků a sovětských vojáků; k tomu přibližně jeden milion rasově pronásle-
dovaných osob, především Židů, Sintů a Romů, a cca 700 000 dalších vězňů koncentračních táborů, mezi 
nimi i politických vězňů. Kromě toho byl nuceně nasazen dosud přesně nevyčíslený počet osob na územích 
obsazených wehrmachtem. Vězni koncentračních táborů, kteří byli SS prodáni, pronajímáni nebo přímo  
v koncentračním táboře nuceni k práci, jsou obecně označováni jako „otrocky nasazení“ (Sklavenarbeiter)  
a byli vystaveni obzvláště brutálnímu zacházení, s extrémně vysokým počtem mrtvých.

Dalším důvodem byla skutečnost, že téměř neexistoval podnik, statek, správa ani instituce, které by 
z nucené nebo otrocké práce neprofitovaly. Zejména v zemědělství a v průmyslových podnicích, zčásti až 
do dnešní doby. Jen v zemědělství tvořili v létě 1944 téměř polovinu všech pracovníků nuceně nasazení. 
Ve stavebním odvětví, hornictví a kovoprůmyslu představovali nuceně nasazení zhruba třetinu veškerých 
pracovních sil, v oblasti chemie a dopravy více než čtvrtinu. Celkem činil v roce 1944 jejich podíl na všech 
pracujících 26,5 procenta. Zhruba třetina z toho byly ženy. Bez nuceně nasazených by německý válečný 
průmysl zkolaboval.

Čtvrtý důvod, který vyplynul z podrobného dotazování respondentů, je skutečnost, že téměř v každé 
německé rodině hrají nuceně nasazení nějakou roli, a proto je možné je spojovat přímo s vlastním životem, 
se současnými rodinami.

A konečně, nuceně nasazeným by měl být vybudován pomník. Jak bylo uvedeno v mé žádosti o dotaci, 
ne pomník z kamene a bronzu, ale z jejich vlastních vzpomínek a životních příběhů. Chtěli jsme vědět, co 
prožívali před zavlečením do Německa a na obsazená území, během něj a po něm. Kromě toho jsme chtěli 
slyšet, do jaké míry nucená práce v cizině ovlivnila jejich další život, zejména zdraví, rodinný a pracovní ži-
vot. A také jsme chtěli zjistit, jak s nimi po roce 1945 v jejich domovských zemích zacházely státní instituce 
a jejich společnost.

Dotazovali jsme se téměř 600 bývalých nuceně nasazených osob ve 27 zemích na jejich životní příběhy;1 
z toho byla téměř polovina žen, necelých 8 procent bylo Romů, 23 procent Židů. Třetina rozhovorů byla na-
táčena na video, další dvě třetiny na zvukové nosiče. Rozhovory byly vedeny v příslušných jazycích každé 
země členy 32 projektových skupin, které jsme vybrali pro spolupráci ve výběrovém řízení. Na třech semi-
nářích se pak celkem 65 tazatelů dohodlo na pokud možno stejné metodice vedení rozhovorů. Tento projekt 
byl podporován nadací Připomínka, odpovědnost a budoucnost. Projekt byl veden Institutem pro dějiny  
a biografii Dálkové univerzity v Hagenu.

1  Pro Švédsko, Dánsko a Belgii jsme bohužel nedokázali najít žádné partnery pro spolupráci.
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Původně jsme neočekávali, že po tak dlouhé době zjistíme ze životních příběhů nové skutečnosti o pod-
mínkách nucené práce, o tom, co jí předcházelo a následovalo, tedy o „facts and figures“ nucené práce. Spíše 
jsme se domnívali, že uslyšíme nové věci o zpracování tématu nucené práce po roce 1945. To však nebyla úpl-
ně pravda: Ve skutečnosti jsme se dozvěděli nejen velmi mnoho o zpracování tématu po roce 1945, ale získali 
jsme také řadu informací o historických událostech, pracovních podmínkách v podnicích nebo o táborech či 
názvech těchto zařízení. Dostali jsme mnohá svědectví o vztahu k německým nadřízeným a kolegům a také 
o vztazích mezi nuceně nasazenými různých národností navzájem. Rovněž jsme získali řadu dokumentů – 
zřejmě proto, že se dotyční kvůli předchozímu procesu odškodňování zabývali svou minulostí.

Na základě rozhovorů vznikl velmi rozmanitý obraz deportací, nucené a otrocké práce a návratů domů, 
popřípadě emigrace, spojených s mnoha těžkostmi se zpětným začleněním do společnosti. Zejména šlo o So-
větský svaz, kde tito lidé nebyli považováni za oběti německé politiky v době nacismu, nýbrž podezříváni jako 
zrádci země. Velmi zřetelně vyvstávají zvláště brutální pracovní a životní podmínky osob pronásledovaných  
z rasových a politických důvodů a válečných zajatců. Též, jak se původně myslelo, ne tak úplně brutální pod-
mínky na venkově byly zpochybněny některými svědectvími o neurvalých sedlácích a selkách, kteří byli pova-
žováni za zvláště zlé, poněvadž s nimi bylo nutné osobní soužití, což bylo u dozorců nebo příslušníků SS jinak.

Rozhovory kromě toho umožnily také nahlédnout do vzpomínkové kultury a kultury vyprávění různých 
zemí.

Subjektivní zkušenosti a živé vyprávění činí tyto rozhovory obzvláště cennými pro vědu a vzdělávání 
mládeže i dospělých, poněvadž jsou srozumitelnější a uchopitelnější než čísla a statistiky, a nadto velmi 
působivé. Respondenti nám předali velké množství fotografií a dokumentů, které měly pro vzdělávací práci 
taktéž velký význam.2 Vybrané rozhovory, dobová dokumentace a fotografie se nacházejí také v české ver-
zi online výukové platformy (www.nucenaprace.cz) nebo v německé či anglické verzi knihy, která završila 
projektový výzkum.3

I když se v publikačních výstupech z projektu psalo o různých vzpomínkových kulturách v jednotlivých 
zemích východní, střední a západní Evropy po roce 1945, v rámci dalších výzkumů je potřeba zpracovat 
ještě celou řadu otázek. V této souvislosti se zdá, že mj. čísla týkající se nucené práce, která byla dosud ve 
výzkumu publikována, je minimálně nutno doplnit. V rozhovorech s lidmi zejména z dřívějších sovětských 
republik bylo jmenováno mnoho táborů, které jsme neznali, a bylo nám dáno na srozuměnou, že německé 
vojenské úřady nebo tzv. civilní správy na obsazených územích nutily do práce mnohem více lidí, než se do-
posud předpokládalo. Z pohledu historické zkušenosti je možné se na základě našich rozhovorů domnívat, 
že zkušenost v Německu rovněž změnila pohled většiny nuceně nasazených na vlastní dějiny a vlastní spo-
lečnost. Důkladnější výzkum si zaslouží také dřívější němečtí spojenci nebo „státy pod německou ochra-
nou“ jako Slovensko, Chorvatsko nebo Bulharsko. Zde musela vzniknout velká propast mezi vzpomínkami 
dřívějších pracovníků a pracovnic, kteří dostali povolávací rozkaz na nucenou práci do Německa, a pozděj-
šími pohledy na nucenou práci. V mnoha státech střední a východní Evropy je příchod Rudé armády, která 
vyhnala německé jednotky, vnímán jako začátek nové cizí nadvlády. Oproti různým „politikám minulosti“ se 
v osobních nebo rodinných vzpomínkách udržely vzpomínky opačné než oficiální a shora nařízené politiky 
paměti. O tom svědčí i náš projekt, rozhovory však zároveň vyžadují další práci s těmito otázkami.

Rozhovory, které byly mezitím zpracovány na Svobodné univerzitě v Berlíně (Freie Universität Berlin), 
byly v plném znění umístěny na webový portál Zwangsarbeit 1939–1945 a přeloženy do němčiny, angličtiny 
a částečně do ruštiny. Od té doby jsou v různých zemích využívány pro vědeckou a pedagogickou práci. 
Nyní se v podobě online výukové platformy „Nucená práce 1939–1945. Příběhy pamětníků ve výuce“ nabízí 
vyučujícím, žákům a studentům v České republice inovativní učební pomůcka pro výuku dějepisu i jiných 
předmětů, jako je angličtina, literatura či společenské vědy. Věřím, že osobní zkušenosti pamětníků a oči-
tých svědků druhé světové války, které lze na výukové platformě nalézt v podobě krátkých filmů, odborně 
zasazených do kontextu, zaujmou a obohatí mladší generace.

2  Na Svobodné univerzitě v Berlíně byly kompletně zpracovány rozhovory, provedené námi a našimi kolegy po celé Evropě, jež mají sloužit 
vědecké a pedagogické práci na univerzitách, školách a v muzeích, viz k tomu online portál Svobodné univerzity v Berlíně „Zwangsarbeit 1939–1945. 
Erinnerungen und Geschichte“ na: http://www.zwangsarbeit-archiv.de.
3  Alexander von Plato, Almut Leh a Christoph Thonfeld (Ed.): Hitlers Sklaven. Lebensgeschichtliche Analysen zur Zwangsarbeit im internationalen 
Vergleich, Wien, Köln, Weimar 2008; titéž (Ed.): Hitler’s Slaves. Life Stories of Forced Labourers in Nazi Occupied Europe, New York, Oxford 2010.
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Orální historie – pomocná ruka ve výuce a vzdělávání

miroslav	vaněk

Vzrůstající obliba orální historie je v posledních dekádách zřejmá a v mnoha ohledech rovněž pochopitelná. 
Příběhy, které o sobě vyprávíme, příběhy, které posloucháme, vypovídají o životních zkušenostech, o ma-
teriálních i metafyzických otázkách lidského bytí a zároveň jsou klíčem k uchopení našich vlastních životů. 
Aktivují představivost a podněcují touhu porozumět sobě samému, druhým i světu, v němž žijeme.

Česká orální historie (stejně jako země bývalého „východního bloku“) nezažila ono aktivistické období 
60. a 70 let, kdy se ve světě více než o metodě hovoří o jakémsi sociálním hnutí, tedy hnutí snažícímu se 
přiblížit historii „zdola“. Je zřejmé, že tento vývoj byl ve svých počátcích nezbytný a měl své opodstatnění, 
upozornil na neprivilegované skupiny (politické, národnostní), na problematiku postavení žen atd. V 60.  
a 70. letech byl jistý sociálně politický aktivismus pochopitelný, bez něho by se výše zmíněná témata do 
centra pozornosti „velkých“ dějin a „velkých“ dějepisců nedostala.

Orální historie, tak jak ji dnes pojímáme (ve shodě se světovými trendy), se u nás začala využívat až  
v polovině 90. let, ale o jejím „rozletu“ můžeme hovořit až v posledních šesti, osmi letech, kdy se z přehlíže-
ného způsobu vědeckého poznání stala pochopenou a snad i respektovanou metodou (nejen!) historického 
výzkumu.

Zvýšený zájem o šíření orální historie přináší zcela jistě uspokojení a snad i jakýsi pocit zadostiučinění 
všem, kteří se o její rozšíření a praktické využívání po léta snaží. Vedle mnoha pozitivních výsledků, jichž 
jsme v posledních letech svědky, přicházejí rovněž problémy související především s vlastním pojetím orál-
ní historie. Mám zde na mysli hlavně respektování jejích tří pilířů: princip etický, princip metodický (řeme-
slně zvládnutá metoda) a konečně znalost historického kontextu.

Soudobé dějiny představují pomyslný prostor střetávání odborného výzkumu s osobními prožitky a zku-
šenostmi aktérů, kteří jsou nositeli vlastní paměti a vzpomínek na dané období, popřípadě jsou vypravěči 
osobních příběhů a představ o nedávné historii. Soudobé dějiny, jako epocha historie, tudíž nepatří pouze 
historikům-odborníkům. Na jejich obrazu se mohou podílet i laici, neboť i ti si pamatují. Taková situace 
někdy vede k pochybám. Nemůže tak snadno dostupná paměť zastiňovat odborná kritická podání o minu-
losti? Myslím si, že nikoli. Vždy zde bude prostor pro laiky a jejich přiblížení dřívějších dějů a připravené 
historiky, kteří uznávají nemožnost zjištění jedné pravdy, historiky, kteří se snaží o hlubší porozumění, a to 
včetně komparace s dalšími shromážděnými historickými prameny. Příběhy rovněž rezonují svým imagina-
tivním a emocionálním obsahem a přiznávají možnost přiřazení různých významů samotnému vypravěči, 
což je „více“ než jen vlastní obsah rozhovoru. Emocionalita rozhovorů sama o sobě skýtá výzvu posunout 
tento atribut směrem k posluchači, čtenáři či divákovi s cílem vyvolat další emocionální reakce.

Východiskem naší disciplíny je komplex otázek, které si znovu a znovu pokládáme. Kým jako orální 
historici jsme? Kým chceme být? A konečně, respektujeme hlavní zásady metody/oboru/disciplíny: odpo-
vědnost vůči narátorovi, veřejnosti a instituci? Zmíněné otázky mohou konec konců inspirovat i orientovat 
pedagogy, kolegy a kolegyně na všech typech škol. Jejich práce je v přibližování soudobých dějin třeba  
i prostřednictvím vzpomínek narátorů více než obtížná. Dnes není nijak jednoduché vyznat se v džungli 
různých výkladových schémat, učebnic a didaktických pomůcek všeho druhu a nepodlehnout přitom svo-
dům ke krátkodechým, někdy i módním či černobílým výkladům naší minulosti. Je proto přirozené, že se na 
nás, historiky, učitelé často obracejí o radu, ať již ve formě přímých konzultací nebo prostřednictvím dnes 
populárních (a nutno podotknout pro obě strany prospěšných) letních škol.

Čím dál častěji přicházejí učitelé s vlastními projekty založenými na orální historii. Potřebují konkrétní 
metodologickou pomoc, hledají podobné inspirativní projekty realizované třeba i mimo akademické pro-
středí. V tomto ohledu je více než skvělé, že existuje mnoho projektů v prostředí neziskových organizací: 
například obecně prospěšná společnost Živá paměť a její projekty s pamětníky, projekt Židovského muzea 
v Praze „Zmizelí sousedé“, projekt občanského sdružení Ještěd 73 mapující životní příběhy těch, kteří se 
podíleli na stavbě této architektonické památky. Podobných aktivit jsou v celé zemi desítky. Pokud se usku-
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tečňují ve výše popsaných intencích zásad orální historie, lze tento trend hodnotit velmi pozitivně nejen 
z hlediska vlastního poznání, ale i z hlediska didaktického, v souvislosti se zapojením žáků a studentů do 
poznávání živé historie.

Právě z didaktického pohledu považujeme za jedinečné, že se na zpracování historické látky podílejí 
prostřednictvím orální historie žáci spolu se svými učiteli, čímž se bezesporu prohlubuje jejich vzájemný 
vztah, který tak může překročit „formální“ rámec „klasické“ vyučovací hodiny. Žáci a studenti si uvědomí, 
že za profesionálního vedení učitelů jsou schopni přispět k poznání naší nedávné historie třeba v lokálním 
měřítku. Učitelé poznají své žáky i v jiných činnostech a situacích, než je tomu při výuce ve školních lavicích. 
Bezesporu jde o důležitou zpětnou vazbu, která může ovlivnit důraz pedagogů na různé složky vyučování. 
Pokud se zaměříme na samotný vzdělávací proces, je právě orální historie příležitostí ke skutečně interdis-
ciplinárnímu vzdělávání žáků a studentů, rozvíjí znalost historie (práce s prameny, archivy, odbornou lite-
raturou, a to jak v centrálním, tak i lokálním měřítku), vedení rozhovorů rozvíjí sociální dovednosti (umění 
naslouchat a klást otázky), tedy znalost českého jazyka a částečně základů psychologie. Analýza rozhovoru 
klade nároky na analytické myšlení, přepis a redakce rozhovoru opět využívá znalostí mateřského jazyka  
a konečně technické zpracování a uložení rozhovoru by bylo nemyslitelné bez praktických dovedností po-
užívání výpočetní techniky. 

Všem orálním historikům a historičkám, profesionálům i laikům, všem pedagogům lze popřát jediné, aby 
spolu se svými čtenáři, posluchači, žáky a studenty pomohli společně odkrývat autentické a neopakovatel-
né životní příběhy lidí. Žitá historie může být studnicí moudrosti a poučení, bylo by škoda těmto příběhům 
nenaslouchat.



	 	 	 	 	 	 	  15

ODDÍL 1 / ÚVODNÍ STUDIE A TEXTY						

Vzpomínky jako školní historický pramen

Hana	Havlůjová,	Jaroslav	Najbert

„Když zkoumáme ústní svědectví, je zde rovněž problém selektivní ztráty paměti a tendence lidí pamatovat 
si nesprávně. Ne proto, že si přejí zapomenout nebo oklamat tazatele, ale proto, že si upravili své vzpomínky 
tak, aby souhlasily s jejich předsudky a předpoklady. […] Paměť prostě není jen pasivním úložištěm fakt. 
Když lidé poskytují rozhovor o svých životních zkušenostech, nenabízejí pouze očitá svědectví, která mohou 
být pochopitelně rozporuplná, chybná či neúplná, ale snaží se zároveň porozumět minulosti, dát tvar svému 
životu. Jinými slovy, pamětníci vytvářejí osobní historiografie, v nichž své zkušenosti uspořádávají, inter-
pretují a sestavují do vyprávění určených tazatelům. Co zařadí a co vynechají, není jen důsledkem přirozené 
ztráty paměti, ale také aktem volby a záměrného výběru. Proto je důležité, aby si žáci při zkoumání ústních 
svědectví kladli tytéž otázky, které si kladou i u jiných druhů historických pramenů.“

Robert Stradling: Jak učit evropské dějiny 20. století. Praha 2004

Čemu dát větší váhu? Ústnímu svědectví, nebo písemnému prameni? Dilema, které známe i z běžného, 
právními normami upraveného života. V historické obci se o platnosti a věrohodnosti ústních svědectví 
stále vedou živé diskuse, byť nemálo badatelů upřednostňuje důkazy získané na základě důkladné analýzy 
tradičních archivních pramenů. Vycházejí přitom z pojetí historie jakožto moderní empiricko-kritické disci-
plíny, která zhruba od poloviny 19. století považuje ústní svědectví za příliš „subjektivní“ a „nespolehlivá“, 
než aby se mohla stát plnohodnotným zdrojem historického poznání.

Nicméně i vztah historiografie ke vzpomínkám pamětníků prošel historickou proměnou, a tak se dnes 
můžeme těšit nejen z velkých syntéz národních či světových dějin, ale také z vypravování, která podle úst-
ních podání zaznamenal kronikář Kosmas, stejně jako z objemných vzpomínkových souborů, jež shromaž-
ďují instituce a badatelé zabývající se orální historií.	Jak naznačuje úvodní citát z pera britského historika 
Roberta Stradlinga, východisko z oborových disputací je vlastně velmi jednoduché – můžeme žáky učit, 
jak přistupovat ke vzpomínkám a ústnímu svědectví kriticky, tak jako ke kterémukoli jinému historickému 
prameni.

PrOč Vést rOzhOVOry s PaMětNíky a PracOVat Ve Výuce se VzPOMíNkaMi

OBECNé DIDAKTICKé CÍLE
•  Žáci rozvíjejí prostřednictvím vedení rozhovoru svou sociální inteligenci, uvědomují si, že prostřednictvím 
  dialogu dochází k upevňování mezilidských i mezigeneračních vztahů, k tradování rodinných vyprávění.

•  Žáci se učí vžívat do aktérů historického dění, vnímat minulost z každodenní perspektivy jiného člověka 
 a porozumět intencionalitě lidského jednání v dějinách. Zvažují, do jaké míry je život jednotlivce deter- 
 minován vnějšími okolnostmi a jakou úlohu může sehrát aktivní jednání každého konkrétního člověka.

•  Žáci se učí vžívat do různých členů své rodiny a reflektovat historické události a skutečnosti, které mohly 
  mít vliv na utváření současných hodnot a postojů jejich rodičů, prarodičů a příbuzných. Uvědomují si,  
 že „velké“ dějiny ovlivnily i jejich rodinné prostředí.

•  Žáci porovnávají na pozadí historických událostí hodnotově různě zaměřené přístupy k životu a učí se 
 hodnotit jednání lidí, kteří se ocitli v obtížných životních situacích.
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Tabulka:	Úlohy	podle	úrovně	obtížnosti

Úroveň vysvětlení příklady	zadání

1 Úlohy	vyžadující	paměťovou	
reprodukci	poznatků

Žák se zaměřuje zpravidla na 
úlohy vyžadující zopakování 
informace

•  Vytvořte anotaci svědectví
•  Vlastními slovy shrňte obsah 
   svědectví a váš celkový dojem

2 Úlohy	vyžadující	jednoduché	
myšlenkové	operace		
s	poznatky

Žák se zaměřuje na úlohy 
vyžadující rozbor, srovnání, 
kategorizaci a další 
nenáročné výkony

•  Co považujete v pamětníkově 
    vyprávění za zajímavé, co vás 
    překvapilo?
•  O čem mluvil pamětník rád,  
    o čem naopak mluvit nechtěl?
•  V čem se s názory pamětníka 
   ztotožňujete, v čem s ním 
   nesouhlasíte?
•  V čem byl pamětníkův život 
   obtížnější nebo snazší než váš?

3 Úlohy	vyžadující	složité	
myšlenkové	operace		
s	poznatky

Žák se zaměřuje na úlohy 
vyžadující abstraktní 
myšlení, například 
odvozování, ověřování, 
vysvětlování apod.

•  Pokuste se zformulovat rodinné 
    krédo doby protektorátu
•  Jak by vypadalo rodinné krédo 
   dnes?
•  Co mělo podle vás vliv na 
   pamětníkův popis a hodnocení 
   doby?
•  Které informace si ve výpovědi 
   pamětníka protiřečí?
•  Do jaké míry se pamětníkovo 
   tvrzení shodovalo s tím, co jste  
   o tématu věděli už dřív?
•  Shodují se pamětníkovy vzpomínky 
   s tvrzeními v soudobých odborných 
   textech?

4 Úlohy	vyžadující	sdělení	
poznatků

Žák zde popisuje  
a vysvětluje proces řešení 
zadané úlohy

• Navrhněte postup, jak a kde by se 
  daly ověřit zjištěné informace nebo 
  získat nové

5 Úlohy	vyžadující	tvořivé	
myšlení

Žák se zaměřuje na úlohy 
vyžadující samostatné, 
originální řešení

• Napište novinový článek nebo 
  odborné shrnutí na téma 
  rozhovoru, do kterého zahrnete  
  jak pohled pamětníka, tak   
  učebnicový text nebo související  
  informace z dalších zdrojů

DIDAKTICKÝ POTENCIÁL VZPOMÍNEK
Zatímco historická věda zvažuje kvalitu výpovědi orálních pramenů především ve vztahu k možnostem 

co „nejobjektivněji“ poznat minulost, perspektiva didaktiky dějepisu je z podstaty věci odlišná. Zohledňu-
je především vzdělávací cíle dějepisné výuky, do nichž se promítají nejen aktuální výsledky historického  
a pedagogického poznání, ale také charakteristické způsoby historického poznávání při výuce, společenské 
nároky na úroveň historického vzdělání stejně jako individuální vzdělávací potřeby žáků.
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V nejobecnější rovině by měla dějepisná výuka přispívat k tomu, aby se žáci seznámili s minulostí, lépe 
porozuměli současnosti a vyvarovali se chyb v budoucnosti. Právě v zúročení historického poznání pak leží 
smysl školního dějepisu, neboť vyučování má žákům pomáhat, aby se orientovali v současné politice, udá-
lostech i hodnotách, aby pochopili základy naší kultury, nalezli svou identitu, včetně národní či vlastenec-
ké, a dokázali se začlenit do světa. Malé kroky, které směřují k tak vzdáleným cílům, pak spočívají v každo-
denním rozvíjení motivace žáků (zábava, provokovat k otázkám a k hledání, objevování, diskusi), posilování 
pozitivních vzorců chování (příběhy lidství, identifikační vzory) a pěstování kritického přístupu ke světu  
a médiím (podporovat myšlení a uvažování o příčinách, důsledcích, souvislostech, diskuse). Ve vzdělávacím 
kontextu lze vzpomínky pamětníků chápat jako tzv. školní	historický pramen, který učiteli a žákům slouží 
především jako médium, jež je schopné didakticky nosným způsobem vypovídat o minulosti. Obsahuje také 
specifickou „stopu“ minulosti, kterou mohou žáci samostatně nebo s malou pomocí učitele sledovat a ob-
jevovat. Přednost pamětnických výpovědí, na rozdíl od jiných, neosobních a časově obvykle vzdálenějších 
historických pramenů spočívá navíc v tom, že si jejich prostřednictvím mohou žáci vytvářet osobnější a živý 
vztah k minulosti. Z pedagogického hlediska tedy práce se vzpomínkami pamětníků umožňuje aplikovat 
do výuky dějepisu konstruktivistické	principy, které žákům usnadňují efektivní učení. Už jen vypravování 
pamětníků přispívá obvykle k tomu, že si žáci související učivo lépe zapamatují nebo mu snáze porozu-
mějí, neboť vzpomínky dodají abstraktním historickým pojmům a generalizacím konkrétní obsah a lidský 
rozměr. Prostřednictvím analýzy a interpretace individuálního svědectví pak žáci aplikují a rozšiřují své 
faktografické a konceptuální znalosti. Osvojují si však také postupy historikovy práce, nebo jinak řečeno, 
znalosti procedurální.	V rovině afektivní, na kterou bychom v dějepisu neměli zapomínat, neboť zásadním 
způsobem ovlivňuje rozvoj osobnosti žáků, nabízejí setkání s pamětníky i práce se vzpomínkami mnoho 
cenných podnětů, zejména pro hodnotovou výchovu žáků. Etický a emocionální rozměr vzpomínání, stejně 
jako zacházení se vzpomínkami a pamětí, však aktualizují nejen výchovnou stránku dějepisu, ale upomínají 
také na vzájemné propojení různých vyučovacích předmětů. Z hlediska obecných didaktických cílů, k nimž 
setkávání s pamětníky a zaobírání se jejich vzpomínkami směřuje, nachází dějepis společnou řeč zejména  
s výchovou k občanství, etickou výchovou nebo základy společenských věd.	Z průřezových témat je pak 
třeba zmínit alespoň osobnostní a sociální výchovu, výchovu demokratického občana a mediální výchovu.

hOdNOtOVá VýchOVa V dějePise
Pokud jde o konkrétní postup, jak hodnotovou výchovu realizovat, můžeme teoreticky rozlišit tři základ-

ní přístupy, jež se však v praxi obvykle prolínají. v	prvním	případě je cílem výchovy, aby si žáci postupně 
ujasňovali, co je obsahem hodnot, které zastávají nebo zastávat chtějí, a uváděli svá stanoviska ve vzá-
jemný soulad. druhý	přístup vychází z výzkumů psychologa Lawrence Kohlberga, respektive jejich revizí, 
a zaměřuje se na rozvoj morálního usuzování žáků v souladu s jejich individuálním kognitivním vývojem 
a kulturním prostředím, v němž žijí. Žáci jsou postupně vedeni k tomu, aby se naučili reflektovat vlastní 
morální pozice, zaujímat postoje a činit rozumově zdůvodnitelná autonomní rozhodnutí. Ve třetím	případě 
jde o systematickou výchovu charakteru žáků, jejímž cílem jsou aktivní jedinci, kteří nejenže reflektují své 
morální schopnosti, ale v souladu s nimi i jednají.	Podle australského historika a didaktika Andrewa Peter-
sona můžeme v dějepise vymezit v zásadě tři obecné oborově didaktické cíle, jež zároveň sledují cíle hod-
notové výchovy. Žáci se prostřednictvím dějepisu učí porozumět „dobovým morálním slovníkům různých 
historických epoch“, formulovat „morální soudy teprve na základě pečlivého zvážení historických důkazů“ 
a využívat „aktuální morální slovník pro porozumění různým dobám a diskusi o nich“.	Naplňování těchto 
cílů však můžeme dosáhnout pouze za předpokladu, že budeme dbát přinejmenším na pozitivní skupinové 
klima ve třídě, zapojovat žáky nenásilným způsobem do debat a diskusí a umožňovat jim reflektivní psaní. 
Pokud bychom však chtěli usilovat také o výchovu charakteru žáků, je třeba vytvářet navíc prostor pro je-
jich samostatné jednání a možnost jeho obhajoby.

PrObléM hOdNOtOVé Výuky V dějePise – POhled z čr a z Velké britáNie
Výchovu a vzdělávání od sebe nelze ani v dějepise oddělit. Hodnotová výchova, jakkoli se v současném 

školním prostředí vlivem relativizace etických norem nebo politizace školství v médiích obtížně prosazuje, 
je ve skutečnosti principem, který prostupuje školní výchovou dětí a mládeže přinejmenším od té doby, 
kdy byla zavedena. Biblická dějeprava, klasická studia a posléze i národní dějiny nejenže po dlouhá staletí 
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tvořily páteř evropského historického vzdělávání, ale jejich hlavním cílem bylo – v duchu antického Historia 
magistra vitae – pěstovat v nastupujících generacích úctu k tradičním, časem prověřeným kulturním hod-
notám. Zastánci tradicionalistických akademických teorií jsou dodnes přesvědčeni, že návrat ke kultivaci 
hodnot prostřednictvím studia klasického kánonu může být lékem na řadu neduhů postmoderní, „nevzdě-
lané“ společnosti.

Distance vůči morálnímu hodnocení dějinných aktérů však pramení ze zdrojů téže kulturní tradice. 
Připomeňme jen biblické Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Zejména však zásluhou pozitivismu, vedeného 
snahou po dosažení objektivního poznání, se prosadila představa profesionálního historika, který dokáže 
na základě historických pramenů vypovědět o dějinách mnohé, ahistorických hodnotových soudů je však 
nucen se zdržet. Důsledky ideologických manipulací s výsledky historického poznání pro účely státních 
propagand a totalitních režimů tento úzus ještě posílily. Podle Andrewa Petersona přestaly být například 
v britské historiografii morální soudy přípustné od 50. let 20. století. Historici měli nadále činit jen soudy 
morálně neutrální.	Obdobný přístup se pak prosadil i při výuce dějepisu. V 80. letech 20. století například 
Robert I. Smith rozlišil tři typy hodnot, kterých se může výuka dějepisu dotknout – behaviorální, proce-
durální a existenciální. Zatímco první dva typy hodnot musejí učitelé kultivovat, neboť jinak by nemohli 
ve třídě vytvořit příhodné klima pro otevřenou diskusi ani vést žáky k preciznímu osvojování historické 
metody (včetně rozvoje kritického myšlení a touhy po pečlivém ověřování zdrojů), do třetí hodnotové ob-
lasti nemají zasahovat. Hodnoty, jež zakládají obecné soudy, definují činnosti, myšlenky i pocity každého 
jedince a dávají jim význam, mají učitelé pouze respektovat, neboť zakládají morální autonomii žáků.	Na 
počátku třetího tisíciletí pak například Nicholas Kinloch vyvolal ve Velké Británii debatu o smyslu a způ-
sobech vyučování o holocaustu. Argumentoval, že šoa má být ve škole prezentováno nikoli ze sociálních, 
morálních nebo dokonce duchovních důvodů, ale prostě proto, že k němu došlo. Dějepis má podle něj 
„řešit, co, proč a jak se v minulosti stalo, nikoli zkoumat, zda to, co se stalo nebo nestalo, bylo dobré nebo 
špatné“.	Padesátiletá zkušenost českého školství s ideologizací výchovy, a výuky dějepisu zvláště, jako by 
dávala britským historikům a didaktikům dějepisu za pravdu. Podobně jako muzejníci, upnuli se, zdá se, 
také čeští učitelé v 90. letech 20. století k historické objektivitě a hodnotové neutralitě jako ke způsobu, 
jak se napříště vyvarovat posluhování politickému režimu.	Vytěsněním však otázka společenské a politické 
role školy nepřestala existovat.
Pokud učitelé nejsou ochotni nahlédnout, natož vyjádřit případné stereotypy, které si o dané době  
v sobě nesou, nebude jejich výklad apolitický, jak by si možná přáli, ale nečitelný, ne-li skrytě politický.	
Stačí si znovu prolistovat rámcové vzdělávací programy, aby bylo zřejmé, že také učitelé dějepisu jsou 
zodpovědní za formování hodnotové orientace žáků ve všech stupních vzdělávání.	Přestože se tak ocitají 
v obtížné situaci, kdy je může leckdo nařknout z politické manipulace, nelze než dotyčným kritikům znovu 
a znovu vysvětlovat, v čem spočívá rozdíl mezi indoktrinací, manipulací a hodnotovou výchovou. Obvykle 
však stačí, pokud kromě explicitní roviny morální výchovy zviditelníme i rovinu implicitní, na kterou upo-
zornil již v 90. letech v britském kontextu Paddy Walsh. I v českém případě totiž platí, že celé kurikulum je 
hodnotově zakotveno „v naší etické víře v lidská práva a hodnotu demokracie“.	Kritickým hlasům z řad his-
torické obce lze pak společně s Milenou Bartlovou namítnout, že „etapa novodobé ‚objektivní vědy‘ je právě 
jen historicky podmíněnou etapou [...], a nikoli jednou provždy dosaženým a definitivně výlučně platným 
poznáním“.	Je třeba se vyrovnat s tím, že „vliv společenských poměrů, včetně všech ideologických a mocen-
ských souvislostí, vstupuje přímo do předmětu vědeckého tázání a zkoumání“.	 Jak by potom bylo možné 
zajistit, aby nepůsobil na školní výuku? I proto je třeba na hodnotovou výchovu v dějepise nerezignovat, ale 
spíše hledat cesty, jak žáky, kteří se učí objevovat a řešit morální otázky a dilemata, podpořit.

Text je zkrácenou verzí studie „Vzpomínky jako školní historický pramen“ otištěné v publikaci Havlůjová, Hana, Najbert, Jaroslav a kol., „Paměť  
a projektové vyučování v dějepise“, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014. Online verze publikace je dostupná na http://dejepis21.cz/
metodika-projektove-vyuky.
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Online výuková platforma – průvodce obsahem a funkcemi

Šárka	Jarská

VzNik PlatFOrMy
Projekt výukové platformy připravila a realizovala Živá paměť, o. p. s. Na vzniku didaktických materiálů 

se podíleli také odborníci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pedagogové z praxe, na od-
borných textech s námi spolupracovali historici zabývající se moderními dějinami. S podporou učitelů na 
vybraných školách jsme mohli platformu otestovat přímo s žáky ve výuce a získat tak důležitou zpětnou 
vazbu pro vylepšení jejího obsahu a funkčních prvků.

Naším hlavním zahraničním projektovým partnerem bylo Centrum pro digitální systémy Svobodné uni-
verzity v Berlíně (Center für Digitale Systeme, Freie Universität Berlin, CeDiS FU Berlin). CeDiS připravilo 
technické řešení platformy a poskytlo také odborné poradenství při tvorbě výukových materiálů. 

Projekt byl realizován za finanční podpory berlínské nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost 
(Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ).

PrŮVOdce ObsaheM a FuNkceMi
Online výuková platforma „Nucená práce 1939–1945. Příběhy pamětníků ve výuce“ je inovativní pomůc-

kou pro výuku moderních dějin a první pomůckou svého druhu v České republice. Jde o výukové prostředí 
dostupné online (www.nucenaprace.cz), které je určeno především pro učitele a žáky vyšších ročníků dru-
hého stupně základních škol, středních škol, gymnázií a pedagogických škol, a pro studenty pedagogických 
fakult na univerzitách.

Pro využití platformy ve výuce je nutné mít připojení k internetu a moderní webový prohlížeč (např.  
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer verze 9 a vyšší nebo Edge).
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TemaTICkÉ	ZamĚřeNÍ
Výuková platforma se věnuje především období druhé světové války, s tematickým zaměřením na nu-

cenou a tzv. otrockou práci, s přesahem do poválečného období, především do roku 1968, kdy někteří 
pamětníci reflektují ve svých vzpomínkách též události související s okupací tehdejšího Československa 
armádami Varšavské smlouvy a následující období tzv. normalizace.

Rozhovory s pamětníky byly natočeny metodou orální historie jako životopisné příběhy v rozsahu ně-
kolika hodin. Při střihu krátkých filmů jsme se snažili zachovat charakter životopisného vyprávění, v jehož 
rámci pamětníci kromě zásadních událostí druhé světové války zmiňují také období předválečné a pová-
lečné.

RYCHlý	přÍSTup	a	uŽIvaTelSkY	přÍvĚTIvÉ	pROSTředÍ
Online platforma je dostupná okamžitě po registraci a přihlášení prostřednictvím uživatelského jména 

a přístupového hesla na	www.nucenaprace.cz. Uživatelské prostředí je intuitivní, se snadnou orientací 
v obsahu, s logickým uspořádáním a přehledným, jednoduchým designem.

ReGISTRaCe	a	přIHlaŠOvÁNÍ
Na webové stránce www.nucenaprace.cz pod odkazem „Registrace“ vyplňte registrační údaje. Pokud 

jste pedagog, zvolte status „Vyučující“. Přečtěte si podmínky používání platformy, zaškrtněte souhlas  
s nimi a zaregistrujte se. Na Vaši emailovou adresu dostanete obratem zprávu s instrukcemi pro potvrzení 
účtu. Svůj účet aktivujete přes odkaz uvedený ve zprávě. Poté se už můžete kdykoli přihlásit do výukové 
platformy pod svým uživatelským jménem (emailovou adresou) a heslem. 
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STaRTOvNÍ	STRÁNka
Na startovní stránce najdete vstup do hlavní nabídky, interaktivní mapu a tagy (tematická hesla). 

Hlavní	nabídka
Vstup do hlavní nabídky je možný prostřednictvím vodorovné lišty s fotografiemi nebo po otevření hlavní 

nabídky v pravém sloupci. Hlavní nabídku tvoří dvě oblasti – pamětníci	a	Historie. Oblast Historie obsahuje 
informační film k tématu nucené práce s úkoly a materiály, oblast Pamětníci pak konkrétní filmový příběh 
doplněný úkoly a materiály. Posunem kurzoru po liště s fotografiemi se objeví jméno pamětníka s popiskou, 
kliknutím na fotografii se dostanete ke konkrétnímu příběhu s filmem, úkoly a materiály. Můžete využít také 
přístup k pamětníkům prostřednictvím lišty, která se otevře v pravém sloupci.
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Interaktivní	mapa	a	tagy
Špendlíky na interaktivní	mapě označují místa pobytu pamětníků. Jde o místa narození, nucené práce, 

věznění či poválečná bydliště. Kliknutím na jméno pamětníka se dostanete ke konkrétnímu příběhu s filmem, 
úkoly a materiály. Můžete si tak okamžitě vybrat pamětníka podle regionu, v němž pobýval nebo byl vězněn.

Kliknutím na vybrané tagy se rychle dostanete k seznamu úkolů, které se věnují zvolenému tématu, a to 
v rámci celé výukové platformy, napříč všemi úkoly u všech pamětníků.

pamĚTNÍCI	–	OSOBNÍ	přÍBĚHY	v	CeNTRu	pOZORNOSTI
Základem výukových materiálů jsou filmová svědectví pamětníků, natočená podle zásad orální historie 

a sestříhaná do krátkých životopisných filmů v rozsahu cca 25 minut. Pamětníci reprezentují hlavní skupiny 
obětí nucené práce v českých zemích v letech 1939–1945, tedy civilní nuceně nasazené, vězně koncentrač-
ních táborů, pracovně-výchovných a internačních táborů. Na příbězích jednotlivců se snažíme poukázat na 
zlomové události dějin 20. století a jejich vliv na životní osudy pamětníků, kteří se různými způsoby vyrov-
návali s dějinnými událostmi a politickými zvraty.

Všechny rozhovory, kromě interview s Milošem Volfem, najdete v nekrácené verzi na webových strán-
kách	www.nucenaprace-archiv.cz, resp.	www.zwangsarbeit-archiv.de. Rozhovor s Milošem Volfem je v pl-
ném rozsahu k dispozici v archivu Živé paměti.

Funkce
K vybranému pamětníkovi se dostanete přímo ze startovní stránky kliknutím na příslušnou fotografii, 

přes jméno pamětníka v interaktivní mapě nebo prostřednictvím úkolu, který si vyberete podle tagů. Další 
přístup je přes lištu v hlavní nabídce. Uživatelé, kteří jsou registrovaní jako vyučující, mohou využívat tema-
tické vyhledávání úkolů a pamětníků a jejich prostřednictvím se dostat na stránku s daným pamětníkem.

Pokud budete chtít pracovat s původními, nekrácenými verzemi rozhovorů, najdete je (kromě interview 
s Milošem Volfem) v online archivu na webové stránce www.nucenaprace-archiv.cz, resp. www.zwangsar-
beit-archiv.de. Webová stránka nabízí informace, odborné texty a expertní rozhovory k tématu nucené 
práce a je dostupná bez nutnosti registrace. Avšak přístup do vlastního archivu nahrávek, který obsahuje 
nesestříhané verze rozhovorů s pamětníky (celkem téměř 600 svědectví), je kvůli ochraně osobních dat 
pamětníků možný pouze po registraci. Registrace zde trvá dva až tři pracovní dny, poté získá uživatel své 
heslo a může archiv s audio a video nahrávkami využívat. Při využívání online archivu (nesestříhaných verzí 
rozhovorů) je proto potřeba před prvním přihlášením počítat s časovou prodlevou pro registraci.
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Film
Filmové rozhovory s pamětníky jsou jádrem výukové platformy. Film (v rozsahu 24–28 minut) můžete 

zhlédnout v malém okně určeném pro film v levé části obrazovky, nebo jej můžete spustit v režimu celé 
obrazovky. Žáci mohou v učebně sledovat film samostatně na svých počítačích, ve dvojicích, nebo společně 
při promítání přes dataprojektor nebo interaktivní tabuli. Film můžete sledovat zároveň při čtení životopisu 
nebo práci na úkolech v editoru (pracovním poli), při vyhledávání v materiálech, časové ose nebo lexikonu 
– viz ikony na pravé liště.

Přehled kapitol: Film je rozdělen do kapitol, jejichž přehled je umístěn pod filmem. Kliknutím na kapi-
tolu se v interview přesunete na příslušné místo v nahrávce.
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transkripce: Vedle přehledu kapitol je umístěna transkripce (přepis rozhovoru). Transkripce běží sou-
časně s filmem, je možné přejít na určené místo ve filmu kliknutím na příslušné místo v přepisu. Orientaci 
v textu transkripce a tím i ve filmu usnadňuje fulltextový vyhledávač. Prostřednictvím vyhledaných míst 
v přepisu se můžete ihned přenést na dané místo ve filmu. U rozhovoru vedeného v angličtině (Peter De-
metz) najdete vedle transkripce mluveného slova také souběžný překlad. Abychom zachovali charakter 
životopisného interview jako pramene, jsou veškeré střihy ve filmu přiznány – poznáte je podle oddělených 
filmových sekvencí (krátkým zatměním); v přepise jsou tato místa označena jako [STŘIH].

Výběr a uložení vlastní ukázky z filmu do editoru: Na spodní liště přehrávače filmu najdete ikonu pro 
sdílení (ikona < ). Slouží k označení začátku a konce filmové ukázky, kterou chcete vybrat a kopírovat do 
editoru. V levém políčku označíte čas začátku ukázky, v pravém konec ukázky. Kliknutím na symbol sponky 
(    ) zkopírujete Vámi vybranou filmovou ukázku do editoru. Celý obsah editoru (odpovědi na daný úkol), 
včetně aktivní filmové ukázky, se automaticky ukládá v oddíle Moje složka (lišta v pravém horním rohu), kde 
můžete výsledky své práce prohlížet, prezentovat, tisknout nebo ukládat ve formátu pdf. Můžete zde také 
přehrát Vámi vybranou filmovou ukázku.

uvedeNÍ	dO	kONTeXTu
Každý krátký film s osobním svědectvím je pečlivě zasazen do dobového kontextu. Filmové vzpomínky 

jsou doplněny o životopis pamětníka s interaktivní mapou, o jedinečné dobové dokumenty, fotografie, 
informační texty, literární a filmové ukázky, lexikon a podrobnou časovou osu událostí k tématu druhé svě-
tové války, nucené práce a k dějinám českých zemí. 
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maTeRIÁlY
Všechny filmové příběhy doplňuje velké množství různorodých materiálů – archivní dokumenty, dobové 

a současné fotografie, informační texty, literární ukázky, kresby, tabulky, ukázky z dobového tisku, tematic-
ká videa nebo metodické tipy. Materiály můžete řadit a vyhledávat podle různých kritérií – podle pamětní-
ků, jednotlivých úkolů nebo podle typu materiálu. S pomocí fulltextového vyhledávače můžete vyhledávat 
v popiskách všech materiálů. Materiály doplňují filmová svědectví a životopisy tak, aby bylo možné s jejich 
využitím zodpovědět všechny zadané úkoly.

Funkce
Materiály můžete po rozkliknutí ukládat ve formátu pdf či tisknout. Pokud je nahoře na materiálu ikona 

sponky (    ), můžete ho zkopírovat přímo do editoru k danému úkolu. Některé materiály sponku nemají 
– jsou to především autorské texty. Je to proto, že bychom rádi připomněli pravidla pro využívání textů. 
Používání cizích textů ve vlastní práci se řídí citačními pravidly. Texty bychom neměli bezmyšlenkovitě ko-
pírovat a přebírat, ale přemýšlet o nich a vybírat si potřebné informace a dávat je do souvislostí. Pasáže, 
které doslova přebíráme od jiných autorů, musíme citovat. Jeden z metodických tipů (najdete jej v oddíle 
Materiály) se věnuje právě pravidlům, jak správně citovat.

ŽIvOTOpISY	pamĚTNÍkŮ	a	INTeRakTIvNÍ	mapY
Každý životní příběh pamětníka doplňuje stručný i podrobný životopis a také interaktivní mapa s dato-

vanými místy pobytu pamětníka.

Funkce
Životopis pamětníka najdete na svislé liště v pravé části obrazovky vedle dalších nabídek (Úkoly, Mate-

riály, Časová osa a Lexikon). Připravili jsme stručnou (strukturovanou) i podrobnou verzi životopisu včetně 
interaktivní mapy. Místa na mapě jsou propojena s údaji ve stručném životopise.
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ČaSOvÁ	OSa
Časová osa je společná pro celou výukovou platformu. Obsahuje stručná hesla k zásadním historickým 

událostem v časovém rozmezí od roku 1914 do současnosti. Údaje na časové ose jsou tematicky rozděleny 
na události světových dějin, dějin českých zemí a oblast nucené práce. Informace z časové osy můžete vy-
užít kdykoliv během práce s platformou.

Funkce
Rozkliknutím políčka s časovou osou se dostanete k přehledu chronologicky řazených událostí, které 

mají vztah k tématu nucené práce a druhé světové války. Pokud jste právě pracovali na některém z úkolů, 
osa se otevře v pravé části obrazovky, v levé části zůstává interview s pamětníkem. Časová osa je společ-
nou pomůckou pro celou platformu.
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leXIkON
Lexikon je společná pomůcka pro celou výukovou platformu. Jsou zde základní hesla k tématu druhé 

světové války a nucené práce, která jsou potřebná pro zodpovězení úkolů v platformě. Další informace si 
uživatelé mohou samozřejmě dohledávat i z jiných zdrojů.

Funkce
Hesla jsou řazena abecedně, můžete vyhledávat i s pomocí fulltextového vyhledávače. Nejprve se  

zobrazí krátká varianta hesla (v rozsahu cca 600 znaků), u většiny hesel najdete rovněž rozsáhlejší text pod 
tlačítkem Zobrazit více.

ÚkOlY	pRO	ROZvOJ	kOmpeTeNCÍ
Každý filmový příběh doplňuje série úkolů pro práci s osobním svědectvím. Jejich účelem je zasadit 

vzpomínky pamětníka do historického kontextu a nabídnout učiteli širokou škálu námětů pro práci s filmo-
vým svědectvím, a to na různých úrovních obtížnosti tak, aby byly využitelné jak pro žáky nižších tříd, tak 
pro pokročilé žáky. Jednotlivé úkoly rozvíjejí klíčové kompetence žáků podle požadavků rámcových vzdělá-
vacích programů pro výuku dějepisu a společenských věd. Při práci na úkolech mohou žáci využívat kromě 
filmového svědectví životopis pamětníka s interaktivní mapou, přiložené materiály (dokumenty, fotografie, 
odborné texty, literární ukázky apod.), lexikon a časovou osu.

Učitelé si mohou vybírat úkoly podle své volby tak, aby vyhovovaly záměrům a cílům výuky pro danou 
skupinu žáků. Není obvykle z časových důvodů možné a ani není potřeba s žáky projít najednou všechny 
úkoly ke všem nabízených filmovým svědectvím. Některé úkoly mohou být zadány jako domácí úkol či mo-
hou být řešeny v delší časové perspektivě. Platforma může být dlouhodobě zdrojem zajímavých životních 
příběhů, dokumentů a úkolů pro výuku moderních dějin a základů společenských věd.

Vybrané úkoly jsou doplněny o tzv. rozšiřující	otázky, jejichž zadání je vždy níže pod vlastním úkolem. 
Jsou doplněním a rozšířením základního úkolu, nabízejí další možnosti práce s tématem, často jde o časově 
náročnější úkoly vyžadující větší míru vlastní práce i mimo výukovou platformu a vyučovací hodiny (dohle-
dávání dalších informací v muzeích, památnících a archivech, práce s rodinnou pamětí apod.). Rozšiřující 
otázky nabízejí témata pro hlubší zamyšlení a práci na prezentacích, v seminářích a projektech.
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ÚKOLY	JSOU VŽDY ROZDěLENY DO TřÍ	ZÁkladNÍCH	ROvIN:

1.	„velké“	a	„malé“	dějiny
Tento typ úkolu provází všechna filmová svědectví. Cílem úkolu je zopakovat základní fakta o životě 

pamětníka a porozumět tomu, jak se významné historické události „velkých“ dějin (známé z učebnic dě-
jepisu) promítají do konkrétních lidských osudů („malých“ dějin). Úkol rozvíjí schopnost vnímání historie 
jako celku, v němž „velké“ a „malé“ dějiny vzájemně úzce souvisejí. Úkol je zamýšlen jako určitý předstupeň 
k dalším úkolům, jeho plnění se doporučuje hned po zhlédnutí interview, pokud možno ještě v rámci téže 
vyučovací hodiny. Pokud se Vám zdá tento úkol pro Vaše žáky příliš snadný, můžete hned přejít do další 
roviny úkolů.

V rámci rozšiřující	 otázky	 (nachází se dole pod základním úkolem) mohou učitelé diskutovat s žáky  
o výše zmíněném konceptu. Rozdělení dějin na „velké“ a „malé“ je též pouhým konceptem, jedním z mož-
ných úhlů pohledu na dějiny. Žáci mají najít argumenty pro a proti používání tohoto konceptu a zamyslet se 
nad vhodností jeho využívání při popisu historických událostí.

	2.	Životní	příběh
Tento typ úkolu – reprodukce a pochopení životního příběhu – provází všechna filmová svědectví. V ro-

vině tohoto úkolu prohlubují žáci své poznatky získané po zhlédnutí životního příběhu pamětníka. Úkol má 
posílit nejen schopnost najít v životopisném interview důležitá sdělení a vybrat je, ale též pochopit daný 
životní příběh a formulovat jej vlastními slovy. Úkol metodicky navazuje na předcházející téma „velkých“  
a „malých“ dějin. 

Pokud se Vám zdá tento úkol pro Vaše žáky příliš jednoduchý, můžete se mu jen krátce věnovat v diskusi 
nebo ho zcela vynechat a přejít do třetí roviny úkolů (Témata k zamyšlení). Výběr a návaznost úkolů nechá-
váme zcela v kompetenci pedagoga, který nejlépe zná své žáky a vlastní výukové cíle.

Rozšiřující	otázka	„Velké“ a „malé“ dějiny zblízka má za cíl přivést žáky k aplikaci poznatků získaných 
výukou a při dosavadní práci s online platformou na své příbuzné a známé. Žáci mají na klíčových okamži-
cích ze života blízkého člověka ukázat propojení obeckých historických událostí, o kterých slyšeli ve výuce 
dějepisu, s životními osudy jednotlivce.

3.	Témata	k	zamyšlení
V této rovině úkolů najdete různorodé otázky týkající se konkrétních osudů pamětníků. Tyto úkoly vy-

cházejí vždy z daného interview a jsou různě obtížné. Od jednodušších úkolů, jejichž cílem je zapamatování 
a pochopení skutečností, vztahů a jevů, až po náročné úkoly typu analýzy informací a dokumentů, klasifika-
ce jevů, vyvozování obecných závěrů, posuzování a hodnocení historických skutečností, dokumentů a ma-
teriálů. Úkoly zde nejsou řazeny podle stupně obtížnosti, ale chronologicky sledují vyprávění pamětníka, 
resp. postupují od konkrétních událostí k obecnějším tématům.

V této rovině úkolů je také prostor pro vlastní	otázku, který mohou žáci využít podle pokynů pedagoga 
nebo pro zpracování vlastního tématu. Mohou si zde rovněž poznamenat své první dojmy po zhlédnutí filmu 
a pokroky v učení po zpracování úkolů.

Funkce
Úkoly jsou rozděleny do tří rovin – „Velké“ a „malé“ dějiny, Životní příběh a Témata k zamyšlení. Rozklik-

nutím úkolu se dostanete k formulaci zadání, můžete využívat přiložené materiály, kopírovat je a svoji práci 
ukládat do editoru. Editor funguje obvyklým způsobem, lze do něj psát nebo kopírovat podklady z oddílu 
Materiály, stejně jako filmové ukázky. Můžete zároveň pracovat v editoru a sledovat film. 
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HISTORIe	–	INFORmaČNÍ	FIlm	k	TÉmaTu	NuCeNÉ	pRÁCe
Součástí platformy v	oddíle	Historie je	 informační	film	(35 minut)	o nucené práci a jejím odškodnění, 

který žákům usnadní zasazení osobních příběhů do historických souvislostí a seznámí je s rozsahem nuce-
né práce pro nacistické Německo v celoevropském kontextu. Film je opět doplněn úkoly a doprovodnými 
materiály. Je možné ho využít jako úvod do studia problematiky nucené práce a poté se v dalších hodinách 
věnovat jednotlivým pamětníkům.

V materiálech oddílu Historie najdete rovněž krátké	filmové	ukázky z životopisných interview s pamět-
níky nucené práce ze	zemí	západní	a	východní	evropy – z Francie, Polska a Ruska. Ukázky mapují různorodé 
zkušenosti nuceně nasazených a dokládají rozdílné zacházení s jednotlivými národnostmi podle kritérií 
nacistické rasové ideologie. Protektorátní filmový týdeník o nucené práci v „říši“ je pak ukázkou válečné 
propagandy z roku 1943 a doplňuje pohled na běžný život v protektorátu.



30	 	 										 	 	 	 	 	 	 	 	 						

Funkce
Spuštění	filmu
Film spustíte kliknutím na bílou šipku v červeném poli. Můžete ho sledovat v levé části monitoru nebo 

přepnout do zobrazení na celou obrazovku. Žáci mohou film sledovat samostatně nebo při společném pro-
mítání v učebně. 

výběr	a	uložení	ukázky	z	filmu	
Na spodní liště filmu najdete ikonu pro sdílení (ikona 	). Slouží k označení začátku a konce filmové 

ukázky, kterou chcete vybrat a kopírovat do editoru. V levém políčku označíte čas začátku ukázky, v pravém 
konec ukázky. Kliknutím na symbol sponky (     ) zkopírujete Vámi vybranou filmovou ukázku do editoru. Celý 
obsah editoru (odpovědi na daný úkol), včetně aktivní filmové ukázky, se automaticky ukládá v oddíle Moje 
složka (lišta v pravém horním rohu), kde můžete výsledky své práce prohlížet, prezentovat, tisknout nebo 
ukládat ve formátu pdf. Můžete zde také přehrát Vámi vybranou filmovou ukázku.

editor	(pracovní	pole)
Film je doplněn o úkoly a materiály. Odpovědi na úkoly se zapisují do editoru, který je umístěn v pravé 

části pod textem zadání úkolu. Do editoru můžete zaznamenávat odpovědi na úkoly, kopírovat do něj doku-
menty a fotografie z oddílu Materiály i vlastní podklady. Editor můžete pomocí funkce na liště (     ) zvětšit 
na celou obrazovku. Spuštění filmu je nezávislé na práci v editoru, můžete zároveň psát i sledovat film. 
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maTeRIÁlY
Mezi materiály informačního filmu jsou odborné texty k tématu nucené práce, dobové dokumenty, pla-

káty, fotografie a statistiky. Pokud je materiál označen symbolem sponky, můžete na ni kliknout a přímo ho 
zkopírovat do editoru. Materiály můžete sami třídit podle druhu materiálu nebo v nich můžete vyhledávat 
s pomocí fulltextového vyhledávače.

Jako doprovodný materiál slouží krátké tematické ukázky z rozhovorů s pamětníky z dalších zemí – z Francie, 
Polska a Ruska – a protektorátní propagandistický týdeník. Tyto filmové ukázky nelze kopírovat do editoru.
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mOJe	SlOŽka	–	pROSTOR	pRO	uklÁdÁNÍ	vlaSTNÍ	pRÁCe
V oddíle Moje složka se uživatelům automaticky ukládají všechny zpracované úkoly. Je zde uložen obsah 

všech editorů, tedy psaný text, fotografie, dokumenty i vlastní filmové ukázky, vybrané z životopisných fil-
mů. Obsah složky je možné také vytisknout, uložit ve formátu pdf nebo přímo prezentovat. Filmové ukázky 
lze během prezentace přehrávat. Uložené výsledky práce se po odhlášení z účtu nemažou, zůstávají zde tr-
vale. Zpracované úkoly žáků, kteří jsou součástí skupiny založené učitelem, se po zpřístupnění automaticky 
zobrazují také učiteli – správci skupiny. Ten tak může průběžně sledovat výsledky práce svých žáků.

Funkce
„Moje složka“ slouží k přehledné prezentaci výsledků práce s platformou. Ve složce se automaticky uklá-

dají veškeré texty a materiály, které jste uložili v editorech u jednotlivých úkolů. Navíc můžete přímo ve 
složce doplnit titulní stranu, úvod a závěr, aby výsledný soubor měl formu školních prezentací:

titulní strana: Doplníte hlavní součásti titulní strany, jako jsou název práce, podtitul, autor, třída, před-
mět, datum. Můžete vložit obrázek, ať už z platformy nebo vlastní. Tlačítkem    zavřete nebo otevřete 
políčka titulní strany.

Úvod: Tlačítkem  otevřete nebo zavřete editor pro sepsání úvodu k Vaší práci.

Vlastní úkoly: (obsah jednotlivých editorů): Tlačítkem  otevřete nebo zavřete zpracovaný úkol. Ob-
jeví se zde automaticky zadání úkolu a poté obsah Vašeho editoru (Vaše odpověď na daný úkol). Pokud 
chcete v tuto chvíli ještě něco změnit, kliknete na tlačítko „Změnit“ a dostanete se přímo k danému úkolu. 
Nyní můžete upravit Váš text u daného úkolu.

závěr: Tlačítkem  otevřete nebo zavřete editor pro sepsání závěrečného shrnutí k Vaší práci.

Vložení do složky a zpřístupnění učiteli: Označením ikony  vložíte příslušný úkol do složky. Stane se 
součástí prezentace nebo vytištěných materiálů. Žáci, kteří jsou součástí žákovské skupiny, tímto zpřístup-
ní úkol svému učiteli. Dokud není políčko zaškrtnuté, úkol se neobjevuje v prezentaci ani ho nemůže vidět 
učitel (správce skupiny). 

spuštění prezentace: Tlačítkem „Zahájit prezentaci“ spustíte prezentaci svých výsledků. V prezentaci se 
pohybujete pomocí šipek umístěných po pravé straně nebo pomocí pohybu kurzoru po pravé liště. Prezen-
taci zavřete pomocí červeného tlačítka „X“ po pravé straně.
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mOJe	SkupINa
V prostředí pro žáky obsahuje oddíl Moje skupina seznam členů skupiny, jejímž je žák členem.

Funkce
Pokud někdo z učitelů pozve žáka ke členství ve své skupině, objeví se zde výzva k přijetí nebo odmítnutí 

pozvánky. Přijetím pozvání se žák stává členem nové skupiny a jeho profil je vymazán ze staré skupiny (po-
kud již byl členem nějaké skupiny). Může být tedy členem pouze jedné skupiny. Členství ve více skupinách 
je možné jen pod různými uživatelskými jmény.

Pokud učitel ZRUŠÍ SKUPINU, jejímž je žák členem, nebo zruší účast daného žáka ve skupině, pak je 
tento žákovský účet smazán nejen ze skupiny, ale je ZRUŠEN JAKO PROFIL. Pouze žákovské profily, které si 
žáci založili sami nebo provedli dodatečnou registraci (zadali svůj e-mail a osobní údaje), zůstávají nadále 
v platnosti, i když je odstraněna vazba na skupinu vytvořenou učitelem.

sPeciálNí FuNkčNí PrVky PrO učitele
Pro uživatele, kteří se registrují jako „Vyučující“, jsou k dispozici speciální funkční prvky, vyvinuté pro 

potřeby pedagogů. Tyto funkce jsou v online prostředí graficky označeny zeleně.

didaktické	komentáře	– i
Každý úkol a profil pamětníka je pod zelenou grafickou značkou i opatřen didaktickým komentářem, 

který usnadňuje orientaci v úkolech a nabízí náměty pro práci s daným tématem. Kliknutím na ikonu i se 
didaktický komentář zobrazí nebo zavře. Komentáře najdete u jména pamětníka a také u jednotlivých úkolů 
a rozšiřujících otázek.

vlastní	komentáře
Vedle didaktických komentářů je umístěna zelená „bublina“ s volným řádkem, kam si učitelé mohou 

zapisovat vlastní komentáře. Ty se pak zobrazují pouze na jejich vlastním profilu, nevidí je např. ani žáci ze 
skupin, které učitel založil.

Zelené	tlačítko
Ikona v levém dolním rohu obrazovky slouží ke skrytí nebo zobrazení didaktických komentářů (i)  

a vlastních komentářů (       ) . Tuto funkci může využít vyučující např. ve chvíli, kdy pracuje pod svým učitel-
ským profilem s celou třídou a potřebuje skrýt vlastní komentáře (např. při společném zhlédnutí filmu přes 
dataprojektor, vysvětlování funkcí platformy žákům).
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moje	skupiny
V tomto oddíle mohou učitelé zakládat pracovní skupiny pro své žáky. Počet zaregistrovaných žákov-

ských skupin není omezen. Učitelé získají pro žáky uživatelská jména a přístupová hesla, aniž by se sami 
žáci museli registrovat a zadávat své osobní údaje do online prostředí. U žáků, kteří jsou členem takové 
skupiny, mohou učitelé sledovat jejich práci přímo pod svým profilem. Není nutné posílat výsledky práce 
e-mailem.

Funkci zakládání žákovských skupin najdete na pravé liště pod červenou ikonou Vašeho profilu (       ).
založení skupiny: Kliknutím na tlačítko „Nová skupina“ zahájíte proces vytvoření žákovské skupiny.  

Vyplníte pole „Označení“ (např. prima), „Poznámka“ (např. dějepisný seminář) a počet členů skupiny. Poté 
vytvoříte svou skupinu. Následně se vygenerují přihlašovací údaje členů skupiny. Vygenerovaná uživatel-
ská jména můžete nahradit např. jmény žáků. Přihlašovací údaje si IHNED VYTISKNěTE nebo uložte, hesla 
nelze zobrazit vícekrát.

změna uživatelského jména a hesla: Žáci si po přihlášení pod svými původními uživatelskými jmény  
a hesly mohou svá uživatelské jména a hesla změnit. Udělají to pod svým profilem v oddíle „Můj účet“.

rozšíření skupiny o další členy: Do již existující skupiny může její správce (vyučující) přidat nového člena 
tím, že mu vygeneruje uživatelské jméno a heslo – tlačítkem „Nový člen skupiny“. Učitel může také pozvat 
do skupiny žáka, který již má vytvořen svůj účet (neplatí pro status „Vyučující“). V tomto případě vyplní 
učitel pole „Pozvat uživatele“. Dokud žák pozvání nepotvrdí pod svým profilem, zobrazuje se učiteli jeho 
uživatelské jméno v poli „Čekající pozvánky“. Po odsouhlasení pozvání se tento žák stane členem skupiny. 
Žák může být členem pouze jedné žákovské skupiny. V případě, že by přijal pozvání do jiné skupiny, jeho 
profil automaticky zmizí z původní skupiny a přesune se do nové. Pokud by žák potřeboval být členem více 
skupin, může tak učinit pod jiným uživatelským jménem.

Tematické	vyhledávání
Funkce tematického vyhledávače Vám pomůže vybrat z celé platformy konkrétní úkoly podle Vámi za-

daných kritérií. Je vhodným pomocníkem pro efektivní a rychlou přípravu vyučovacích hodin. Tematické 
vyhledávání najdete na pravé liště pod červenou ikonou Vašeho profilu (     ). Vyhledávat můžete podle 
vyučovacích předmětů, podle tagů nebo s pomocí fulltextového vyhledávače.
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moje	zadání
Učitelé mají možnost zadat do online prostředí vlastní úkoly a doplnit je svým výběrem materiálů z na-

bídky platformy. Zadání vlastního úkolu spolu s vybranými materiály se pak žákům zobrazí v online plat-
formě mezi ostatními úkoly. Učitelem zadané úkoly jsou graficky označeny hvězdičkou (*). Vlastní úkoly 
je možné kdykoli smazat nebo přidávat další. Úkoly se vkládají do roviny úkolů podle Vaší volby („Velké“  
a „malé“ dějiny, Životní příběh, Témata k zamyšlení) a rozšiřují dosavadní nabídku úkolů. Učitelé tak mohou 
prostředí online platformy přímo ovlivňovat a přizpůsobovat svým výukovým cílům.

Funkci zadávání vlastních úkolů najdete na pravé liště pod červenou ikonou Vašeho profilu (      ). V poli 
„Pamětníci“ zvolte osobu, ke které chcete přidat svůj úkol, a vyberte rovinu úkolů, do které chcete své 
zadání zařadit („Velké“ a „malé“ dějiny, Životní příběh nebo Témata k zamyšlení). Poté napište název úkolu 
(pole „Titul“), text úkolu (pole „Text“), pak označte materiály, které chcete k úkolu přiřadit, a vyberte žákov-
ské skupiny, pro které bude úkol určen (např. skupina „prima“). Klikněte na „Uložit“ a tím svůj úkol zadáte 
do systému. Svůj úkol, označený hvězdičkou (*), ihned uvidíte mezi ostatními úkoly u daného pamětníka. 
Tento úkol vidí také žáci ze skupiny, ke které byl přiřazen.

Generování nového hesla u žáků ve skupině: Pokud člen skupiny zapomene své heslo, může mu učitel vy-
generovat nové kliknutím na tlačítko „Generovat nové heslo“. Tím se staré heslo nahradí novým. Nové heslo 
je potřeba si ihned poznamenat nebo vytisknout. Uživatel si ho pod svým profilem může opět změnit.

Dejte pozor, abyste omylem nezměnili heslo u jiného žáka. Nemusel by se dostat na svůj účet, pokud 
byste mu změnu nesdělili.

Pro členy skupiny, kteří si založili svůj účet sami (na svoji e-mailovou adresu) a Vy jste je pouze přizvali 
do skupiny, nemůžete jako učitel vygenerovat nové heslo přes funkce ve správě skupin. Také nemůžete mě-
nit uživatelské jméno těchto členů, ani nemůžete smazat jejich profil.

Odstranění skupin, jejich členů a zrušení účtů: Učitel může zrušit celou svou skupinu nebo ze své skupiny 
odstranit jednotlivé uživatele. U skupiny stačí kliknout na tlačítko „Zrušit“ a u jednotlivých členů skupiny 
na červené tlačítko „Koš“. Tím se zároveň ZRUŠÍ PROFILY těchto uživatelů, nejen jejich členství ve skupině. 
NEZRUŠÍ SE pouze účty těch uživatelů, kteří provedli samostatnou registraci pod svým uživatelským jmé-
nem. U těchto uživatelů se zruší pouze členství ve skupině. Jejich profily budou nadále existovat.
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VyuŽití Ve Výuce a MOdelOVé hOdiNy

Výuková platforma najde zásluhou širokého záběru témat, která pamětníci v rozhovorech zmiňují, využi-
tí nejen ve výuce dějepisu, ale také v dalších předmětech, jako základy společenských věd, literatura, etika, 
občanská nauka a výchova nebo anglický jazyk. Jeden z rozhovorů je veden v angličtině, rovněž část dopro-
vodných materiálů je v tomto případě anglicky. Tyto materiály jsou tak připraveny pro učitele, kteří chtějí 
propojit výuku anglického jazyka s tématem moderních dějin. Platforma je využitelná jak v běžné výuce, 
tak v projektovém vyučování a dějepisných seminářích. Naše materiály mohou využívat také pedagogičtí 
pracovníci muzeí, památníků a veřejných institucí.

TECHNICKé VYBAVENÍ
Pro využití platformy ve výuce je nutné mít připojení	k	 internetu a	moderní	webový	prohlížeč	 (např.  

Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer verze 9 a vyšší nebo Edge). Dále musí mít 
učitel k dispozici pC/notebook, popř. připojení na dataprojektor nebo interaktivní tabuli. Ideálně by měli 
mít svá PC/notebooky k dispozici také žáci, ať už jednotlivě nebo ve skupinách. Je ale možné pracovat  
i s minimálním vybavením, tedy jedním počítačem pro učitele.

VÝUKOVé MODELY
podle	technického	vybavení	

pC/notebook	pro	učitele	+	úkoly	pro	žáky	v	tištěné	formě
• Pokud má PC/notebook k dispozici jen učitel a žáci PC nemají, mohou společně zhlédnout film a poté 
 zpracovat úkoly na papíře. Všechny úkoly je možné stáhnout ve formátu pdf a vytisknout.
• Žáci společně zhlédnou film (25–35 minut), ideálně na plátně přes dataprojektor nebo na interaktivní 
 tabuli.
• Úkoly zpracují na papír nebo v rozhovoru s učitelem (společně, jednotlivě nebo ve skupinách).

pC/notebook	pro	učitele	+	pC/notebooky	pro	žáky
• Počítačová učebna nebo třída, kde mají žáci notebooky (pro všechny či do skupiny).
• Film zhlédnou žáci společně na plátně/interaktivní tabuli nebo jednotlivě u počítačů (musejí mít  
 sluchátka, aby se vzájemně nerušili).
• Úkoly zpracují jednotlivě nebo ve skupinách, obvykle v online prostředí během výuky, mohou pokračo- 
 vat doma.

podle	časové	náročnosti
• Běžná výuka, 90 minut (2 vyučovací hodiny). Tato časová dotace se nám osvědčila jako ideální minimální 
 doba pro zhlédnutí filmu (25 minut interview nebo 35 minut informační film), vypracování úvodního 
 úkolu „Velké“ a „malé“ dějiny (10 minut), zpracování životního příběhu a některého dalšího úkolu z témat  
 k zamyšlení (45 minut).
• Jeden či více seminářů, 90 minut a více. Při výuce v semináři můžete využít jak informační film o nucené 
 práci pro uvedení do tématu, tak následně životopisná interview a úkoly.
• Projektové vyučování (projektové dny). Tento způsob výuky poskytuje dostatek prostoru pro zhlédnutí  
 informačního filmu a vypracování úkolů, i pro jednotlivá životopisná interview s úkoly podle výběru učitele.
• Žákovské prezentace (školní/domácí příprava). Poskytují dostatek prostoru pro individuální práci žáků 
 s tématem nucené práce.
• Nové výukové modely, např. tzv. převrácená třída (nebo také aktivní učení). Můžete žáky motivovat ke 
  zhlédnutí filmu doma v době před výukou, popř. je nechat vypracovat také jednoduché úkoly („Velké“  
 a „malé“ dějiny, Životní příběh pamětníka). Ve vlastní hodině se pak už můžete věnovat složitějším  
 úkolům z nabídky platformy, diskusi a prezentacím.
• Badatelsky orientovaná výuka. Po úvodní společné hodině a zhlédnutí některého z filmů můžete zadat 
  vybrané úkoly, ve kterých se mají žáci dopátrat odpovědí za pomoci studia přiložených archivních  
 dokumentů.
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• Běžná výuka, 45 minut (1 vyučovací hodina). Materiály z platformy je rovněž možné využít během jedné 
 hodiny, i když na řešení složitějších úkolů už nezbyde příliš prostoru. Je možné např. zhlédnutí infor- 
 mačního filmu (35 minut) a krátká diskuse, nebo zhlédnutí interview s pamětníkem a zpracování  
 prvního úkolu „Velké“ a „malé“ dějiny. Může následovat další domácí práce na tématu.

podle	výběru	filmu

Informační	film
• Informační film k tématu nucené práce (35 minut) a příslušné úkoly najdete v rovině Historie (vstup přes 
  hlavní lištu startovní strany nebo Hlavní nabídku).
• Ideální pro dvě vyučovací hodiny (90 minut) a více, během této doby zvládnete zhlédnutí filmu a zpraco- 
  vání jednoho nebo více úkolů.
• Informační film mohou žáci zhlédnout doma před samotnou výukou, ve škole můžete společně pracovat 
 na úkolech, prezentovat, diskutovat.
• V jedné vyučovací hodině (45 minut) je možné zhlédnout film (35 minut) a krátce o něm diskutovat, může 
 následovat domácí práce na úkolech.

Filmový	příběh	pamětníka 
• Krátké životopisné filmy s pamětníky (cca 25 minut) a příslušné úkoly najdete v rovině Pamětníci (vstup  
 přes fotografie na startovní straně nebo Hlavní nabídku).
• Ideální pro dvě vyučovací hodiny (90 minut) a více, práce zahrnuje zhlédnutí filmu, zpracování úkolu 
 „Velké“ a „malé“ dějiny, životního příběhu a jednoho (či více) úkolu z témat k zamyšlení.
• Film mohou žáci také zhlédnout doma před samotnou výukou, zvládnou též vypracování úkolu „Velké“ 
  a „malé“ dějiny, popř. Životní příběh. Ve výuce se poté můžete společně věnovat práci na úkolech, 
  prezentacím či diskusím.
• V jedné vyučovací hodině (45 minut) je možné zhlédnout film (cca 25 minut), vypracovat úkol „Velké“  
 a „malé“ dějiny nebo diskutovat o životních osudech pamětníka. Může následovat domácí práce na úkolech.

Informační	film	+	příběh	pamětníka 
• Pokud tématu můžete věnovat více času ve výuce či ve spojení s domácí přípravou, můžete zvolit jako 
 úvod do tématu informační film a jeho úkoly, který později doplníte jedním z příběhů pamětníků.

efektivní	příprava	výuky

pro	efektivní	vyhledání	vhodných	úkolů	pro	vaše	žákovské	skupiny	doporučujeme:
• Tematické vyhledávání. Zásluhou tematického vyhledávače se můžete rychle rozhodnout, které úkoly  
 vyberete s ohledem na svůj předmět nebo téma výuky (zelené pole Tematické vyhledávání na pravé liště 
  pod ikonou Vašeho profilu,  )
• Interaktivní mapu. Umožňuje rychlé vyhledání pamětníka, který má vztah k Vámi vybranému regionu či 
  místu (startovní stránka).
• Tagy. Tematické vyhledávání podle připravených hesel (startovní stránka nebo Tematické vyhledávání).
• Fulltextové vyhledávače. Fulltextové vyhledávání je umožněno v přepisu rozhovoru, v textech úkolů 
  (přes pole Tematický vyhledávač), v materiálech nebo lexikonu.

Tento text odpovídá stavu online výukové platformy k 1. srpnu 2016. Platforma může být průběžně do-
plňována a aktualizována o nové informace, úkoly, materiály nebo funkce. Základní i aktualizované verze 
příručky najdete v elektronické podobě na webových stránkách platformy www.nucenaprace.cz.
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HISTORIe

Přikazovací výměr na práci do Německa. Tento dokument úřadu práce určoval místo nucené práce,  
firmu a datum odjezdu do „říše“. Za nenastoupení na přidělené pracoviště hrozilo dotyčnému odnětí  
svobody a peněžitý trest. Archiv ČNFB.
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Šárka	Jarská,	petr	koura

Součástí výukové platformy je	v	oddíle	Historie informační film	Nucená práce 1939–1945	(35 minut)	o nuce-
né práci a jejím odškodnění, který usnadňuje zasazení osobních příběhů do historického kontextu a sezna-
muje diváky s rozsahem nucené práce pro nacistické Německo v celoevropském kontextu. Film je doplněn 
úkoly a doprovodnými materiály. Je možné ho využít jako úvod do studia problematiky nucené práce. 

Mezi materiály oddílu Historie jsme zařadili rovněž tematické	filmové	ukázky z životopisných vyprávění 
pamětníků nucené práce ze	zemí	západní	a	východní	evropy – z Francie, Polska a Ruska. Ukázky zachycují 
různorodé zkušenosti nuceně nasazených a dokládají rozdílné zacházení s jednotlivými národnostmi podle 
kritérií nacistické rasové ideologie. Protektorátní filmový týdeník o nucené práci v „říši“ je pak ukázkou 
válečné propagandy z roku 1943 a doplňuje pohled na běžný život v protektorátu.

ÚkOly a didaktické kOMeNtáŘe

ÚKOL
Co	je	to	nucená	práce?	
podívejte	se	na	dokumentární	film	o	nucené	práci	za	druhé	světové	války	a	přečtěte	si	informační	text	

k	tématu.	pokuste	se	vlastními	slovy	definovat	hlavní	rysy	nucené	práce.	připravte	prezentaci	k	tématu	
nucené	práce.

1. Formulujte, kdo musel vykonávat nucenou práci pro německé válečné hospodářství.

2. Popište, jak se lišily okolnosti deportace a pracovní podmínky jednotlivých skupin nuceně nasaze  
 ných – dělníků ze západní Evropy, Poláků, obyvatel tehdejšího Sovětského svazu a nuceně nasazených  
 z českých zemí. Využijte také krátká videa v oddíle Materiály.

3. Zjistěte, kolik lidí celkově postihla nucená práce pro nacistické Německo.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je seznámit žáky s pojmem nucené práce a se základními fakty a čísly. Informační film  

o nucené práci je možné využít jako vstupní informaci o tomto fenoménu a v dalších vyučovacích hodinách 
pokračovat ve zpracování příběhů jednotlivých pamětníků. Informační film je vhodné doplnit studiem od-
borného textu a přiložených materiálů. Důležitý je fakt, že nucené nasazení se dotklo podle odhadů 400 000 
až 600 000 obyvatel českých zemí; další desítky tisíc lidí se staly obětí tzv. otrocké práce v koncentračních 
táborech a věznicích. Nucená práce se tak stala fenoménem, který se dotkl téměř každé rodiny v tehdejším 
protektorátu. Proto je pravděpodobné, že velká část žáků se s tímto tématem setká při zkoumání rodinné 
historie, a učitel může tento fakt využít při výuce. Z celé Evropy bylo na nucené práce zavlečeno na území 
Německa asi 13 milionů osob, dalších zhruba 7 milionů bylo k práci pro německé válečné hospodářství do-
nuceno na územích pod německou nadvládou. Okolnosti deportací a podmínky nuceně nasazených se lišily 
také v závislosti na jejich národnosti. O tomto tématu se žáci více dozvědí z tematických videí s vyprávěním 
pamětníků z Ruska, Polska a Francie, učitelé mohou využít odborné studie k tématu nucené práce z této 
příručky a obohatit výuku o další informace. Čeští nuceně nasazení byli obvykle ubytováni hromadně v dře-
věných budovách ve společných táborech (lágrech) za špatných hygienických podmínek, po práci ale měli 
možnost volného pohybu – na rozdíl od nuceně nasazených Poláků a osob pocházejících z území tehdejšího 
Sovětského svazu. Zacházení s českými nuceně nasazenými bylo na pomezí mezi nuceně nasazenými z vý-
chodní Evropy a dělníky ze západoevropských zemí. Lišilo se v závislosti na místě nasazení, druhu práce  
a přístupu místního obyvatelstva. 

ODDÍL 2 / HISTORIE
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ÚKOL
Odškodnění	za	nucenou	práci	
podívejte	se	na	film	o	nucené	práci	za	druhé	světové	války	a	přečtěte	si	přiložené	texty.	využijte	též	

časovou	osu	a	lexikon.	

1. Zjistěte, jak probíhalo odškodňování obětí nucených a otrockých prací po roce 1945.

2. Popište a porovnejte situaci ohledně odškodňování v západní Evropě a v bývalém Československu,   
 respektive v České republice.

3. Zjistěte, zda byl za nucenou práci pro nacistické Německo odškodněn některý z vašich příbuzných. Jak  
 toto odškodnění vnímal? 

didaktický	komentář
Cílem úkolu je seznámit žáky s procesem odškodnění za nucenou práci, který lze v diskusi zobecnit na 

problematiku odškodňování za jakékoli jiné újmy způsobené totalitními režimy, ať už majetkové, osobní 
či psychické. Tématu odškodnění se věnuje kromě informačního filmu také pamětník Bedřich Blasko ve 
svém filmovém vyprávění a učitelé mohou jeho výpověď využít pro rozvinutí debaty k tématu odškodnění.  
Ve třetí části úkolu je možné využít rodinnou historii jednotlivých žáků, kteří mohou během vyučování sdě-
lit názor na odškodnění některého ze svých příbuzných. 

Následující studie se podrobně zabývají dějinami nuceného nasazení obyvatel českých zemí (Š. Jarská  
a T. Jelínek) a cizinců, kteří byli na nucené práce transportováni na pohraniční území bývalého Českoslo-
venska (A. Adam).
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V soukolí války a ideologie

Šárka	Jarská,	Tomáš	Jelínek

Práce pro německé válečné hospodářství byla v protektorátu Čechy a Morava masovým fenoménem, který 
se v té či oné podobě dotkl v podstatě každého.1 Její nejtěžší formu mimo ostnaté dráty koncentračních 
táborů představovalo nucené nasazení na území Německé říše. Postihlo statisíce mužů a žen převážně na 
prahu dospělosti. Odhady jejich počtu se pohybují mezi 400 000 až 600 000 osobami. Další desítky tisíc 
obyvatel českých zemí byly k práci přinuceny v koncentračních táborech, věznicích, káznicích a jiných po-
dobných zařízeních.
Na nucené práce bylo na území Německa zavlečeno na 13 milionů osob z celé Evropy. Byť měli všichni svou 
prací přispívat k jedinému cíli – válečnému vítězství Německa, byly okolnosti a podmínky jejich pracovního 
nasazení velmi odlišné. Pracovní síla českého obyvatelstva byla vzhledem k brzkému vzniku protektorátu 
využívána Německem nejdéle ze všech obsazených území. Ačkoli se zpočátku ještě jednalo o dobrovolný 
odchod za prací do Německa, byly již v létě roku 1939 vydány první tajné předpisy bránící speciálně Čechům 
v opouštění jejich pracovních míst. V následujících více než pěti letech docházelo k postupnému zostřování 
metod náboru i zhoršování životních a pracovních podmínek. Totální nasazení, jak se nucené práci v Ně-
mecku mezi lidmi v protektorátu přezdívalo, se stalo noční můrou celé jedné generace.

1  Poválečné Československo vyčíslilo ztrátu pracovní síly ve prospěch Německé říše na 3,9 milionu osob, což i při zohlednění Slovenska 
odpovídalo téměř všemu práceschopnému obyvatelstvu. Srov. Kučera, Jaroslav (2001): „Der Hai wird nie wieder so stark sein“. Tschechoslowakische 
Deutschlandpolitik 1945–1948, Dresden: Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung. (Česky 2005: „Žralok nebude nikdy tak silný“: 
Československá zahraniční politika vůči Německu 1945–1948, Praha: Argo), s. 79nn. 

Výrobní hala zbrojní továrny v Gröditz. Archiv ČNFB.
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Nucené nasazení Čechů se přitom vyznačovalo několika nejednoznačnostmi. Zájem říšských centrálních 
orgánů na zajištění válečné výroby na území „říše“ narážel na úsilí okupační moci v protektorátu zabezpečit 
produkci na českém území a především na obavu z možného vzedmutí vlny odporu českého obyvatelstva. 
Rozpory panovaly též v otázce, zda k nucenému nasazování mladých Čechů a Češek přistupovat rovněž 
jakožto ke vhodnému nástroji germanizace českých zemí. Ideologie s pragmatismem se pak svářely i v po-
hledu na práci Čechů v tzv. Sudetech, tj. na území připojeném mnichovskou dohodou k Německu, kdy jeden 
přístup upřednostňoval vyčištění pohraničí od českého živlu a druhý potřebu české pracovní síly. V praxi se 
českých nuceně nasazených nejvíce dotýkaly nejasnosti německých úřadů, jak k obyvatelům protektorátu 
vůbec přistupovat. Zvláštní statut protektorátu a hodnota kvalifikované pracovní síly jeho obyvatel a proti 
tomu příslušnost k nepřátelskému, poraženému státu a především k „méněcenné slovanské rase“ byly 
hlavními příčinami toho, že předpisy týkající se Čechů i jejich životní podmínky oscilovaly mezi statutem  
a každodenní praxí Západoevropanů na jedné straně a obyvateli z okupovaných území Polska a Sovětského 
svazu na straně druhé.

Od dObrOVOlNé Práce k NuceNéMu PracOVNíMu NasazeNí
V nacistickém Německu, které od poloviny třicátých let 20. století připravovalo své hospodářství na 

vedení války, narůstala poptávka po pracovních silách. Naopak v Československu panovala před druhou 
světovou válkou vysoká nezaměstnanost a čeští dělníci odcházeli za prací do Německa dobrovolně či v dů-
sledku tíživé sociální situace. O kvalifikované pracovní síly byl v Německu dlouhodobě zájem, čeští dělníci 
patřili v letech 1936-1938 k nejpočetnější skupině zahraničních pracovních sil.2 

Ještě před vznikem protektorátu Čechy a Morava, 19. ledna 1939, byla uzavřena smlouva mezi Německem 
a tehdejší Česko-Slovenskou republikou o vyslání 40 000 pracovníků na práci do Německa. Po vzniku pro-
tektorátu si německá strana zajistila svým vlivem na protektorátní instituce více než desetinásobně větší 
přísun pracovních sil. V této době bylo v protektorátu evidováno více než 90 000 nezaměstnaných, mezi 
nimiž bylo velké množství kvalifikovaných dělníků, kteří se mohli uplatnit na německém trhu práce, kde 
tehdy chybělo okolo 1 milionu pracovních sil.3 

Hlavním zájmem nacistického okupačního režimu bylo využití hospodářského potenciálu protektorátu 
Čechy a Morava pro účely německého válečného průmyslu. Ať už se jednalo o konfiskaci židovského ma-
jetku, zajištění vlivu na chod protektorátního hospodářství a tím na strukturu průmyslové výroby a její 
využití ve zbrojních programech německého hospodářství, nebo o využití českých pracovních sil v říšském 
či protektorátním průmyslu.

V protektorátu se postupně přecházelo k řízenému hospodářství, k podchycování a evidenci pracovních 
sil a k řízení pracovního trhu. Už 25. července 1939 bylo vydáno vládní nařízení č. 193/1939 Sb., kterým se 
místo dosavadních veřejných zprostředkovatelen práce od 1. září 1939 zřizovaly úřady práce.4 Ty byly pod 
dohledem nacistických okupačních úřadů, stejně jako všechny protektorátní úřady. V červenci 1939 vydala 
protektorátní vláda nařízení č. 190/1939 Sb., o pracovní povinnosti pro muže ve věku od 16 do 25 let,5 jehož 
záměrem bylo zajistit dostatek sezónních pracovních sil, které začaly chybět v důsledku náborů na práci  
v „říši“. V lednu 1941 pak vyšlo vládní nařízení č. 46/1942 Sb., upravující přikazování na práci v rámci pro-
tektorátu a udělující úřadům práce pravomoc schvalovat sjednávání a rozvazování pracovních poměrů. Na 
jeho základě tak mohli být  přikázáni „k provedení neodkladných prací mimořádné státně politické nebo 
hospodářské důležitosti“ všichni práceschopní obyvatelé protektorátu ve věku od 18 do 50 let.6 Úřady prá-
ce tak dostaly do rukou pravomoc přesouvat zaměstnance z méně důležitých hospodářských odvětví do 
válečně důležitých. V prosinci 1941 bylo toto nařízení novelizováno7 a umožňovalo nucené pracovní nasaze-

2  Ulrich Herbert, Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsatzes“ in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, Berlin-Bonn, Dietz 1986, s. 58.
3  Jaroslava Milotová, „Cizorodí“ dělníci a jejich pracovní nasazení v nacistickém Německu v letech 1939–1945, in: Museli pracovat pro Říši, Nucené 
pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války, Sborník ze semináře konaného ve Státním ústředním archivu v Praze dne 2. dubna 
2004, s. 27.
4  Jaroslav Pažout, Úřady práce v protektorátu, in: Museli pracovat pro Říši, Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové 
války, Sborník ze semináře konaného ve Státním ústředním archivu v Praze dne 2. dubna 2004, s. 51.
5  Zdeňka Kokošková, Jaroslav Pažout, Monika Sedláková, Pracovali pro Třetí říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu 
Čechy a Morava pro válečné hospodářství Třetí říše (1939–1945), Edice dokumentů, 2011, Dok. č.5, s. 63.
6  Zdeňka Kokošková, Jaroslav Pažout, Monika Sedláková, Pracovali pro Třetí říši, s. 100-107.
7  Vládní nařízení č. 10/1941 Sb., z 18. 12. 1941.
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ní za hranicemi protektorátu Čechy a Morava. V červnu 1941 byly v protektorátu zavedeny pracovní knížky, 
které umožňovaly účinnou kontrolu, evidenci a řízení pracovních sil. Všechna zmíněná opatření vytvářela 
základ pro režim nuceného pracovního nasazení.

V letech 1939–1941 byl nábor protektorátních pracovních sil na práci v Německu formálně dobrovolný, ale 
už od počátku se používaly různé formy ekonomického i mimoekonomického nátlaku. Od dubna 1939 museli 
podle vyhlášky Zemského ústředního úřadu práce v Praze všichni nezaměstnaní přijmout nabízenou práci 
na území „říše“, jinak by ztratili nárok na příspěvek v nezaměstnanosti a mohli by být zařazeni do pracovních 
útvarů.8 Trestným činem bylo pro všechny neuposlechnutí tzv. přikazovacího výměru, kterým úřady práce 
povolávaly občany k odvodu na práci. Pokud se chtěl někdo pracovnímu nasazení vyhnout, hrozila mu poku-
ta do výše deseti tisíc korun nebo vězení až do jednoho měsíce, popřípadě kombinace obou těchto trestů.9 
České dělníky lákaly na práci do Německa náborové komise říšských podniků a protektorátní úřady práce 
také příslibem vysokých mezd, laciného ubytování, dlouhých dovolených a levného stravování. Jen do léta 
1939 takto odjelo z protektorátu na práci do Německa na 50 000 mužů a žen. 

Vlastní zkušenosti z práce v „říši“ se ale od slibovaných poměrů diametrálně lišily. Těžká práce na stav-
bách, v lomech a cihelnách, často neodpovídající kvalifikaci dělníků, vysoké životní náklady, nedostačující 
strava a špatné ubytovací podmínky postupně většinu zájemců od dobrovolného odchodu na práci do 
„říše“ odrazovaly.  Po vypuknutí války byly většině dělníků jednostranně prodlouženy termínované smlouvy 
na dobu neurčitou a v případě, že doposud byli ubytováni v soukromí, museli se nastěhovat do společných 
táborů pro zahraniční dělníky. Začaly se množit útěky z „říše“. V létě 1939 se na české dělníky zaměřilo  
i gestapo, jehož výnosy z června a července 1939 zostřily trestní postihy vůči Čechům. Při „neodůvodněném 
odpírání práce, asociálním chování, politické činnosti nebo při jiném postoji státu nepřátelském“ měla 
státní policie postupovat „se vší tvrdostí a požadovat ochrannou vazbu“.10 

O dobrovolnou práci v „říši“ byl tak stále menší zájem, k náborovým komisím se často dostavil jen malý 
počet obeslaných a jen málo z nich práci přijalo. V květnu 1939 uskutečnili pracovníci Zemského úřadu prá-
ce v Praze a říšského ministerstva práce inspekční cestu k několika náborovým skupinám. Ve zprávě o této 
cestě konstatují, že zájem o práci v „říši“ mezi českými dělníky poklesl, že ke komisím se dostavuje jen část 
pozvaných a další se snaží zprostit povinnosti např. doklady o již existujícím zaměstnání. Nebylo tajemstvím, 
že většina těchto potvrzení byla fingovaná a měla pouze ochránit dotyčné před odjezdem do Německa.11

Proti dobrovolné práci v Německu se od počátku stavěla vlastenecky smýšlející veřejnost i odbojové 
skupiny. Text letáku nalezeného již v červnu 1939 v Kroměříži vyzýval Čechy, aby nejezdili za prací do „říše“.12  
Letáky podobného ražení se objevovaly také v pozdějších letech, kdy byly na práci do „říše“ posílány celé 
ročníky mladých Čechů. V denní zprávě pražské služebny bezpečnostní služby (sicherheitsdienst, SD) ze dne 
31. 10. 1942 se píše: „Pracovní nasazení protektorátních příslušníků ročníků 1921/22 Čechy ve stále větší míře 
zaměstnává a dává jim vítanou příležitost pro protiněmeckou šeptandu. Ojediněle už došlo k rozšiřování na-
množených letáků (např. v Praze), ve kterých jsou Češi vyzýváni, aby se vyhýbali pracovnímu nasazení nebo 
se zapojili do hospodářské sabotáže.“13

NuceNé NasazeNí V letech 1942–1945
Od roku 1942 trpělo německé hospodářství v důsledku prodlužující se války stále větším nedostatkem 

pracovních sil. To mělo fatální důsledky také pro protektorát. 8. června 1942 přijel do Prahy Fritz Sauc-
kel, generální zmocněnec pro pracovní nasazení, a požadoval, aby do dubna 1943 odešlo z protektorátu 
na práce do „říše“ 100 000 českých dělníků.14 Takovéto množství pracovních sil bylo možné dodat jen za 

8  Stanislav Kokoška, Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech druhé světové války, in: Pracovali pro Třetí říši. Nucené pracovní 
nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava pro válečné hospodářství Třetí říše (1939–1945). Dok. č. 1 – Pokyn Zemského ústředního 
úřadu práce v Praze okresním veřejným zprostředkovatelnám práce k informování nezaměstnaných o možnosti pracovat v Říši a o důsledcích 
plynoucích z odmítnutí nabídky pracovního nasazení na říšském území, Edice dokumentů, 2011, s. 57.
9  Nařízení protektorátní vlády č. 46/1941 Sb., § 23, in: Pracovali pro Třetí říši, s. 100–107.
10  Tomáš Jelínek, Nucená práce v nacionálním socialismu, in: „Nepřichází-li práce k Tobě…“ Různé podoby nucené práce ve studiích a dokumentech. 
Kolektiv pracovníků Kanceláře pro oběti nacismu ČNFB, Praha 2003, s. 25.
11  NA, ÚŘP, sign. II-4-5010, kart. 862, in: František Mainuš, Totální nasazení, Češi na pracích v Německu 1939–1945. Brno, 1970, s. 34, 35.
12  Výzva českému obyvatelstvku k odmítání odjezdu za prací do Říše. NA, PRM, sign. P 1667, kart. 3729. in: Zdeňka Kokošková, Jaroslav Pažout, Monika 
Sedláková, Pracovali pro Třetí říši, Dok. č. 3, s. 60.
13  Tagesbericht Nr. 131/42, s. 3, ze dne 31. 10. 1942, SD-Leitabschnitt Prag, Národní archiv, Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, Praha, sign.  
114-314-2, kart. 313.
14  Stanislav Kokoška, Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech druhé světové války, in: Pracovali pro Třetí říši, s. 20.
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přijetí přísných opatření k odvodu práceschopného obyvatelstva. Právní základ poskytlo vládní nařízení  
č. 154/1942 Sb. ze dne 4. května 1942 upravující přikazování obyvatel protektorátu k práci na území protek-
torátu i „říše“. Okupační správa zároveň provedla několik razií, které měly odhalit osoby vyhýbající se práci 
a nucenému nasazení. V rámci „Sonderaktion R“ (Razzia – razie) prováděly policejní složky v červnu 1942 
kontroly na veřejných prostranstvích, v restauracích, parcích a kinech. Zároveň probíhala „Aktion St.K.“ 
(Stammkarten – kmenové listy), při které se kontrolovaly potravinové lístky. Kmenové listy pro domácnost 
se předkládaly spolu s pracovními knížkami ke kontrole úřadu práce a teprve poté mohly být vydány po-
travinové lístky.15  Ani tyto akce ale nepomohly naplnit slíbené kvóty nuceně nasazených. V září 1942 proto 
byly na nucené práce nasazeny celé ročníky mladých lidí, nejprve ročníky 1921 a 1922, v polovině listopadu 
musel být nábor kvůli nesplnění kvót rozšířen i na protektorátní mládež ročníků 1918–1920. 

Celkem odjelo do velkých průmyslových center v „říši“ (Berlína, Vídně, Lince, Drážďan a dalších míst) na  
70 000 mladých lidí. Kromě průmyslových podniků pracovala část nasazených také pro říšské pošty a dráhy 
či u menších firem a živnostníků. Pro toto hromadné pracovní nasazení se v českém prostředí vžil název 
„totální nasazení“. Okupační správa považovala pracovní nasazení v „říši“ také za germanizační nástroj 
českých zemí, i když v této fázi války převažovaly hospodářské zájmy nacistického Německa. 

V létě 1943 vznesl nárok na dalších 50 000 pracovních sil pro letecký průmysl říšský ministr zbrojení  
a munice Albert Speer. Tuto kvótu se protektorátním úřadům podařilo jen stěží naplnit další ročníkovou 
akcí. Od ledna do května 1944 tak odjelo na „zaškolení“ a „výrobní praxi“ do říšského leteckého průmyslu na  
27 000 mladých lidí ročníku 1924. Nasazení mládeže v leteckém průmyslu mělo trvat 10 měsíců, poté se měly 
nové pracovní síly zapojit do zbrojní výroby v protektorátu. Část ale nebyla po uplynutí dohodnuté lhůty 
propuštěna a vrátila se domů až koncem války.

ŽiVOtNí a PracOVNí POdMíNky PŘi NuceNéM NasazeNí
Češi byli nasazováni především do průmyslových center velkých měst v přilehlých říšských župách, 

v Sasku, v Dolnodunajské a Hornodunajské župě, v Berlíně, ve Vídni a Dolním Slezsku.16 Z hlediska nacistické 
rasové hierarchie patřili Češi k méněcenné slovanské rase a jejich životní podmínky byly obecně horší než 
u dělníků ze západní Evropy nebo států spřátelených s Německem, ale na druhou stranu nebyli podrobeni 
zvláštnímu režimu a tak tvrdým trestům za porušení právních předpisů jako polští dělníci a tzv. ostarbeiteři 
(dělníci z obsazených částí Sovětského svazu). Oproti nim měli – zejména z důvodu hospodářského význa-
mu protektorátu – některá zvýhodnění: nemuseli nosit na oděvu povinné označení svého původu, po práci 
měli možnost volného pohybu, jejich ubytovací tábory (lágry) nebyly obehnány ostnatými dráty a režim zde 
byl volnější, neodváděli speciální dávky a za přestupky jim hrozily nižší tresty. Také byli díky své profesní 
kvalifikaci a jazykovým znalostem častěji nasazováni na kvalifikovanější práce.

Pracovní a životní podmínky českých dělníků nelze jednotně charakterizovat. Lišily se podle místa na-
sazení, druhu práce či závisely na přístupu místního obyvatelstva k nim. Často se stávalo, že v místech, 
kde byli Češi nasazováni ve větších skupinách, pouze s Němci a na kvalifikované pozice, zacházelo se s nimi 
lépe, než když pracovali jako nekvalifikovaní dělníci společně s více národnostmi. V takovém případě se 
jejich postavení od Poláků příliš nelišilo.17 Obecně lze říci, že Češi byli většinou ubytováni na společných 
ubytovnách (tvz. lágrech), tvořených několika dřevěnými baráky, které se v zimě nedaly vytopit. Bydleli ve 
stísněných poměrech na ubikacích po 16–20 lidech. Hygienické podmínky byly špatné, k dispozici bývala 
jen studená voda, nedostačující toalety, všude bylo plno vší, blech a štěnic. Společné stravování na lágru 
bylo chabé a v průběhu války se stále zhoršovalo. Velké nebezpečí představovaly také nálety spojeneckých 
letadel, protože mnohé tábory měly jen provizorní nebo žádné protiletecké kryty. Za veškeré přestupky, 
ať už pracovní či kázeňské, nebo za zakázané sexuální vztahy s místními německými obyvateli, byli Češi 
rovněž trestáni. V době volna, tedy po práci a v neděli, měli ale Češi možnost kulturního nebo sportovního 
vyžití, volné dny často využívali k vycházkám do okolí. Dovolenku dostávali jen při vzorném plnění svých 
pracovních úkolů jednou až dvakrát ročně na několik dní. 

15  Stanislav Kokoška, Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech druhé světové války, in: Pracovali pro Třetí říši, s. 20–21.
16  Tomáš Jelínek, Nucená práce v nacionálním socialismu, s. 29.
17  Tomáš Jelínek, Nucená práce v nacionálním socialismu, s. 30.
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NuceNé NasazeNí V PrOtektOrátu čechy a MOraVa
Češi nebyli nasazováni na nucené práce jen na území „říše“, v průběhu války byli stále více využíváni pro 

práci ve zbrojním průmyslu na území protektorátu Čechy a Morava. Od roku 1943 rostl strategický význam míst-
ních průmyslových center, své provozy sem přesouvaly mnohé říšské podniky ohrožené spojeneckým bombar-
dováním. Výrazně tím rostly požadavky na pracovní síly, určené k nasazení na vlastním území protektorátu.

Značné odčerpávání pracovních sil z protektorátu do „říše“ na základě požadavků zmocněnce pro pra-
covní nasazení Fritze Sauckela zhoršovalo výkonnost protektorátního průmyslu a okupační správa se v prů-
běhu války stavěla proti posílání dalších pracovníků na území „říše“. Důležitou úlohu při mobilizaci pracov-
ních sil v protektorátu hrálo ministerstvo hospodářství a práce pod vedením Waltera Bertsche.  Nedostatek 
pracovních sil řešilo ministerstvo vedle zostřeného náboru pracovních sil také rušením živností a zavíráním 
podniků méně důležitých pro válečné hospodářství, zavíráním malých provozů, přesunem zaměstnanců 
z veřejné správy do průmyslu a snižováním počtu sezónních zemědělských dělníků.18 Již do 15. března 1942 
byla zcela nebo částečně pozastavena činnost 2900 průmyslových podniků – nejvíce postižen byl průmysl 
sklářský, stavební, textilní, potravinářský a kožedělný.19 Druhá vlna zavírání podniků, která proběhla od 
února do konce dubna 1943, postihla navíc oblast pohostinství a bylo při ní uzavřeno na 3630 podniků.20 
Množství takto získaných nových pracovních sil však bylo mnohem nižší, než se očekávalo. Německý státní 
ministr K. H. Frank tak v srpnu 1943 upozorňoval na vyčerpání vnitřních rezerv protektorátu a možné vážné 
dopady na vnitropolitickou situaci při použití ostřejších metod náboru. Také samotné velké zbrojní podni-
ky protestovaly proti odvodům svých zaměstnanců. Měsíční kontingenty pracovních sil pro „říši“ tak stále 
klesaly a na podzim 1943 dosahovaly jen 3 000 osob.21 Poté už odešel z protektorátu jen poslední velký 
kontingent pracovních sil, a to již zmíněný ročník 1924 na zaškolení v říšském leteckém průmyslu. V závěru 
války pak bylo velké množství mladých zemědělců ročníků 1921 až 1923, 1927 a 1928 určeno na zákopové 
práce v Dolnodunajské župě a na Moravě. 

Závody důležité pro válečnou výrobu měly své pobočky na mnoha místech protektorátu. Tak například 
letecké továrny Avia, Letov a Aero se sídlem v Praze a blízkých obcích Čakovice a Letňany vyráběly pro le-
teckou firmu Junkers cvičné a pomocné stroje, později se podílely na výrobě součástek pro bojové letouny. 
Ve Dvoře Králové nad Labem sídlily provozy firmy Junkers v objektech zrušených textilních podniků. Na 
podzim 1944 se továrna rozšířila do blízké Jaroměře pod názvem Schreiber Werke.22 Nová Paka byla místem 
velké koncentrace letecké a elektrotechnické výroby, sídlily zde továrny firem Daimler-Benz a Radiotechna 
Siemens. V Poličce měla závod zbrojní továrna Aktiengesellschaft Vormals Skodawerke in Pilsen, Werk Po-
litschka, která dodávala munici pro německý werhmacht.23 Na Moravě měly své pobočky Flugmotorenwerke 
Ostmark z Vídeňského Nového Města či Klöckner Flugmotorenwerke z Hamburku, která zaměstnávala míst-
ní dělníky v Brně, v Kuřimi a od léta 1944 v Prostějově.

NuceNé NasazeNí V uNiFOrMách
Za druhé světové války bylo několik tisíc českých mužů nuceno nedobrovolně pracovat také v různých 

německých a protektorátních polovojenských organizacích. Jednalo se o uniformované jednotky s přísnou 
pracovní disciplínou, namáhavou fyzickou prací pod širým nebem, často i v náročných klimatických pod-
mínkách. Případné prohřešky příslušníků těchto jednotek spadaly pod jurisdikci nikoli civilních, ale vojen-
ských nebo policejních soudů. 

V německé Organizaci Todt (Organisation Todt, OT), pojmenované po Fritzi Todtovi, generálním inspek-
torovi pro německé silniční stavby, pracovali někteří Češi už od roku 1941. OT se podílela na stavbách 
vojenských opevnění a pozemních komunikací po celé Evropě. V lednu 1942 požadoval F. Todt po zastupu-
jícím říšském protektorovi R. Heydrichovi 4000 dělníků pro stavbu závodu na výrobu syntetického benzínu  

18  Detlef Brandes, Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945, Praha 1999, s. 366–369.
19  Detlef Brandes, Češi pod německým protektorátem, s. 367.
20  Detlef Brandes, Češi pod německým protektorátem, s. 369.
21  Zdeňka Kokošková, Stanislav Kokoška, Mobilizace pracovních sil v protektorátu Čechy a Morava, in: Totálně nasazeni, s. 67.
22  Petr Kaňák, Ubytovací tábory pro nuceně nasazené na území protektorátu, in: „Nepřichází-li práce k Tobě…“ Různé podoby nucené práce  
ve studiích a dokumentech. Kolektiv pracovníků Kanceláře pro oběti nacismu ČNFB, Praha 2003, s. 40.
23  Petr Kaňák, Ubytovací tábory pro nuceně nasazené na území protektorátu, s. 33–46.
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v Záluží u Mostu. Otevřel tak své organizaci cestu k systematickému získávání pracovních sil v protektorátu. 
Mnozí dělníci se však k OT dostávali zprostředkovaně přes nejrůznější říšské stavební firmy. Celkový počet 
Čechů, kteří byli za války nasazeni v rámci organizace Todt, nelze proto ani přibližně odhadnout.24

Od podzimu 1942 do konce války musely pracovat téměř tři tisíce českých dělníků a řemeslníků pod 
velením wehrmachtu v Organizaci L (Luftschädenbeseitigung).  Protektorátní příslušníci byli zařazeni do 
pracovních praporů L12 a L13 a podíleli se na odstraňování škod způsobených leteckými nálety v Kasselu, 
Essenu, Brémách, Saarbrückenu a dalších německých městech. Odklízení trosek po leteckých náletech, 
vynášení raněných a mrtvých a budování nouzových příbytků pro německé obyvatelstvo byla fyzicky i psy-
chicky vyčerpávající práce, která s sebou přinášela řadů úrazů, mnohdy smrtelných.

Od srpna 1942 začaly také v protektorátu vznikat jednotky Technické nouzové pomoci (Technische No-
thilfe, TN), které byly v letech 1942–1943 ihned nasazovány na odklizovací práce po spojeneckých náletech 
na německá města. Značné pobouření české veřejnosti vyvolalo na podzim 1943 nasazení asi 2000 chlapců 
z průmyslových a mistrovských škol v rámci TN na odklizovací práce po leteckých útocích. Studenti byli 
rozhodnutím ministra školství a osvěty Emanuela Moravce posláni do Berlína, Duisburgu a dalších silně 
bombardovaných německých měst na tzv. povinnou praxi.25 Stejně tak byly do „říše“ poslány protektorátní 
jednotky protipožární policie a dva prapory protektorátní policie, vytvořené za tímto účelem. Převážnou 
část obou praporů tvořili mladí policejní čekatelé, kteří původně doufali, že přihláška k protektorátní poli-
cii jim pomůže vyhnout se nasazení v „říši“.26 Dalších 1 500 mužů bylo odvedeno v říjnu 1942 a poté v červnu 
1943 k protektorátní protiletecké ochraně a nasazeno na odklizovací práce v průmyslovém Porúří a v seve-
roněmeckých přístavech. O půl roku později však	Adolf Hitler rozhodl, že v rámci protiletecké ochrany už 
nemají být na říšském území používány české jednotky. V lednu 1944 se tak začaly vracet do vlasti nejenom 
české útvary protiletecké ochrany, ale i jednotky TN a oba prapory protektorátní policie.27

zákOPOVé Práce
Blížící se konec druhé světové války a posuny frontových linií s sebou přinesly další druh nuceného 

pracovního nasazení mladých mužů z protektorátu. Jednalo se o práce na zákopových liniích na východních 
hranicích dnešního Rakouska a později také na Moravě. Budovaný systém protitankových zátarasů a záko-
pových opevnění měl chránit Německo před postupující Rudou armádou.

Od podzimu 1944 budovala německá armáda v Dolnodunajské župě u Neziderského jezera rozsáhlý zá-
kopový systém, tzv. jihovýchodní val. Původně zde pracovalo místní rakouské obyvatelstvo, ruští dělníci, 
maďarští Židé a Němci z Bavorska. Po přiblížení válečné fronty v prosinci 1944 prosadil vedoucí stranic-
ké kanceláře NSDAP a Hitlerův sekretář Martin Bormann stažení osob německé národnosti z těchto prací  
a jejich nahrazení neněmeckými dělníky. Na návrh státního ministra pro protektorát Čechy a Morava K. H. 
Franka byli na tyto práce vysláni mladí čeští zemědělci ročníků 1921 až 1923, čímž se mělo zabránit narušení 
zbrojní výroby. Transporty s 10 000 zákopníky odjely mezi 10. a 17. prosincem 1944 na určená místa v oblasti 
Neziderského jezera, kde měli za úkol budovat protitankové zátarasy a zákopy v délce 35 kilometrů.28 od 
severovýchodního cípu Neziderského jezera k Hundsheimu.

Do přípravy této akce zapojily okupační úřady také české správní orgány a organizace, dohled nad pro-
vedením celé akce převzalo Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě.29 Čeští vedoucí z řad 
pověřenců Kuratoria měli také na místě zajišťovat pořádek, kázeň a včasný nástup na práci. Dozor nad pra-
cí, ubytováním a stravováním převzaly místní organizace NSDAP, odborné a technické záležitosti a dohled 
nad pracovní výkonností měla Organizace Todt.30 

24  Stanislav Kokoška, Nucené nasazení v uniformách, in: Totálně nasazeni, s. 92.
25  K tématu blíže viz Miroslav Eisenhammer, Nasazení studentů středních škol v rámci organizace Technische Nothilfe, in: Museli pracovat pro Říši, 
Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války, Sborník ze semináře konaného ve Státním ústředním archivu v Praze dne  
2. dubna 2004, s. 63–74. 
26  Stanislav Kokoška, Nucené nasazení v uniformách, in: Totálně nasazeni, s. 93.
27  Stanislav Kokoška, Nucené nasazení v uniformách, in: Totálně nasazeni, s. 93.
28  Petr Koura, Zákopové práce, in: Totálně nasazeni. Nucená práce českého obyvatelstva pro třetí říši. Katalog výstavy. Vyd. Česko-německý fond 
budoucnosti, Praha/Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide der Stiftung Topographie des Terrors, Berlin. s. 101.
29  K tématu zákopových prací u Neziderského jezera viz Dalibor Státník, Účast Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě na zákopových 
pracích u Neziderského jezera na přelomu let 1944–1945, in: Museli pracovat pro Říši, Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech  
2. světové války, Sborník ze semináře konaného ve Státním ústředním archivu v Praze dne 2. dubna 2004, s. 82–100. 
30  Dalibor Státník, Účast Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě na zákopových pracích u Neziderského jezera na přelomu let 1944–1945, s. 87. 
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Českou mládež měla na tyto práce nalákat i antisovětská propaganda. Zákopová postavení proti Rudé ar-
mádě byla líčena jako „zákopy míru“, které mají ochránit české země nejenom před válečným požárem, ale také 
před bolševismem.31 Tato propaganda neměla odezvu, mladí muži se snažili odvodům vyhnout, někteří neupo-
slechli výzvy k nástupu ani přes hrozící vysoké tresty, jiní uprchli během cesty na místa zákopových linií.

Zákopníci byli ubytováni v promrzlých stodolách okolních vesnic, bez hygienického zázemí a s téměř 
nulovou lékařskou péčí. Na práce se odcházelo v sedm hodin ráno a pracovalo se až do splnění denní nor-
my. Strava byla vzhledem k celodenní těžké práci nedostatečná, oblečení v tuhé zimě 1944/45 nevyhovující. 
V důsledku toho se množila onemocnění zápalem plic, omrzliny a další nemoci v takovém rozsahu, že do 
poloviny ledna 1945 bylo zpět do protektorátu odesláno 782 těžce nemocných. Během zákopových prací 
zemřelo asi 10 lidí a několik mladíků spáchalo sebevraždu.32 Podle osobních vzpomínek pamětníků se dozor 
vykonávající funkcionáři Kuratoria chovali často velice surově a používali fyzické tresty. I přes hrozbu uvěz-
nění uprchlo ze zákopových prací asi 300 lidí. Ostatní nuceně nasazení zákopníci se z Dolnodunajské župy 
vraceli domů během února a března 1945.

Začátkem roku 1945 byli mladí muži přikázáni také na budování polních opevnění na	Moravě.33 Tyto práce 
zde řídily přímo místní orgány NSDAP, dozor nad zákopníky vykonávali členové SA, příslušníci volkssturmu 
a vojáci wehrmachtu. Původně se počítalo s nasazením až 65 000 osob, hlavně dělníků a úředníků, z nichž 
se však v lednu 1945 dostavilo k odvodu pouze 37 000 osob. Nábor byl proto rozšířen i na místní obyvatele, 
pokud nepracovali ve válečné výrobě.34 Pro nedostatek pracovních sil byli v březnu 1945 odeslány na zákopy 
další posily – mladí muži ročníků 1927 a 1928, především z řad studentů středních škol.

Tito zákopníci museli pracovat na svých pozicích až do přiblížení frontové linie, což několik desítek 
z nich stálo život. Tragické následky měl nálet sovětských letadel v Těšíně 7. dubna 1945, kdy přišlo o život 
11 zákopníků.

Nucené pracovní nasazení na opevňovací práce postihlo celkem na 100 000 Čechů.

NuceNá Práce a tresty
Systém nuceného pracovního nasazení provázely přísné tresty za nenastoupení na pracovní místo a tzv. 

porušování pracovní smlouvy a pracovní morálky. Mezi tyto prohřešky patřilo odpírání práce, neplnění no-
rem, odmítání přesčasové práce, absence či pozdní příchody na pracoviště, neukázněné chování, spaní na 
pracovišti, pozdní návraty z dovolenek či útěky z místa pracovního nasazení, stejně jako skutečné či údajné 
sabotáže. Osoby obviněné ze sabotáže byly většinou souzeny před německými soudy a odpykávaly si tresty 
v káznicích a věznicích, nezřídka došlo na trest smrti. 

V průběhu války sílil odpor českého obyvatelstva proti nucenému nasazování do „říše“ i do zbrojního 
průmyslu v rámci protektorátu. I přes přísná bezpečnostní opatření rostl počet útěků i těch, kteří na místa 
práce vůbec nenastoupili. Po pohřešovaných osobách pátrala protektorátní kriminální policie spolu s pro-
tektorátními i říšskými služebnami gestapa.

Rozšířenou praxí bylo vydávání falešných lékařských osvědčení, na jejichž základě bylo možné se nuce-
nému nasazení vyhnout. Při odhalení tohoto postupu musel nuceně nasazený nastoupit na své pracoviště 
a byl často kázeňsky potrestán, příslušný lékař býval odsouzen k odpykání trestu do káznice či koncentrač-
ního tábora. Lidé se snažili vyhnout nucenému nasazení také sebepoškozováním, mladé ženy pak sňatkem 
nebo otěhotněním, rostl i počet dětí narozených mimo manželství. 

Už samo odmítnutí nástupu na nucenou práci, tedy neuposlechnutí přikazovacího výměru vydaného 
úřadem práce, bylo trestné.  Postihovalo se peněžitým trestem do výše deseti tisíc korun nebo vězením až 
do jednoho měsíce, popřípadě kombinací obou těchto trestů. 

Nejčastějším trestem za tzv. porušování pracovní smlouvy a pracovní morálky byl pobyt v pracovně-vý-
chovném táboře (Arbeitserziehungslager, AEL). Hlavním úkolem táborů byla „výchova“ vězňů k práci. Pobyt 
v pracovně-výchovném táboře měl trvat nejméně dva a maximálně 12 týdnů. Poté se vězni vraceli – obvykle 
v zuboženém stavu – na svá pracoviště, kde museli pokračovat v práci a zároveň měli působit jako odstra-

31  Petr Koura, Zákopové práce, in: Totálně nasazeni, s. 101–102.
32  Petr Koura, Zákopové práce, in: Totálně nasazeni, s. 102.
33  K tématu zákopových prací viz Zdeněk Konečný, František Mainuš, Nasazení české mládeže při budování zákopových opevnění koncem druhé 
světové války, in: Sborník Matice moravské 86, 1967, s. 17–42.
34  Petr Koura, Zákopové práce, in: Totálně nasazeni, s. 102.
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šující příklad na ostatní dělníky. Tábory AEL byly řízeny oddělením IV B 4 Hlavního úřadu říšské bezpečnosti 
(RSHA). Poměry v nich se často podobaly podmínkám v koncentračních táborech. Šéf RSHA Ernst Kalten-
brunner k tomu v roce 1944 poznamenal: „Předně mohu konstatovat, že pracovně-výchovné tábory bezpeč-
nostní policie jsou všechno jiné, jen ne zotavovací pobyt. Pracovní podmínky a životní poměry jsou pro jejich 
obyvatele všeobecně těžší než v koncentračním táboře. Je to nutné k dosažení požadovaného účelu a je to 
možné, neboť pobyt jednotlivých vězňů trvá zpravidla jen několik týdnů, nejvýše měsíců.“35

Na území protektorátu se pracovně-výchovné tábory začaly budovat koncem roku 1942. Byli zde interno-
váni především protektorátní občané, kteří se vyhýbali nucenému nasazení v „říši“ i v protektorátu, nebo 
z místa nucené práce uprchli a byli dopadeni. Tábory se stavěly v blízkosti velkých zbrojních továren nebo 
jiných podniků důležitých pro válečnou výrobu, nebo také na území vojenských cvičišť, kde se využívala 
vězeňská práce. Na projektování táborových areálů a výstavbě dřevěných táborových baráků se podílely 
protektorátní projekční kanceláře a stavební firmy. Tábory AEL byly obehnány ostnatým drátem a byly pod 
přísným dohledem. Velitelem byl vždy příslušník německé policie nebo SS, strážní jednotku tvořil oddíl 
protektorátní policie.36 V protektorátních táborech AEL byli vězni oblečeni do starých uniforem českoslo-
venské armády, zřejmě z úsporných důvodů. Vykonávali především těžké výkopové a hornické práce, nebo 
pracovali v lese. Koncem roku 1943 se na území protektorátu nacházelo 7 pracovně-výchovných táborů se 
třemi tisíci vězni. Jednalo se o tábory v Břežanech, Plzni, Mirošově, Plané nad Lužnicí, Mladkově, Moravské 
Ostravě-Vítkovicích a Moravské Ostravě-Kunčicích.37 

Zvláštnímu účelu sloužil pracovně-výchovný tábor v Praze-Ruzyni, zřízený v listopadu 1943. Tímto tzv. 
sběrným táborem prošli všichni vězni pracovně-výchovných táborů předtím, než byli s ozbrojeným dopro-
vodem dopraveni zpět na svá původní pracoviště. 

Pracovně-výchovnými tábory na území protektorátu prošlo mnoho tisíc osob. Jen za sedm měsíců, od 
srpna 1943 do února 1944, bylo do táborů AEL za útěk z nuceného pracovního nasazení v „říši“ a v protekto-
rátu převedeno 12 795 osob.38 A můžeme předpokládat, že v následujících měsících se počet útěků a provi-
nění proti pracovní morálce, a v důsledku toho také počet uvěznění, ještě zvyšoval.

Na jaře 1945 byly některé pracovně-výchovné tábory zrušeny, koncem války byla většina vězňů propuš-
těna nebo utekla poté, co tábory opustilo jejich německé vedení.

kONceNtračNí tábOry – likVidace Prací
Vězni koncentračních táborů představovali pro německé hospodářství obrovské množství levné pra-

covní síly a byli určeni na nejtěžší práce za nelidských podmínek. Pro nacisty neměli vězni jako lidé žádnou 
hodnotu. Práce byla především prostředkem k jejich fyzické likvidaci. Nucení k maximálním pracovním 
výkonům pod neustálým dohledem příslušníků SS, k tomu katastrofální životní podmínky v táborech, jen 
minimální množství jídla, fyzické tresty, šikana a mučení vedly k obrovským ztrátám na životech. 

V koncentračních táborech bylo jen na konci listopadu 1944 vězněno 11 576 protektorátních příslušníků, 
především v Buchenwaldu, Dachau, Flossenbürgu a Ravensbrücku; dalších asi 1000 Čechů muselo pracovat 
v podzemních továrnách tábora Dora-Mittelbau u Nordhausenu.39 Na území protektorátu, ale především  
v pohraničí odstoupeném mnichovskou dohodou Německu, vzniklo postupně několik desítek poboček kon-
centračních táborů Flossenbürg a Groß-Rosen. Jedny z nejhorších životních podmínek panovaly v litoměřic-
ké pobočce koncentračního tábora Flossenbürg, jejíž vězni museli pracovat v nedaleké podzemní továrně 
Richard. V tomto pobočném táboře zemřel každý čtvrtý vězeň z celkového počtu 18 000.40

Také oběti rasového pronásledování musely během války nuceně pracovat pro německý válečný prů-
mysl. Židovské obyvatelstvo protektorátu bylo od roku 1939 propouštěno ze svých profesí, okrádáno o svůj 

35  Wolfgang Franz Werner, Die Arbeitserziehungslager als Mittel nationalsozialistischer „Sozialpolitik“ gegen deutsche Arbeiter. In: Wacław 
Długoborski (Hg.), Zweiter Weltkrieg und sozialer Wandel. Achsenmächte und besetzte Länder. Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Band 47. 
Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2011. 
36  Monika Sedláková, Práce a trest, s. 109.
37  Monika Sedláková, Práce a trest, s. 109.
38  Monatsmeldungen über Sicherheitspolizeiliches Einschreiten wegen Arbeitsvertragsbrüches gegen Protektoratsangehörige und andere bzw. 
ausländische Arbeitskräfte, die im Protektorat ansässig und vertragsbrüchig sind. Fond Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, sign.  
110-10-38,  Národní archiv v Praze. In: Lucie Vondrysková, Životní a pracovní podmínky v pracovně výchovných  táborech pro ženy, s. 97.
39  Stanislav Kokoška, Martin Hořák, Likvidace prací, s. 120.
40  Stanislav Kokoška, Martin Hořák, Likvidace prací, s. 120.
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majetek a zbavováno občanských práv a svobod. Židé byli postupně odesíláni transporty do ghett (např. 
v Nisku, Minsku, Lodži) a koncentračních táborů, kde byli využíváni na práci pro německé firmy. Většina Židů 
z protektorátu byla od podzimu 1941 soustřeďována v ghettu v Terezíně. Postupně sem byli deportováni 
také Židé z okupovaného pohraničí, z Rakouska, Nizozemska, Dánska, ke konci války také ze Slovenska  
a Maďarska. Bylo zde několik výrobních provozů a dílen, z nichž největší strategický význam mělo štěpení 
slídy, která se používala jako izolační materiál v leteckém průmyslu. V průběhu války bylo z Terezína vy-
praveno celkem 63 transportů s více než 87 000 lidmi do koncentračních táborů na východě, především do 
Osvětimi. Vězni byli určeni k likvidaci prací v pobočkách koncentračních táborů, část jich byla zavražděna 
ihned v plynových komorách. Počet židovských obětí z českých zemí se odhaduje na 73 000.

V tzv. Sudetské župě měla své pobočky organizace Schmelt, která spravovala tábory nucených prací 
pro Židy. Tyto tábory začal z Himmlerova pověření budovat v roce 1940 policejní prezident ve Vratislavi 
SS-Oberführer Albrecht Schmelt. Od března 1941 začala organizace Schmelt dodávat levné pracovní síly 
pro válečně důležité stavby. Brzy se rozrostla na 160 táborů, z toho bylo 16 v Sudetské župě a pracovalo 
v nich přes 50 000 vězňů za podmínek, které se příliš nelišily od koncentračních táborů. V roce 1943 nechal 
Himmler většinu internovaných poslat do Osvětimi, kromě těch, kteří pracovali ve zbrojní výrobě.41 Devět 
táborů, které zůstaly zachovány v Sudetské župě, bylo v březnu 1944 přeměněno na pobočky koncentrač-
ního tábora Groß-Rosen.

Obětí rasového pronásledování se stala také většina romské populace protektorátu. Romové byli od 
srpna 1942 internováni v tzv. cikánských táborech v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Tábory byly 
podřízeny stejnému velení jako pracovně-výchovné tábory, tedy generálnímu veliteli neuniformované pro-
tektorátní policie. Ostrahu táborů mělo na starosti protektorátní četnictvo. Romové zde museli pracovat 
na stavbě silnice z Plzně do Ostravy, při odklízení lesních polomů a v zemědělství. Jako levnou pracovní sílu 
si je pronajímali místní podnikatelé. V obou táborech byly otřesné životní a hygienické poměry, které vedly 
k vypuknutí tyfových epidemií. V táboře v Letech bylo internováno 1 309 Romů, z nichž zde 327 zahynulo. 
Táborem v Hodoníně prošlo asi 1 375 osob, z nichž zde zemřelo 207. 

Jen malá část Romů byla z táborů propuštěna nebo uprchla, většina z nich – stejně jako ti, kteří dosud 
žili na svobodě mimo pracovní tábory – byla v letech 1942–1944 deportována do koncentračních táborů 
Osvětim I a Osvětim II-Březinka, kde byli zavražděni. Z českých zemí bylo do Osvětimi deportováno přes  
5 500 Romů, počet obětí romského holocaustu se tak pohybuje minimálně okolo 6 000 osob.

Pro německé hospodářství pracovala také většina osob internovaných ve věznicích a káznicích. Na úze-
mí protektorátu to byli například vězni policejní věznice v terezínské Malé pevnosti. Byli  nasazeni na stav-
bě blízké železniční trati Litoměřice – Ústí nad Labem, v továrně na letecké vrtule firmy Albis Werke GmbH 
nebo v podzemní továrně Richard u Litoměřic. 

V koncentračních táborech zahynulo v letech 1938–1945 asi 99 000 osob z českých zemí. Z toho bylo 73 000 
židovských obětí, minimálně 6 000 obětí romských a dalších 20 000 obětí bylo především z řad politických 
odpůrců nacismu, ale rovněž z dalších nacisty pronásledovaných skupin obyvatelstva, jako byli tzv. asociá-
lové, lidé s psychickým či fyzickým postižením, homosexuálové a příslušníci náboženských menšin.42 

V důsledku nuceného pracovního nasazení zemřelo téměř 3 500 osob.43 ať už následkem pracovních úra-
zů, nemocí nebo leteckých útoků.

NáVraty dOMŮ
Počátkem roku 1945, když už se válečné události chýlily ke konci, pracovalo pro německé hospodářství 

stále ještě 8,2 milionu zahraničních dělníků a zajatců, vedle toho dalších 700 000 vězňů koncentračních 
táborů.44  Zvyšovaly se počty spojeneckých náletů na německé podniky, města a infrastrukturu, zásobovací 
situace byla svízelná, veškeré obyvatelstvo se často ocitalo v ohrožení života. 

V tuto dobu se na území „říše“ stále nacházely tisíce Čechů – ať už nuceně nasazených dělníků ve zbro-
jovkách a ostatních podnicích, příslušníků organizace Todt a pracovních praporů L12 a L13 nebo vězňů 

41  Stanislav Kokoška, Martin Hořák, Likvidace prací, s. 120.
42  Martin Hořák, Tomáš Jelínek (ed.), Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí. Studijní materiál pro učitele dějepisu. Živá paměť, Nakl. Galén, 
2006, s. 73–75.
43  Martin Hořák, Tomáš Jelínek (ed.), Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí, s. 73.
44  Zdeňka Kokošková, Návraty domů, in: Totálně nasazeni. Nucená práce českého obyvatelstva pro třetí říši. Katalog výstavy. Vyd. Česko-německý 
fond budoucnosti, Praha/Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide der Stiftung Topographie des Terrors, Berlin, s. 133.
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koncentračních táborů. Někteří nuceně nasazení využili chaosu, který koncem války panoval po náletech  
a v důsledku blížící se fronty, a rozhodli se pro útěk do protektorátu na vlastní pěst. Jiní vyčkali konce války 
a poté se vydali domů buďto v organizovaných skupinách nebo samostatně. Kvůli poškozené infrastruktuře 
trvaly návraty do vlasti déle, navrátilci přijížděli domů vlakem, nákladními auty nebo část cesty absolvovali 
pěšky.

Repatriace československých státních příslušníků byla zahájena  po konečné porážce Německa a orga-
nizovalo ji ministerstvo sociální péče prostřednictvím svého repatriačního odboru. Do léta 1945 se většina 
bývalých vězňů a nuceně nasazených vrátila zpět do vlasti. Důležitou úlohu přitom hrála repatriační stře-
diska. Repatriační stanicí v Plzni prošlo za pouhých sedm týdnů 45 650 osob, další tisíce navrátilců evi-
dovala střediska v Českých Budějovicích, Břeclavi, Náchodě, Moravské Ostravě, Brně a Praze. O repatriaci 
požádalo po skončení války celkem asi 367 000 Čechů a Slováků.45

OdškOdNěNí
Uplatnění nároků českých nuceně nasazených na odškodnění za nucené práce v Německé říši bylo po 

roce 1945 ovlivňováno třemi hlavními faktory. Zaprvé na mezinárodní úrovni postojem Spolkové republiky 
Německo a německých firem, zadruhé na bilaterální úrovni pozicí Československa, resp. České republiky 
v rámci (západo)německé odškodňovací politiky (Wiedergutmachungspolitik) a za třetí vnitrostátním čes-
koslovenským, resp. českým diskursem a přístupem státu k nárokům nuceně nasazených.

Na rozdíl od jiných zemí (např. Francie, USA či Polsko), kde vnitropolitický diskurs přešel do roviny bi-
laterálních vztahů a ve svém důsledku ovlivnil postoj Německa k otázce odškodnění nuceně nasazených, 
šlo v českém případě o opačný proces. Teprve změna postoje Spolkové republiky Německo k této otázce 
otevřela cestu uplatnění nároků za nucené práce i na bilaterální úrovni, což zásadně ovlivnilo a posílilo 
relativně slabý český diskurs.

Bezprostředně po skončení 2. světové války nahlíželi západní spojenci na kompenzace za nucené práce 
jako na součást reparačních nároků. V logice tohoto přístupu přihlásilo Československo jako jeden z účast-
níků Pařížské reparační konference v rámci přehledu utrpěných škod i náklady na zaopatření zraněných 
nuceně nasazených a ztrátu pracovní síly způsobenou mimo jiné i nucenou prací 600 000 osob v Němec-
ku.46 Vzhledem k minimální výši uhrazených reparací byl však reálný dopad takto uplatněných reparačních 
nároků mizivý. 

Pozice Československa se v tomto ohledu navíc ještě velmi zkomplikovala po únoru 1948. Československý 
stát se stal – odhlédneme-li od specifického případu Jugoslávie – jedinou zemí východního bloku, která byla 
jako jeden z vítězů 2. světové války v reparační otázce odkázána na německé západní zóny, resp. později 
Spolkovou republiku Německo. Klíčového londýnského jednání o německých zahraničních dluzích v roce 1953, 
které vedlo ke zmrazení veškerých reparačních nároků na neurčito, se Československo ani nezúčastnilo.   

Prostor pro odškodnění československých občanů perzekvovaných nacisty nedávalo ani vznikající zápa-
doněmecké odškodňovací zákonodárství, které jejich nároky vylučovalo hned nadvakrát –  většina z nich 
totiž nemohla prokázat územní či alespoň „kulturní“ vztah k předválečnému Německu a pokud ano, pak 
každopádně nesplňovali podmínku občanství státu, s nímž Spolková republika udržuje diplomatické sty-
ky.47 Jejich odškodnění se tak stalo rukojmím konfliktu mezi Západem a Východem a pragmatické snahy 
mladého západoněmeckého státu omezit výdaje na odškodnění všude tam, kde to neodporuje jeho zahra-
ničněpolitickým zájmům.    

Na rozdíl od nových západoevropských spojenců Spolkové republiky Německo, kteří se s vyloučením za-
hraničních obětí nesmířili,48 rezignovalo československé vedení nejen na protest proti bonnské legislativě, 
ale odmítlo i jakékoli úvahy o vznášení globálního nároku či alespoň o podpoře svých občanů v individuální 
rovině. Rezignace na samostatnou politiku vůči SRN a přílišná loajalita k zájmům NDR, obava před zesílením 
hlasu sudetských Němců a jejich požadavků i nechuť přispět k odškodnění především židovských obětí, to 

45  Zdeňka Kokošková, Návraty domů, s. 134.
46  Kučera, Jaroslav (2001): „Der Hai wird nie wieder so stark sein“. Tschechoslowakische Deutschlandpolitik 1945-1948, Dresden: Hannah-Arendt-
Institut für Totalitarismusforschung, s. 79. (Česky (2005): „Žralok nebude nikdy tak silný“: československá zahraniční politika vůči Německu 1945–1948, 
Praha: Argo).
47  Jelínek, Tomáš (2010): Odškodnění českých obětí nacismu 1945–2006. Disertační práce. Praha, Fakulta sociálních věd UK, s. 54nn.
48  Goschler, Constantin (2005): Schuld und Schulden. Die Politik der Wiedergutmachung für NS-Verfolgte seit 1945, Göttingen: Wallstein Verlag  
(2. Auflage 2008), s. 233nn.
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vše vedlo k naprosté pasivitě československé strany. Svůj postoj politbyro změnilo teprve v roce 1965, kdy 
dalo zelenou alespoň neoficiálnímu uplatňování nároku prostřednictvím zájmových organizací obětí. Snahy 
Československého svazu protifašistických bojovníků však až na zdvořilostní rozhovory narážely na nezájem 
západoněmeckých politiků a úřadů a neměly žádné vyhlídky na úspěch. Průlom v tomto ohledu nepřineslo ani 
navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi v roce 1973. I přesto, že se spolková ministerstva financí 
a zahraničí na variantu globálního odškodnění československých obětí nacismu interně připravovala a česko-
slovenská strana nárok bezprostředně po podpisu Pražské smlouvy a poté ještě několikrát oficiálně vznesla, 
ke vstřícnému gestu ze strany Spolkové republiky Německo nedošlo.49 Bezvýznamná role, kterou dogmatické 
normalizační Československo v západoněmecké zahraniční politice hrálo, a atmosféra otevřeného protiúčtu 
odsunutých sudetských Němců přispěly rozhodující měrou k tomu, že se československé oběti nacismu – na 
rozdíl od občanů Polska, Jugoslávie i Maďarska – odškodnění nedočkaly, a to v žádné podobě.

Součástí globálního nároku na individuální odškodnění československých obětí nacismu by však kom-
penzace bývalým nuceně nasazeným s největší pravděpodobností stejně nebyly. Československé pová-
lečné odškodňovací zákonodárství pamatovalo na náhradu škod nuceně nasazeným pouze v případě, kdy 
poškozený utrpěl během nasazení trvalou újmu na zdraví či byl usmrcen. Osoby zavlečené na nucené práce 
do Německa neměly statut účastníka národního boje za osvobození, který přináležel například bývalým 
vězňům koncentračních táborů či odbojářům, a individuální nároky nuceně nasazených nebyly zohledněny 
ani při soupisu válečných a perzekučních škod, který v polovině 60. let prováděl za účelem jejich pozdějšího 
uplatnění Československý svaz protifašistických bojovníků.50      

I přesto se několik stovek československých, resp. českých občanů dočkalo kompenzace za jejich nu-
cenou práci ještě před pádem železné opony, resp. před zahájením mezinárodních jednání o globálním 
odškodnění bývalých nuceně nasazených v roce 1999. V důsledku individuálních žalob – ovšem s podporou 
židovských organizací sdružených v Conference on Jewish Material Claims Against Germany – přistoupilo 
v 50. a 60. letech několik německých firem na mimosoudní vyrovnání s osobami, z jejichž nucené práce za 
války profitovaly. V drtivé většině případů šlo přitom o bývalé židovské vězně koncentračních táborů. Další 
vstřícná gesta některých německých firem pak následovala ještě v roce 1998, když se především v USA za-
čala zvedat vlna kritického zájmu o jejich roli v období nacismu. Celkem se v Československu, resp. v České 
republice jednalo o zhruba 500 osob, které obdržely v souhrnu 5 milionů DM.51 

Změnu postoje Německa k odškodnění nuceně nasazených nepřinesl ani pád železné opony. Německé 
vládě se jednáním o tzv. dohodě 2+4 podařilo odvrátit mírovou smlouvu a tím i otevření reparační otázky  
a potažmo kompenzací za nucenou práci.52 Sjednocené Německo si tak i nadále udrželo právní pozici, která 
mu umožňovala samostatně v souladu se svými zahraničněpolitickými zájmy určovat, komu a jakým způ-
sobem odškodnění poskytne. 

Na rozdíl od politiky smíření zaměřené na Polsko a státy bývalého SSSR nebylo německé gesto vůči 
českým obětem nacismu na pořadu dne. Česká diplomacie očekávající automatické rozšíření odškodňo-
vací politiky i na Českou republiku tím byla poněkud zaskočena a s německou blokádou způsobenou pře-
devším očekáváním recipročního českého gesta vůči odsunutým sudetským Němcům si v první polovině 
90. let nevěděla příliš rady.53 Zlom přišel v roce 1995. Blížící se vstup do NATO a očekávání spojenců, že 
minulostní otázky nebudou zatěžovat vztahy členů aliance, úsilí prezidenta Václava Havla, chopení se té-
matu německou opozicí i schopnost obou stran kreativně vyjednat kompromisní formulace, to vše vedlo 
v roce 1997 k uzavření Česko-německé deklarace, založení Česko-německého fondu budoucnosti a následně 
odškodnění českých obětí nacismu z jeho prostředků. 

49  Jelínek, Tomáš; Kučera, Jaroslav (2006): Ohnmächtige Zaungäste. Die Entschädigung von tschechoslowakischen NS-Verfolgten, in: Hockerts, Hans 
Günter; Moisel, Claudia; Winstel, Tobias (ed.): Grenzen der Wiedergutmachung. Die Entschädigung für NS-Verfolgte in West- und Osteuropa 1945–
2000, Göttingen: Wallstein Verlag, s. 776–844, zde s. 800nn.
50  Tamtéž.
51  Ferencz, Benjamin B. (1981): Lohn des Grauens. Die verweigerte Entschädigung für jüdische Zwangsarbeiter. Ein Kapitel deutscher 
Nachkriegsgeschichte, Frankfurt: Campus Verlag, s. 264–265. Spoerer, Mark (2001): Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, 
Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939–1945, Stuttgart, München, s. 248. (Česky (2005): Nucená práce pod 
hákovým křížem. Zahraniční civilní pracovníci, váleční zajatci a vězni ve Třetí Říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945, Praha: Argo).
52  Hockerts, Hans Günter (2001): Wiedergutmachung in Deutschland. Eine historische Bilanz 1945–2000, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, roč. 
49, č. 2, duben 2001, s. 167–214, zde s. 211.
53  Kunštát, Miroslav (1998): Německo a Česká republika, in: Handl, Vladimír; Hon, Jan; Pick, Otto: Vztahy SRN ke státům střední Evropy od roku 1990, 
Praha: ÚMV s. 197–214, zde s. 206.
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Peníze do fondu vložily obě strany, nicméně příspěvek německé strany de facto obsahoval sumu určenou 
českým obětem ve výši 90 milionů DM. Bývalí nuceně nasazení mezi nimi však nebyli. Německá strana je 
stále za oběti nacismu nepovažovala a česká strana se rozhodla nerozmělňovat dojednanou sumu poskyt-
nutím symbolické částky za nucenou práci – na rozdíl od Polska, které si zahrnutím této skupiny mezi oběti 
nacismu chtělo vytvořit silnější pozici pro případné budoucí jednání o jejich odškodnění.         

Vyloučení bývalých nuceně nasazených z odškodnění nenarazilo na výraznější odpor opozice ani 
veřejnosti. Přístup českého státu vůči této skupině poškozených se v zásadě po roce 1989 nezměnil 
a nepamatovalo na ně ani tzv. zálohové odškodnění českého státu z roku 1994.54 Veřejnému diskursu  
o obětech nacismu dominoval především Český svaz bojovníků za svobodu sdružující jak přeživší holo-
caustu, tak bývalé odbojáře. Nuceně nasazení, pro něž zůstaly dveře do svazu zavřené, založili své zájmové 
sdružení – Svaz nuceně nasazených – hned v květnu 1990. Mohli přitom navázat na neformální aktivity ještě 
z předlistopadové doby, kdy se většina z nich právě dostávala do důchodového věku a mnozí svůj čas začali 
věnovat hledání dávných kamarádů z doby nasazení a společných vzpomínek. V tomto duchu pokračovala 
i činnost jejich svazu: zprostředkovávání kontaktů, organizace setkávání, shromažďování dokumentů a vz-
pomínek a jejich zveřejňování tvořily hlavní náplň činnosti jeho více než 40 000 členů. Od poloviny 90. let se 
však do centra pozornosti svazu dostávala stále více i otázka jejich odškodnění. Nejvýrazněji o sobě v tomto 
ohledu dal svaz vědět v říjnu 1997, když českému parlamentu předložil petici požadující odškodnění nuceně 
nasazených.55 K jejich zahrnutí mezi příjemce plateb z Fondu budoucnosti ani k jiným formám kompenzací 
to však nevedlo. 

Zásadní obrat tak přinesl až rok 1998. U amerických soudů byly podány první hromadné žaloby proti 
některým německým firmám kvůli jejich aktivní účasti v nacistickém systému nucených prací a v Bonnu 
se vlády po šestnácti letech ujala nová koalice složená z SPD a Zelených, stran tradičně a programově 
nakloněných vstřícnému přístupu k nárokům nuceně nasazených a jiných „zapomenutých obětí“. Podpisy 
pod Česko-německou deklarací, v níž se obě strany zavázaly nezatěžovat vzájemné vztahy minulostními 
otázkami, ještě takřka nestačily zaschnout, a už se rýsovala jedna z největších sérií poválečných jednání 
o náhradách škod způsobených nacistickým Německem. České republice se aktivní diplomacií podařilo 
nejen dostat pozvánku za jednací stůl, ale především vyjednat pro bývalé české nuceně nasazené důstojné 
podmínky a výši jejich odškodnění.56  Srovnatelného úspěchu se české straně podařilo dosáhnout i v rámci 
paralelních jednání s Rakouskem.  

V roce 2001 se tak nakonec svého odškodnění dočkali první bývalí čeští nuceně nasazení. Rozdělením 
celkové částky ve výši 423 milionů DM vyčleněné pro Českou republiku byl pověřen Česko-německý fond 
budoucnosti ve spolupráci s německou Nadací „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“, jež spravovala 
prostředky ve výši 10 miliard DM poskytnuté německým státem a německými firmami. Dalších 36 milionů 
DM bylo pro české bývalé nuceně nasazené vyhrazeno v rakouském Fondu smíření. V České republice tak 
bylo v následujících letech odškodněno celkem 87 000 osob, z nichž 9 000 vykonávalo práci v koncentrač-
ním či srovnatelném táboře, 56 000 bylo na práce zavlečeno mimo protektorát, 15 000 bylo dislokováno na 
nucenou práci za obzvláště těžkých podmínek v rámci protektorátu a 7 000 utrpělo jinou újmu (osoby, které 
se například musely ukrývat nebo byly z různých důvodů pronásledované).57

Díky zájmu médií o průběh odškodnění se osudy nuceně nasazených dostaly na přelomu tisíciletí do 
širšího společenského povědomí. Do jaké míry se vzpomínka na tuto formu nacistického bezpráví stane tr-
valou součástí naší společné paměti, bude záviset na dalším úsilí historiků, učitelů i aktérů z řad občanské 
společnosti. 

Studie byla napsána pro katalog mezinárodní putovní výstavy Nucená práce. Němci, nuceně nasazení  
a válka, který vyšel v Nakladatelství Lidové noviny v roce 2014.

54  Zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce.
55  Zloch, Stefanie (2009): Entschädigung für Zwangsarbeiterinen und Zwangsarbeiter in Tschechien, in: Goschler, Constantin; Brunner, José; Frei, 
Norbert (eds.): Die Praxis der Wiedergutmachung. Geschichte, Erfahrung und Wirkung in Deutschland und Israel, Göttingen: Wallstein Verlag, sv. 3,  
s. 7–76, zde s. 16.
56  Jelínek, Tomáš (2010): Odškodnění českých obětí nacismu 1945–2006. Disertační práce. Praha, Fakulta sociálních věd UK, s. 132nn. Mink, Andreas 
(2012): Challenging „Wiedergutmachung“. The Slave Labor Negotiations of 1998–2001, Praha: ÚMV.
57  Odškodnění 2000–2006. Česko-německý fond budoucnosti a platby obětem otrocké a nucené práce, Praha: Česko-německý fond budoucnosti, s. 106.
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Nuceně nasazení cizinci v pohraničních oblastech českých zemí  
v letech 1939–1945

alfons	adam

Nacistické plány počítaly s územím protektorátu Čechy a Morava až do poloviny druhé světové války pře-
devším jako se zásobárnou pracovních sil. Po porážce u Stalingradu však byla do protektorátu stále více 
přesouvána válečná produkce. Státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank (1898–1946) se obával 
„sklonu českého obyvatelstva ke konspirativnímu sbratřování s cizinci všeho druhu“, a tak s úspěchem pro-
sadil, že na území protektorátu nebyli cizinci nuceně nasazováni.

Situace na územích, která byla po mnichovské dohodě v roce 1938 připojena k Německé říši, však byla 
zcela jiná: v důsledku spěšného budování válečného průmyslu, jako např. výstavby chemického závodu na 
výrobu leteckého benzínu (Hydrierwerk) v Mostě, panoval v pohraničí již od roku 1940 nedostatek pracov-
ních sil. Situace se dále zhoršovala povolávacími rozkazy do wehrmachtu.

Jen v Říšské župě Sudety, v níž byla zahrnuta západní a severní česká a moravská hraniční území, se na 
konci září 1944 nacházelo 240 000 civilních pracovníků z ciziny. Mezi těmito zavlečenými lidmi byla asi třeti-
na žen. Zdaleka největšími národnostními skupinami byli v počtu 50 000 až 60 000 osob tzv. východní dělní-
ci (ostarbeitři) z obsazených území tehdejšího Sovětského svazu a dělníci z obsazených území Polska. Další 
větší národnostní skupinou cizinců bylo 20 000 Francouzů. Vedle toho existovala stále se zvětšující skupina 
českých přesídlenců, tedy příslušníků protektorátu trvale žijících v Sudetské župě, jejichž počet do února 
1942 stoupl na 45 000, do roku 1944 na 85 000, a přibližně 18 000 Čechů z protektorátu denně dojíždělo.

Pohraniční území bylo také místem pro internaci válečných zajatců. Již na podzim 1939 přišli do táborů  
v pohraničí první polští váleční zajatci a byli nasazeni v zemědělství. V Sudetech bylo vězněno 70 000 váleč-
ných zajatců (stav k 1. 4. 1944), přičemž od nucené práce byli osvobozeni jen důstojníci. Většina válečných 
zajatců v Sudetské župě (cca 27 000) byli příslušníci Rudé armády. Následovalo 20 000 Francouzů, 8 000 
Britů a stejný počet Italů.

Všechna zde uvedená čísla však nezahrnují části jižních Čech a jižní Moravy, které byly v roce 1938 při-
pojeny k Bavorsku nebo Rakousku, ani Hlučínsko a Těšínsko, jež byly součástí Horního Slezska. Čísla, která 
by zahrnovala jen tato česká dílčí území, rovněž nejsou k dispozici, stejně jako čísla, která by brala v potaz 
nikoli nevýznamnou fluktuaci nuceně nasazených.

Zahraniční Židé a zajatci koncentračních táborů jsou další skupiny lidí, kteří byli nuceně nasazeni ze-
jména v pohraničí. Několik tisíc polských židovských žen pracovalo od roku 1941 v okolí Trutnova a na se-
verní Moravě v textilním průmyslu. Další tisíce polských židovských mužů, kteří všichni pocházeli z okolí 
měst Sosnovec (Sosnowiec) a Będzin, byli koncem roku 1940 nuceně nasazeni při výstavbě dálnice mezi 
Vratislaví a Vídní nebo na stavební práce v karvinském revíru. Kmenové koncentrační tábory Flossenbürg,  
Groß-Rosen a Auschwitz (Osvětim) krom toho od roku 1942 pokryly pohraničí oblasti sítí 34 pobočných tá-
borů, v kterých bylo ke konci války uvězněno na 30 000 osob. Největší pobočný koncentrační tábor s 9 000 
většinou polských (nežidovských) vězňů se nacházel v Litoměřicích.

Mezi lety 1939 a 1945 se příhraniční oblasti proměnily v mezinárodní „melting pot“ (tavicí kotel) s cen-
try těžkého průmyslu kolem Mostu a Ostravy. Ke konci války bylo každé čtvrté pracovní místo v pohraničí 
obsazeno cizincem. Neexistovala vesnice, obec ani podnik, v nichž by na nucenou práci nebyli nasazeni 
cizinci.

ODDÍL 2 / HISTORIE
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pamĚTNÍCI

ODDÍL 3 / PAMěTNÍCI

Miroslav Doležal na lágru pro nuceně nasazené, Kapfenberg, 1943–1944.  
Živá paměť, archiv.
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Bedřich	Blasko (1918–2009) ztělesňuje jeden z „typických“ židovských 
osudů dvacátého století. Jeho rodiče pocházeli z židovských rodin, ve 
třicátých letech se ale již k tomuto náboženství nehlásili. Po zřízení 
protektorátu byl Bedřich Blasko vystaven pronásledování ze strany 
nacistů – nemohl se volně pohybovat na veřejnosti, směl pracovat 
pouze v manuálních profesích a od podzimu 1941 musel nosit židov-
skou hvězdu. Půl roku strávil v tzv. přeškolovacím táboře Lípa u Hav-
líčkova Brodu, kde pracoval na statku spravovaném jednotkami SS, 
v závěru roku 1941 byl deportován do terezínského ghetta. Tam byl 
mimo jiné vyšetřován gestapem pro podezření z účasti v komunis-
tickém odboji. V říjnu 1944 byl deportován do vyhlazovacího tábora 
Auschwitz II-Birkenau, odkud byl vzápětí převezen do koncentrač-
ního tábora Friedland, kde byl nucen pracovat pro německý zbrojní 
průmysl. Po válce dokončil studia chemie a pracoval v laboratoři, po 
roce 1968 byl však propuštěn a opět mohl pracovat pouze v podřad-
ných profesích, neodpovídajících jeho kvalifikaci.

Stručný	životopis	
12.	srpen	1918:	Narozen	v	praze	
Narozen v Praze jako Bedřich Blaskopf. Studium chemie na ČVUT  
v Praze přerušeno v důsledku uzavření českých vysokých škol v listo-
padu 1939. Diskriminován pro svůj židovský původ.
prosinec	1940	–	červen	1941:	lípa	u	Havlíčkova	Brodu,	tzv.	přeškolo-
vací	tábor	
Transportován do tzv. přeškolovacího tábora v Lípě u Havlíčkova 
(tehdy Německého) Brodu. Zemědělské práce na statku spravovaném 
příslušníky SS.
červen	–	listopad	1941:	praha,	práce	na	stavbě
Po návratu z „přeškolovacího tábora“ v Lípě pracuje jako stavební 
dělník v Praze.
listopad	1941	–	říjen	1944:	Terezín,	ghetto	
Vězněn v terezínském ghettu. Zpočátku doprovází nově příchozí 
transporty do ghetta, později pracuje jako topič v kuchyni.
16.	–	19.	říjen	1944:	auschwitz	II-Birkenau	(Osvětim	II-Březinka),	vy-
hlazovací	tábor
Deportován do vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau (Osvětim 
II-Březinka). Při tzv. selekci vybrán na práci do koncentračního tábora 
ve Friedlandu.
19.	říjen	1944	–	6.	květen	1945:	Friedland,	koncentrační	tábor
Vězněn v koncentračním táboře ve Friedlandu (dnes Mieroszów, 
Polsko). Využíván na práci ve zbrojní továrně na výrobu leteckých 
motorů.
květen	1945	–	prosinec	2009:	Žije	v	praze	
6. května 1945 uprchl z tábora ve Friedlandu. Po válce si úředně mění 
příjmení na Blasko. V roce 1946 dokončuje studia chemie, pracuje 
jako chemik. V roce 1970 je propuštěn ze zaměstnání, pracuje jako 
dělník ve spalovně. Po roce 1989 pracuje jako překladatel a redaktor. 
V prosinci 2009 zemřel v Praze.

z rozhovoru v roce 2005
vyhlazovací	tábor	auschwitz	II-
Birkenau
No nakonec jsme tedy dojeli 
až do Osvětimi a samozřejmě 
nám to nic nepravilo. Tam byly 
ty baráky dřevěný. Když jsme se 
podívali z okna, pamatuju se na 
to, že jeden starej vězeň, zřejmě 
nějaký kápo, kterej tam měl asi 
na tom nástupišti službu, se 
podíval do toho okna a řek:  
„Do zejtřka nikdo z vás nebude 
na živu. A ty brejle si sundej!“  
Tak jsem si brejle sundal. Šli 
jsme na tu takzvanou selekci. 
Ten pojem tenkrát samozřejmě 
jsem ještě neznal. Tam oddělili 
mýho otce do jinýho proudu – 
protože byly dva – než jsem byl 
já. Už jsem ho nikdy neviděl. 
[…]
Musím vám říct, že já jsem prožil 
ty dny v Osvětimi v takovým sta-
vu, v takovým mírným jako šoku, 
jo? Protože to bylo prostě napro-
sto otřesný, když si uvědomíte, 
že dopoledne jsme vystoupili 
z vlaku a v pět hodin odpoled-
ne se z těch krematorií, o kte-
rých jsme nevěděli samozřejmě 
zpočátku, že to jsou krematoria, 
začal valit černej dým a že tam 
zahynulo z toho našeho trans-
portu, já nevím, tři tisíce lidí,  
že nás zůstalo 300 nebo 700.

bedŘich blaskO

BedřICH	BlaSkO
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Odškodnění
Já jsem dostal spoustu různejch 
odškodnění. Já myslím, že je to 
velice problematická záležitost.  
Já myslím, že to je velice těžký  
lidskej život odškodňovat  
finančně.
[…]
Moc jsem se toho v životě  
nenaučil. Nejvejš to, že všecko 
špatný je k něčemu dobrý.  
A nemuselo by toho špatnýho 
bejt tolik.

podrobný	životopis
Bedřich Blasko se narodil 12. srpna 1918 v Praze v rodině obchodníka 
Adolfa Blaskopfa. Jeho rodiče pocházeli ze židovských rodin, nicméně 
ve třicátých letech se již k tomuto náboženství nehlásili. Po maturitě 
na reálném gymnáziu v Praze zahájil Bedřich Blaskopf na podzim 1937 
studium chemie na ČVUT, v důsledku uzavření českých vysokých škol 
v listopadu 1939 studia nedokončil. V té době byl již diskriminován pro 
židovský původ a nemohl pracovat jinak nežli jako stavební dělník. Od 
roku 1936 byl členem KSČ. 
V prosinci 1940 byl na půl roku transportován do tzv. přeškolovacího 
tábora Lípa u Havlíčkova (tehdy Německého) Brodu, kde pracoval jako 
zemědělský dělník na statku spravovaném příslušníky SS. V listopa-
du téhož roku byl zařazen do jednoho z prvních transportů do právě 
budovaného terezínského ghetta. Jeho úkolem bylo doprovázet pěší 
kolony nově příchozích Židů, kteří přijeli na nádraží do Bohušovic, na 
několikakilometrové cestě do ghetta. Díky tomu pomohl zprostředko-
vat zakázaný kontakt obyvatel ghetta s vnějším světem. Tato činnost 
se mu v roce 1942 stala málem osudnou, neboť s velkým štěstím uni-
kl trestu smrti za pronesení balíčku do ghetta. Později pracoval jako 
topič v kuchyni, ve volném čase se účastnil terezínského kulturního 
života. Dne 16. října 1944 byl jedním z posledních transportů poslán 
do vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka, odkud byl záhy převezen 
do tábora Friedland ve Slezsku. Vězni zde pracovali ve zbrojní továr-
ně na letecké motory. Počátkem května 1945 Bedřich Blaskopf uprchl 
z obavy, že ostraha tábora ještě před příchodem Rudé armády vězně 
zavraždí. Osvobození se dočkal v Náchodě a 10. května se vrátil do Pra-
hy. Většina jeho příbuzných se konce války nedožila. Hned v létě 1945 
nastoupil na univerzitu a v následujícím roce dokončil studia chemie. 
Na podzim 1945 si změnil příjmení na Blasko. V roce 1945 se oženil a 
o tři roky později se manželům Blaskovým narodila dcera Eva. Po ab-
solvování vojenské služby začal pracovat v různých laboratořích a jako 
chemik se podílel na vývoji očkovacích látek a sér. V roce 1968 nesou-
hlasil s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy. Po nástupu 
tzv. normalizačního režimu v roce 1970 byl vyloučen z KSČ, musel odejít 
z laboratoře a následujících 20 let pracoval jako dělník v pražské spa-
lovně. Po pádu komunistického režimu byl sice již v důchodovém věku, 
nicméně i nadále pracoval jako redaktor a překladatel.

Bedřich Blasko zemřel v prosinci 2009 v Praze.

ODDÍL 3 / PAMěTNÍCI / BedřICH	BlaSkO
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ÚkOly a didaktické kOMeNtáŘe

Souhrnný	didaktický	komentář
Úkoly k filmovému svědectví jsou připraveny od nejjednodušších po komplexnější. První úkol se týká „vel-

kých“ a „malých“ dějin a jejich vzájemného propojení a je vhodné ho zpracovat hned po zhlédnutí filmu. Druhý 
úkol se zaměřuje na životní příběh Bedřicha Blaska a rozvíjí základní dovednosti jako převyprávění příběhu 
vlastními slovy a vytvoření souhrnné prezentace. Třetí úkol (první v kategorii Témata k zamyšlení) se věnuje 
osobní zkušenosti Bedřicha Blaska s rasovou perzekucí i obecnému tématu rasového pronásledování. Čtvr-
tý úkol vede žáky k porovnání jednotlivých internačních zařízení nacistického režimu na základě osobních 
vzpomínek pamětníka, odborných textů i dobových dokumentů. Pátý úkol přináší pohled na realitu života  
v internačním táboře v Lípě a terezínském ghettu v kontrastu k propagandistickým materiálům. Šestý úkol je 
zaměřen na úzký vztah Bedřicha Blaska s otcem a na zhodnocení vlivu blízkého člověka na náš život. Sedmý 
úkol se věnuje důsledkům okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy pro profesní život Bedřicha Blas-
ka. Poslední tematický úkol ukazuje možnosti a zároveň meze životopisných interview – o některých tématech 
Bedřich Blasko z různých důvodů nehovořil a přitom jsou zajímavá. Proto jsme do tohoto úkolu zařadili archivní 
dokumenty k tématům, která zůstala v interview opomenuta, ale životní příběh Bedřicha Blaska dokreslují.

Při práci s vybranými dokumenty, ale také při procházení externích databází obětí je potřeba mít na 
paměti původní příjmení rodiny (Blaskopf), které si její členové postupně změnili na Blasko. Bedřich tak 
učinil v roce 1945.

„Velké“ a „Malé“ dějiNy
ÚKOL
Bedřich	Blasko	a	události	moderních	dějin
jak ovlivňují významné dějinné události konkrétní lidské osudy a jak může jeden člověk ovlivnit ději-

ny? Přečtěte si životopis bedřicha blaska a poslechněte si jeho vyprávění.
1. Po zhlédnutí filmu zapište své první dojmy a postřehy do pracovního pole.
2. Doplňte tabulku, připravenou mezi materiály. Do prostředního sloupce „MALé“ DěJINY doplňte vý-

znamné události ze života Bedřicha Blaska. Do pravého sloupce „VELKé“ DěJINY zapište historický kontext 
na základě vlastních znalostí nebo využijte nabídku ve spodní části tabulky.D

didaktický	komentář
Cílem úkolu je zopakovat základní fakta o životě Bedřicha Blaska, která zazněla v interview, tato fakta 

reprodukovat a zasadit do historického kontextu. K tomu je využit koncept „velkých“ a „malých“ dějin – 
„velkými“ dějinami máme na mysli dějinné události, o kterých již žáci v hodině dějepisu slyšeli, „malými“ 
dějinami pak samotný životní příběh pamětníka. Úkol má formu tabulky, v níž mají žáci k předepsaným da-
tům a časovým obdobím, jež představují mezníky v životním příběhu pamětníka, přiřadit události „velkých“ 
a „malých“ dějin. Jednotlivé události „velkých“ dějin jsou připojeny pod tabulkou jako nabídka. Žák by si měl 
při tomto úkolu nejprve vybavit vyprávění pamětníka, poté identifikovat klíčová data z jeho života, časově 
a tematicky je zařadit a posléze přiřadit k jednotlivým historickým událostem. Záměrem úkolu je reprodu-
kovat informace z vyslechnutého interview a na jejich základě porozumět tomu, jak se významné historic-
ké události „velkých“ dějin (známé z učebnic dějepisu) promítají do konkrétních lidských osudů. Úkol má 
rozvíjet schopnost vnímání historie jako celku, v němž „velké“ a „malé“ dějiny vzájemně úzce souvisejí. Je 
zamýšlen jako určitý předstupeň k dalším úkolům, jeho plnění se doporučuje hned po zhlédnutí interview, 
pokud možno ještě v rámci téže vyučovací hodiny. Zhlédnutí filmu trvá necelých 30 minut, následné vypl-
nění tabulky či diskuse 5–10 minut.

Alternativní přístup: Místo vyplňování tabulky může učitel po zhlédnutí filmu na téma „malých“ a „velkých“ 
dějin s žáky diskutovat a zasadit životní příběh pamětníka do kontextu dějinných událostí ve společné debatě.

BedřICH	BlaSkO
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Rozšiřující	otázka:	diskuse	ke	konceptu	„velkých“	a	„malých“	dějin 
Diskutujte společně s učitelem o konceptu „velkých“ a „malých“ dějin. Co si představíte pod pojmem 

„velké“ dějiny? Jsou to dějiny státních celků, historie panovnických rodů, data velkých bitev a zákonných 
nařízení? Co pro vás znamenají „malé“ dějiny? Chápete je jako „bezvýznamné“, nebo naopak jako ty nejvý-
znamnější pro konkrétní lidský život? Najděte argumenty pro a proti používání tohoto konceptu a zamysle-
te se nad vhodností jeho využívání při popisu historických událostí.Dida

didaktický	komentář
Úkolem rozšiřující otázky je rozvinout s žáky diskusi na téma konceptu „velkých“ a „malých“ dějin. Cílem 

diskuse je dospět k poznání, že rozdělení dějin na „malé“ a „velké“ je pouhým konstruktem, neboť každé 
dějiny mohou být v určité situaci „malé“ nebo „velké“. Jde tudíž o jeden z možných náhledů na dějinné udá-
losti, který nám pomáhá propojit obvyklý, „učebnicový“ úhel pohledu na dějiny s osobními prožitky a vzpo-
mínkami konkrétních lidí. Je to právě metoda orální historie, která se pokouší obě tyto roviny provázat.

ŽiVOtNí PŘíběh

ÚKOL
Životní	příběh	Bedřicha	Blaska	
Životní osudy bedřicha blaska byly výrazně ovlivněny událostmi „velkých“ dějin.
1. Poslechněte si vyprávění Bedřicha Blaska a přečtěte si jeho životopis. Za pomoci časové osy a lexi-

konu popište nejdůležitější etapy v jeho životě. Věnujte se událostem druhé světové války i poválečným 
dějinám.

2. Přiřaďte fotografie k jednotlivým životním etapám Bedřicha Blaska.
3. V souboru materiálů dohledejte dokumenty k životnímu příběhu Bedřicha Blaska. Přiřaďte je k jed-

notlivým životním etapám.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je prohloubení poznatků získaných z poslechu životního příběhu Bedřicha Blaska. Žáci mají 

v rámci tohoto úkolu nejen definovat klíčové události ze života Bedřicha Blaska (jak tomu bylo již v před-
cházejícím úkolu), ale především tyto události vyjádřit vlastními slovy. Úkol má u žáků posílit nejen schop-
nost identifikovat ve zhlédnutém životopisném interview důležitá sdělení a vybrat je, ale též pochopit tento 
životní příběh a formulovat jej vlastními slovy. Úkol metodicky navazuje na předcházející úkol k tématu 
„velkých“ a „malých“ dějin a je možné jej vypracovat buď v rámci jedné vyučovací hodiny po zhlédnutí in-
terview, nebo v průběhu následující hodiny. Jeho další část (přípravu prezentace) mohou žáci vypracovat 
jak během vyučování při rozdělení třídy do skupin, tak jako samostatnou či domácí práci. Úkol může být též 
zadán jako referát v rámci historického semináře.

Pro vypracování třetí části úkolu (dohledání dokumentů k životnímu příběhu) je nutné v oddíle Materiály 
vypnout filtr „Pouze tento úkol“ a vyhledávat ve všech materiálech Bedřicha Blaska.

Rozšiřující	otázka:	„velké“	a	„malé“	dějiny	zblízka 
Jak se prolínaly „velké“ dějiny do životního příběhu některého z vašich příbuzných či známých? Propojte 

obecné historické události s klíčovými okamžiky v životě tohoto člověka, zpracujte časovou osu nebo pre-
zentaci a doplňte ji o získané dobové dokumenty či fotografie. Podle časových možností využijte k získání 
informací také archivy, muzea, památníky nebo databáze na internetu.
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didaktický	komentář
Cílem úkolu je porovnat poznatky, které žáci získali při výuce a práci s online platformou, s životními 

osudy a příběhy jejich příbuzných a známých. Žáci si mají při řešení tohoto úkolu uvědomit, jak významné 
historické události, o kterých slyšeli ve výuce dějepisu, ovlivňovaly životy lidí, které znají ze svého okolí. 
Řešení úkolu by proto nemělo probíhat primárně při výuce, ale formou dlouhodobější samostatné práce, 
která předpokládá obeznámenost žáků s metodou orální historie, ale také s místními paměťovými institu-
cemi (příslušný archiv, muzeum), stejně jako s internetovými zdroji, kde mohou získat požadované informa-
ce (databáze vězňů terezínského ghetta na stránkách Památníku Terezín a podobně). Tematickým vodítkem 
mohou být například předem stanovené události „velkých“ dějin (např. mnichovská dohoda, atentát na 
Heydricha, protižidovská opatření) a žáci pak v rámci plnění úkolu zjišťují, zda a jak tyto události ovlivnily 
jejich příbuzné či známé.

téMata k zaMyšleNí

ÚKOL
Rasová	perzekuce	
Perzekuce židovského obyvatelstva byla za druhé světové války součástí nacistické ideologie. jakým 

způsobem ovlivňovala každodenní život v protektorátu? bedřich blasko byl diskriminován a vězněn pouze 
na základě toho, že se jeho předci hlásili k židovskému náboženství.

1. Které formy diskriminace popisuje Bedřich Blasko ve filmu? Kterým dalším formám diskriminace byli 
Židé v protektorátu vystaveni?

2. Prohlédněte si pozorně fotografie z veřejného života v Praze z let 1939–1945. Jaký je váš první dojem? 
Jak fotografie souvisejí s diskriminací Židů v době protektorátu a jak na ni reagovala česká společnost?

3. Jsou i dnes některé skupiny občanů vystaveny diskriminaci? Pokud ano, které a proč?

didaktický	komentář
Cílem úkolu je přivést žáky k zamyšlení nad diskriminací židovského obyvatelstva v období druhé světo-

vé války. Protižidovská politika se stala součástí rasové ideologie nacismu a vedla přes postupné zbavová-
ní občanských a lidských práv a zabavení majetku až k fyzické likvidaci a genocidě Židů a osob označených 
v tzv. norimberských zákonech za Židy.

Při zpracování úkolu je možné vyjít z vyprávění Bedřicha Blaska o jeho rodině a náboženských postojích. 
Žáci si zopakují osudy rodiny Blaskových (tehdy ještě Blaskopfových) podle filmového příběhu a vyjmenují 
formy diskriminace, které Bedřich Blasko popisuje ve svém vyprávění. Poté se na základě materiálů a od-
borných textů věnují obecně tématu pronásledování židovského obyvatelstva za druhé světové války. Při-
ložené fotografie a skeny policejních vyhlášek, novinových zpráv a článků přibližují praktická omezení,  
s nimiž se museli Židé potýkat v každodenním životě. Východiskem pro řešení druhé části úkolu se mohou 
stát metodická doporučení, jak analyzovat fotografie a dokumenty, která jsou umístěna mezi připojenými 
materiály. Žáci postupně pracují s jednotlivými dokumenty nebo fotografiemi a kladou si nad nimi doporu-
čené analytické otázky. Teprve na základě svých zjištění formulují odpověď ohledně perzekuce.

Učitel může s žáky diskutovat o antisemitismu v různých historických etapách, o jeho kořenech a důsled-
cích. Může také přejít k obecnému tématu diskriminace názorových či náboženských menšin.

Rozšiřující	otázka:	perzekuce	židovského	obyvatelstva	za	2.	světové	války	
Vyhledejte odborné texty a další dokumenty k tématu perzekuce židovského obyvatelstva za druhé svě-

tové války na webové stránce www.holocaust.cz. Zpracujte na dané téma seminární práci nebo připravte 
prezentaci.
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didaktický	komentář
Rozšiřující otázku lze využít jako impuls pro další studium pramenů k problematice holocaustu židovské-

ho obyvatelstva pocházejícího z předválečného Československa. Webová stránka www.holocaust.cz nabízí 
četné odborné texty, dokumenty a fotografie. Je zde rovněž databáze obětí holocaustu z českých zemí.

ÚKOL
místa	internace	a	věznění	
bedřich blasko vypráví o věznění v „přeškolovacím táboře“ v lípě, terezínském ghettu a koncentračních 

táborech auschwitz (Osvětim) a Friedland. jaké jsou jeho zážitky z těchto míst? srovnejte osobní zkušenosti 
pamětníka s dnešními poznatky o daných místech. Pracujte samostatně nebo ve skupině.

1. Charakterizujte a porovnejte životní a pracovní podmínky v jednotlivých internačních zařízeních a 
koncentračních táborech, kterými Bedřich Blasko prošel. Využijte filmové svědectví pamětníka a poté si 
vyhledejte další informace k uvedeným táborům (lexikon, učebnice, encyklopedie). Shoduje se subjektivní 
hodnocení Bedřicha Blaska s objektivními informacemi v odborných textech?

2. Zjistěte z dobových dokumentů, kdy a jak dlouho byl Bedřich Blasko internován v jednotlivých táborech.
3. Jak byste vysvětlili závěrečnou větu z vyprávění Bedřicha Blaska?

didaktický	komentář
Cílem první části úkolu je charakterizovat a porovnat jednotlivá internační zařízení, která Bedřich Blas-

ko zmiňuje v rozhovoru. Žáci by měli navíc dojít k poznání, že subjektivní hodnocení nemusí vždy odpovídat 
objektivnímu pohledu a je závislé na celkové životní zkušenosti vypravěče. Bedřich Blasko tak např. ko-
mentuje podmínky v táboře v Lípě jako „vcelku dobré“, stejně tak s jistou úlevou komentuje koncentrační 
tábor ve Friedlandu. Je třeba mít vždy na paměti relativitu těchto vyjádření a porovnat ji s tím, co bylo pro 
pamětníka opravdu nejhorším zážitkem, tedy v našem případě skutečnost genocidy v táboře v Osvětimi.  
V obecné rovině jistě nelze podmínky v koncentračním táboře zlehčovat. Aktivity spojené s řešením druhé 
části úkolu mají za úkol rozvinout analytické schopnosti při podrobném zkoumání archivních dokumentů, 
podpořit schopnosti klást si otázky a hledat odpovědi. Žáci mohou při řešení této části úkolu využít meto-
dický tip na analýzu dokumentu, zařazený do oddílu Materiály.

Rozšiřující	otázka:	Oběti	bez	jména?	
V oddíle Materiály vyhledejte dvě fotografie Jana Lukase, které zobrazují dívku a její rodiče těsně před 

odchodem do transportu do terezínského ghetta. Lidé na nich mají na krku pověšené cedulky s čísly, která 
se stala součástí označení transportu do Terezína.  Dokážete těmto lidem vrátit jejich jména? 

1. Zkopírujte si fotografie do pracovního pole k rozšiřující otázce (  *). Sepište své první dojmy z těch-
to fotografií. 

2. Pátrejte po identitě osob na fotografiích. Za pomoci metodického tipu, který najdete v oddílu Materi-
ály, se pokuste o analýzu fotografií. Poté využijte jmenný vyhledávač bývalých vězňů terezínského ghetta 
(www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/ghetto/) a databázi obětí holocaustu na webových stránkách www.
holocaust.cz. Doplňte své první dojmy o nově získané informace. Analyzujte skeny archivních materiálů, 
které jste našli na doporučených webových stránkách. 

3. Sepište krátký příběh rodiny z fotografie.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je vzbudit zájem žáků o životní příběh rodiny z fotografie. Učitel může tento úkol zadat jako 

domácí práci nebo spolu s žáky pátrat po osudech rodiny v rámci výuky. Žáci mohou využít tip na analýzu 
fotografie zařazený do oddílu Materiály. Důležité informace mohou poskytnout také popisky k fotografiím. 
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Víme, že dívka na fotografii válku přežila, bylo jí tehdy odhadem 12–15 let, její transportní číslo známe  
z cedulky na krku – 671. Číslu na kartičce vždy předcházelo ještě písmenné označení transportu (např.  
Ak-671), které ale neznáme. Pátrání začneme v databázi Památníku Terezín, obsahující informace o lidech, 
kteří válku přežili, i o těch, kteří zahynuli. Do vyhledávače zadáme transportní číslo dívky (671) a podívá-
me se, kdo z uvedených lidí by mohl odpovídat dívce v daném věku, která válku přežila. Dostaneme se ke 
dvěma dívkám, Alici Fauskové (měla označení transportu M-671) a Haně Voglové (Cv-671). Rodiče dívky měli 
transportní čísla 669 a 670. Zadáním do databáze zjistíme, že pod transportním označením Cv-669 jela do 
ghetta Karla Voglová (matka, přežila) a pod číslem Cv-670 Šimon Vogl (otec, byl zavražděn). V databázi na 
webových stránkách Holocaust.cz můžeme zjistit bližší údaje o obětech, které válku nepřežily, tedy také  
o Šimonu Voglovi. K jeho osobě jsou přiřazeny další zajímavé dokumenty a fotografie, na kterých poznáme 
dívčiny rodiče. Na základě těchto materiálů můžeme dívku z fotografie Jana Lukase identifikovat jako Hanu 
Voglovou. Žáci dále mohou s využitím těchto materiálů sestavit krátkou prezentaci o rodině Voglových  
a lidem z fotografie vrátit jména.

ÚKOL
propaganda	a	realita	
jaký byl skutečný život v internačních táborech či ghettech? jaký obraz o těchto místech vytvářela na-

cistická propaganda? jaké byly její záměry? Porovnejte vzpomínky bedřicha blaska na „přeškolovací tábor“ 
v lípě a terezínské ghetto s dobovými fotografiemi, propagandistickým obrazovým i textovým materiálem 
a odbornými texty.

1. Analyzujte fotografie z tábora v Lípě. Pokuste se odhadnout, které z nich vznikly za účelem propagan-
dy, a které odrážely reálný život v táboře.

2. Porovnejte záběry z propagandistického filmu o Terezíně s realitou života v ghettu. Pracujte s výpově-
dí pamětníka, přiloženými fotografiemi, texty a lexikonem, popřípadě dalšími zdroji informací.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je naučit žáky posuzovat míru věrohodnosti různých historických materiálů, včetně propa-

gandistických produktů, fotografií či filmových záběrů. Nacistická propaganda vytvářela záměrně idylické 
či zkreslené obrazy o internačních zařízeních, ghettech a koncentračních táborech a skrývala jejich pravou 
podstatu. Schopnost odlišit propagandu od reálných záměrů a nutnost ověřování informací z více zdrojů je 
důležitou dovedností také pro dnešní dobu.

Rozšiřující	otázka:	eufemismy	v	řeči	nacistické	moci	
Zamyslete se nad těmito pojmy: přeškolovací tábor Lípa, konečné řešení, zvláštní zacházení, ochranná 

vazba, návrat nežádoucí.
1. Bez přípravy si zapište, co by podle vás mohlo být jejich obsahem. 
2. Poté si v lexikonu nebo z dalších zdrojů zjistěte, co dané pojmy ve skutečnosti znamenaly. 
3. Proč se v nacistické terminologii používaly eufemismy? Diskutujte o tom ve třídě.
4. Objevují se i dnes eufemismy ve veřejné debatě nebo ve slovníku politiků?

didaktický	komentář
Cílem úkolu je upozornit žáky na rozpor mezi zdánlivě nevinným označením určitého historického fe-

noménu a reálným obsahem pojmů užívaných nacisty. V následné diskusi lze pak zkoumat i další obecně 
známé eufemismy jakožto častý rys autoritářských a totalitních režimů, které tak navenek kryjí skutečnou 
podstatu některých svých činů a záměrů.
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ÚKOL
můj	otec	
jsou lidé, kteří v našich životech hrají pozitivní a významnou roli. ať už jsme si toho vědomi v přítomný 

okamžik, nebo si danou věc uvědomíme teprve s odstupem času. Pro bedřicha blaska byl takovým člově-
kem jeho otec, adolf blaskopf.

1. Jak charakterizuje Bedřich Blasko svého otce a jakou roli hrál v jeho životě? Jaký byl osud otce za druhé 
světové války? Kdy se otec a syn viděli naposledy?

2. Sestavte stručný životopis Bedřichova otce, Adolfa Blaskopfa. Při práci využijte časovou osu, fotogra-
fie a dokumenty.

3. Kdo hraje nebo hrál významnou roli ve vašem životě, ať už jde o příbuzné či výrazné osobnosti, se 
kterými jste se setkali? Pokuste se formulovat proč.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je pokusit se reflektovat vztah Bedřicha Blaska s jeho otcem. Podle vyprávění si spolu byli 

velice blízcí a otec hrál v životě pamětníka významnou roli. Tento úkol pak může přesáhnout historické 
zaměření otázky a posloužit jako impulz k diskusi o osobnostech, které ovlivňují životy druhých lidí i nás 
samých.

Rozšiřující	otázka:	práce	s	databázemi	bývalých	vězňů	
1. Na webových stránkách Památníku Terezín pracujte s aplikací jmenných vyhledávačů bývalých vězňů 

terezínského ghetta (www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/ghetto/). Sledujte zde osud Bedřicha Blaska 
a jeho otce Adolfa Blaskopfa (nar. 1881). Z biografie zjistěte důležité informace ohledně změny Bedřichova 
jména po roce 1945 a zapište do vyhledávače příjmení, které rodina používala v době války.

2. Obdobným způsobem pracujte s databází obětí holocaustu na webových stránkách www.holocaust.cz. 
Zde najdete oběti, které válečná léta nepřežily, tedy např. Adolfa Blaskopfa. Ve vyhledávačích můžete najít také 
osudy lidí z vašeho regionu či známých umělců a vědců, kteří se stali oběťmi nacistického pronásledování.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je seznámit žáky s existencí online databází obětí nacistického režimu a ukázat jim způsob 

práce s nimi na základě příběhu Bedřicha Blaska, známých osobností či přímo příbuzných samotných žáků. 
Ke známým osobnostem, které prošly terezínským ghettem, patří např. spisovatel Arnošt Lustig, spisovatel 
Ivan Klíma (uveden v terezínské databázi pod rodným jménem Ivan Kauders), režisér Dušan Klein (v data-
bázi uveden pod rodným jménem Julius Klein, cemballistka Zuzana Růžičková, dirigent Karel Ančerl nebo 
průmyslník Emil Kolben.

ÚKOL
„Nelze	k	tomu	jen	tak	přihlížet“	–	rok	1968	
Citát z rozhovoru s Bedřichem Blaskem připomíná události roku 1968, které měly výrazný vliv na poli-

tickou a společenskou situaci v tehdejším Československu. Jak ovlivnily osobní a pracovní život Bedřicha 
Blaska?

1. Poslechněte si rozhovor s Bedřichem Blaskem a popište, jak se jeho život vyvíjel po roce 1945. Dostal 
se Bedřich Blasko v poválečných letech, zejména po roce 1968, do konfliktu s politickým režimem? Jaké dů-
sledky měl jeho občanský postoj na profesní kariéru? Jak byste se v dané situaci zachovali vy sami?

2. Přečtěte si prohlášení Dva tisíce slov z června 1968. Měl by podle vašeho názoru Bedřich Blasko k to-
muto prohlášení názorově blízko?

3. Jak se Bedřich Blasko staví k poválečnému odškodňování obětí nacismu? Jaký je váš názor? Diskutujte 
o tomto tématu ve třídě.
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didaktický	komentář
Rozhovor s Bedřichem Blaskem byl veden formou životopisného vyprávění, seznamujeme se proto 

s jeho životním osudem také po druhé světové válce. Cílem úkolu je naučit žáky vnímat osud člověka v celé 
jeho šíři a časovém rozpětí. Nacistická perzekuce tedy nemusela být – a  v případě Bedřicha Blaska ani 
nebyla – poslední perzekucí ze strany vládnoucího politického režimu, se kterou se musel ve svém životě 
vyrovnávat. V prvém případě byl Bedřich Blasko perzekvován kvůli svému původu, po roce 1968, kdy se ro-
zešel s komunistickou stranou a byl z ní vyloučen, kvůli svým občanským postojům a vyjádření nesouhlasu 
s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. V následném období tzv. normalizace 
musel vykonávat pouze dělnické profese a nemohl pokračovat v odborné a vědecké práci v oboru chemie, 
který vystudoval na vysoké škole. Druhá část úkolu se věnuje významnému dokumentu tzv. pražského 
jara – prohlášení Dva tisíce slov spisovatele Ludvíka Vaculíka, které bylo zveřejněno v tisku 27. června 1968  
a vzniklo z podnětu některých pracovníků Československé akademie věd. Manifest podepsaly stovky osob-
ností veřejného života a více než sto tisíc občanů. Vedení KSČ tento dokument později označilo za kontra-
revoluční a jeho signatáři byli perzekvováni. Podle vyprávění a postojů Bedřicha Blaska lze usuzovat, že by 
s tímto prohlášením ve značné míře souhlasil. Pro zodpovězení třetí části úkolu lze využít informační text 
o odškodnění českých obětí nacismu a filmové vyprávění Bedřicha Blaska.

Rozšiřující	otázka:	Různé	interpretace	jedné	dějinné	události	
Porovnejte dva dokumenty týkající se událostí roku 1968 – článek z deníku Rudé právo Na věčné časy –  

a nikdy jinak! a text Deset bodů. Zjistěte, jakými různými způsoby vykládají jejich autoři tytéž události da-
ného roku. Se kterým textem by podle vašeho názoru souhlasil Bedřich Blasko?

didaktický	komentář
Cílem úkolu je podívat se na jednu dějinnou událost – vpád vojsk Varšavské smlouvy do Českosloven-

ska –  pohledem různých aktérů. Článek v deníku Rudé právo, tehdejším oficiálním periodiku Komunistické 
strany Československa, s názvem Na věčné časy – a nikdy jinak! ukazuje postoje vládnoucí elity a její in-
terpretaci dané dějinné události, kterou mělo podle jejich představ přijmout také obyvatelstvo tehdejší-
ho Československa. Reformy, podporované značnou částí veřejnosti, jsou v textu nazývány „vystoupením 
reakčních a pravicových sil“ a invaze vojsk „internacionální pomocí“. Přijetí tohoto výkladu bylo základním 
předpokladem pro kariéru v normalizační éře. V srpnu 1969 pak vydala skupina českých intelektuálů text 
Deset bodů, kritizující nejen samotný vpád vojsk pěti států Varšavské smlouvy v srpnu 1968, ale i následující 
vývoj. Autoři prohlášení včetně Václava Havla nemohli v době normalizace veřejně působit, byli uvězněni 
a někteří odešli do exilu.

ÚKOL
Co	v	rozhovoru	nenajdeme	
Některá témata bedřich blasko v rozhovoru nezmiňuje. Můžete se o jeho životě dozvědět více? které 

další prameny vám mohou pomoci? Pátrejte v přiložených archivních materiálech a dobových dokumen-
tech a doplňte příběh bedřicha blaska o další zajímavé skutečnosti. zaměřte se na následující tři události: 
emigrace, řidičské oprávnění, členství v komunistické straně. zjistěte o nich více a zařaďte je do historické-
ho kontextu. Pracujte jednotlivě nebo ve skupině, výsledky prezentujte.

1. Emigrace byla jednou z možností, jak uniknout nacistickému pronásledování. Chystal se rovněž Bed-
řich Blasko uprchnout do zahraničí? Jak byste se v dané situaci zachovali vy?

2. Proč musel Bedřich Blasko v roce 1941 odevzdat řidičský průkaz? Dopustil se nějakého dopravního 
přestupku?

3. Jaká byla historie členství Bedřicha Blaska v komunistické straně?

BedřICH	BlaSkO
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didaktický	komentář
Cílem úkolu je poukázat na možnosti a meze životopisného vyprávění jako historického pramene. Bed-

řich Blasko o některých tématech z různých důvodů nehovořil. Zůstala by proto bez povšimnutí, kdybychom 
do bádání nezařadili i další druhy historických pramenů, především archivní materiály. Zásluhou archiv-
ního výzkumu a spolupráce s rodinou Bedřicha Blaska jsme mohli do úkolu zařadit archivní dokumenty  
k tématům, která zůstala ve vlastním vyprávění opomenuta, ale životní příběh Bedřicha Blaska významným 
způsobem dokreslují. Tyto dokumenty mohou žáci s pomocí metodických tipů (analýza dokumentu, analýza 
videointerview) detailněji analyzovat a výsledky svých zjištění následně zařadit do prezentace o životním 
osudu pamětníka.

Rozšiřující	otázka:	Životopisné	interview	jako	historický	pramen
Zhodnoťte vyprávění Bedřicha Blaska jako historický pramen. Můžete využít metodický tip na analýzu 

videointerview zařazený v oddílu Materiály. Pokuste se odpovědět na následující otázky: 
1. Jaké jsou meze životopisného vyprávění jako historického pramene?
2. Je potřeba – a proč – doplnit pamětníkovo vyprávění o informace z dalších pramenů?
3. Může se pamětník „mýlit“? Co je vlastně pamětníkovo vyprávění z pohledu orální historie?

didaktický	komentář
Cílem úkolu je umožnit žákům, aby reflektovali možnosti a meze životopisného vyprávění jako historic-

kého pramene, a to na základě své vlastní badatelské zkušenosti, kterou získali při přípravě prezentace 
životního příběhu Bedřicha Blaska.

ÚKOL
vlastní	otázka
1. Tento prostor můžete využít pro vytvoření vlastní otázky. Vyberte si sami potřebné texty, dokumenty 

a fotografie mezi materiály, v lexikonu a na časové ose.
2. Můžete si zde rovněž poznamenat své první dojmy po zhlédnutí filmu a pokroky v učení po zpracování 

úkolů.  

didaktický	komentář
Cílem úkolu je podpořit vlastní tázání žáků. Žáci mohou vlastní otázku vytvořit buď během vyučování 

(jednotlivě i ve skupinách), nebo v rámci plnění domácího úkolu. Do pracovního pole si žáci mohou rovněž 
zapisovat poznámky během sledování interview nebo při plnění dalších úkolů. 

Pokud chce učitel formulovat vlastní zadání úkolu pro své žáky, může tak učinit v prostředí pro učitele 
(zelené pole), v záložce Moje zadání. Zde si vybere, u kterého pamětníka a v kterém oddílu se otázka zobra-
zí, které materiály k ní mají být přiřazeny a pro kterou skupinu (třídu) je otázka určena. Otázky zadané přes 
funkci Moje zadání se zobrazují online přímo ve výčtu úkolu a jsou graficky označené hvězdičkou.

ODDÍL 3 / PAMěTNÍCI / BedřICH	BlaSkO
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anna	kýrová (1927–2008) byla nacisty pronásledována jako přísluš-
nice romského etnika. Narodila se v jihomoravské Strážnici v rom-
ské rodině, která již nežila kočovným způsobem života, a byla plně 
integrována do společenského života tohoto města. Když byla Anna 
Kýrová společně se svojí matkou a dvěma sourozenci v březnu 1943 
českými četníky deportována do Olomouce, přišli se s nimi jejich 
sousedé na nádraží rozloučit. Z Olomouce byla rodina Kýrových 
převezena do vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau, kde byli 
někteří její příslušníci zavražděni. Anna Kýrová tam pracovala v tá-
borové kuchyni a na jaře 1944 byla převezena do koncentračního 
tábora Ravensbrück, odtud ji pak nacisté deportovali do tábora 
Beendorf v severním Německu, kde vězňové v podzemní továrně 
vyráběli německou „zázračnou zbraň“ V1. Během svého věznění se 
několikrát setkala s pomocí ze strany německých příslušníků os-
trahy koncentračních táborů. Po válce pracovala jako kuchařka  
a dětská ošetřovatelka.

Stručný	životopis

5.	květen	1927:	Narozena	ve	Strážnici	
Anna Kýrová se narodila ve Strážnici v romské rodině.
březen	1943:	auschwitz	II-Birkenau	(Osvětim	II-Březinka),	vyhlazova-
cí	tábor	
Spolu se svojí matkou, sourozenci a ostatními Romy transportována 
do Olomouce a posléze do vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birke-
nau (Osvětim II-Březinka).
duben	1944:	Ravensbrück,	koncentrační	tábor	
Transportována z vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau do 
ženského koncentračního tábora Ravensbrück.
září	1944:	Beendorf,	koncentrační	tábor	
Transportována do Beendorfu, kde se nacházely pobočné tábory 
koncentračních táborů Ravensbrück a Neuengamme. Pracovala zde  
v podzemní továrně na výrobě součástek pro zbraně V-1.
leden	1945:	Hamburg-Sasel,	koncentrační	tábor	
Odeslána do koncentračního tábora v hamburské městské části  
Sasel. Jednalo se o pobočný tábor koncentračního tábora Neuen-
gamme.
duben	1945:	Hamburg-Sasel,	koncentrační	tábor	
Osvobozena britskými vojsky v koncentračním táboře Hamburg- 
Sasel.
srpen	1945	–	2008:	Žije	ve	Strážnici	
V srpnu 1945 se vrátila do Strážnice, kde žila po zbytek života.

aNNa	kýROvÁ

z rozhovoru v roce 2006

Transport		
do	auschwitz-Birkenau

Tak první šli Židé, to jsem viděla 
na své oči. Uzélky [tzn. uzlíčky] 
měli ty Židé, chuďata, měli na 
zádoch a šli už na transport.  
A povídá: „Za chvilku půjdú cigá-
ni.“ A naši povídajú: „Ježíšmarja, 
toto není možné! My abysme šli? 
Na, však jsme nikomu nic neu-
dělali.“ Ani jeden hodinu nebyl 
zavřený, ani jeden! A také krás-
né domečky jsme měli. Všecko 
políčené, všecko očištěné, no 
velice pěkné domečky. No a jim 
to nevadilo. 
[...]
Nás četníci zebrali, dovedli nás 
na nádraží, sem tady, na nádraží. 
Jenom si vzít to, co potřebujeme. 
Tož aj peřiny si braly ženské.  
A jak krásné šaty, kdybyste viděli 
ty kroje! Jedni byli z Kněžduba, 
jedni byli z Hroznové Lhoty.  
A dědináčky [tzn. vesničanky].  
A jak krásné šaty drahé, brokáty 
všelijaké. To byste žasli! Kdybys-
te jich viděli, řekli byste: „Kam ty 
ženské dáváte?“ Krásné. No
 a házali nás do teho vagona.  

aNNa kýrOVá
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podrobný	životopis
Anna Kýrová se narodila 5. května 1927 v jihomoravské Strážnici v rom-
ské rodině. Její otec zde pracoval jako kovář a zemřel, když bylo Anně 
dvanáct let. Sociální situace rodiny se poté značně zhoršila, matka  
i děti se musely živit zemědělskými pracemi.
V polovině března 1943 transportovali čeští četníci Annu Kýrovou spo-
lečně s matkou a třemi sourozenci do Olomouce. Sousedé ze Strážni-
ce tehdy jejich odjezdu litovali a přišli se s nimi rozloučit na nádraží.  
Z Olomouce byla rodina Kýrových převezena německými bezpečnost-
ními složkami do vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau (Osvětim 
II-Březinka). Tam Anna pracovala v táborové kuchyni, kde se mimo jiné 
podílela na přípravě mléka pro kojence. V Auschwitz zemřela její matka 
a mladší sestra, její strýc byl dopaden při pokusu o útěk z tábora a ná-
sledně zavražděn. V březnu 1944 byla Anna Kýrová transportována do 
koncentračního tábora Ravensbrück, kde vykonávala zemědělské prá-
ce. Zde si ji oblíbil jeden z příslušníků táborového personálu a zařídil 
její odeslání do koncentračního tábora Beendorf, kde se vyráběly sou-
částky pro německou letounovou střelu V1. Podzemní továrna zde byla 
umístěna v bývalých solných dolech. V závěru války byla Anna Kýrová 
v rámci evakuace tohoto tábora převezena do dalšího koncentračního 
tábora v okolí Hamburku, pravděpodobně do tábora v městské části 
Sasel. Tam byla v dubnu 1945 osvobozena britskými vojáky.
Do rodné Strážnice se vrátila v srpnu 1945 spolu s dalšími bývalými 
vězni nacistických koncentračních táborů. Z nejbližší rodiny přežil na-
cistické pronásledování pouze nevlastní bratr. Po válce pracovala v ho-
telové kuchyni ve Strážnici nebo jako dětská ošetřovatelka. V roce 1946 
se provdala za Antonína Kýra a stala se matkou tří dětí. Její nejstarší 
syn byl profesionálním vojákem.

Anna Kýrová zemřela ve Strážnici v roce 2008.

koncentrační	tábor	Beendorf,	
podzemní	továrna
Rozvažte si, solné doly to byly 
a ty solné doly byly odrátěné 
dokola kolem, abysme neutekli. 
Dokola kolem byly zadrátované. 
A když jsme dostali brambory, 
tak ty šlupky jsem oddělala,  
z tých brambor, a šla si škrábat 
na tej stěně tu sůl. A on mně 
řiká: „Du, Češka, nichts gut!  
To jed!“
Povidá: „To jed!“ „Nichts gut,“ 
povidá, protože tam šél ten 
prach od tého soustružení.  
Povidá, že to „nichts gut“, abych 
to nejedla. No ale co, hladná 
jsem byla. A on mně potom 
povidál: „Počkaj, já tobě dám.“ 
Německy mně vykládal.  
No a tak já už jsem mu rozumě-
la. A on měl takú brašnu, jak 
vojáci. Brašnu a v té brašně měl 
chleba. A to měl civilní chleba, 
dobrý. A měl tam, mně sa zdá – 
neomastěný – jenom tak chleba. 
A nevím, jestli tam měl vuřt lebo 
něčeho, já nevím. Ale jenom ten 
chleba mně dál.
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ÚkOly a didaktické kOMeNtáŘe 

Souhrnný	didaktický	komentář
Zatímco první dva úkoly jsou věnovány vlastnímu životnímu příběhu Anny Kýrové, třetí úkol se zabývá 

vězeňskými zařízeními, kterými pamětnice v době druhé světové války prošla. V rámci řešení úkolu porov-
návají žáci informace o životních podmínkách v těchto táborech. Čtvrtý úkol je zaměřen na dva neúspěšné 
pokusy o útěk, kterých byla Anna Kýrová svědkem. Na základě přiložených materiálů žáci rekonstruují dva 
jiné útěky romských vězňů, tentokrát úspěšné. Nabízí se pak možnost diskutovat s žáky o možnostech úniku 
i ze zdánlivě bezvýchodné situace. Rozšiřující otázka, jež nabízí práci s plnou verzí životopisného vyprávění 
Anny Kýrové, vede žáky k vyhledávání pasáží, ve kterých pamětnice popisuje pomoc poskytnutou ze strany 
německého personálu tábora. Tato otázka může posloužit jako východisko pro výklad či debatu o odporu 
některých Němců vůči nacistické rasové politice, ale také o nemožnosti paušalizovat názory na různé ná-
rodnostní (či jiné) skupiny. Pátý úkol je věnován osudům Romů z českých zemí v době druhé světové války. 
Žáci vytvářejí na základě studia konkrétního příběhu Anny Kýrové a dalších materiálů prezentaci o rom-
ském holocaustu. Šestý úkol je orientován na tzv. místa paměti. Žáci mohou při jeho řešení pátrat po po-
mnících připomínajících romské oběti nacismu ve veřejném prostoru a také debatovat o současné podobě 
památníků v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.

„Velké“ a „Malé“ dějiNy

ÚKOL
anna	kýrová	a	události	moderních	dějin
Jak	ovlivňují	významné	dějinné	události	konkrétní	lidské	osudy	a	jak	může	jeden	člověk	ovlivnit	ději-

ny?	přečtěte	si	životopis	anny	kýrové	a	poslechněte	si	její	vyprávění.
1.  Po zhlédnutí filmu zapište své první dojmy a postřehy do pracovního pole.
2. Doplňte tabulku zařazenou v oddílu Materiály. Do prostředního sloupce „MALé“ DěJINY doplňte vý-

znamné události ze života Anny Kýrové. Do pravého sloupce „VELKé“ DěJINY zapište historický kontext na 
základě vlastních znalostí nebo využijte nabídku ve spodní části tabulky.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je zopakovat základní fakta o životě Anny Kýrové, která zazněla ve filmu, reprodukovat je  

a zasadit do historického kontextu. K tomu je využit koncept „velkých“ a „malých“ dějin. „Velkými“ dějinami 
máme na mysli dějinné události, o kterých již žáci v hodině dějepisu slyšeli, „malými“ dějinami pak samotný 
životní příběh pamětnice. Úkol má formu tabulky, v níž mají žáci k předepsaným datům a časovým obdo-
bím, jež představují mezníky v životním příběhu pamětnice, přiřadit události „velkých“ a „malých“ dějin. 
Jednotlivé události „velkých“ dějin jsou připojeny pod tabulkou jako nabídka. Žák by si měl při tomto úkolu 
nejprve vybavit vyprávění pamětnice, poté identifikovat klíčová data z jejího života, časově a tematicky je 
zařadit a posléze přiřadit k jednotlivým historickým událostem. Záměrem úkolu je reprodukovat informace 
z vyslechnutého životního příběhu a na jejich základě porozumět tomu, jak se významné historické udá-
losti „velkých“ dějin (známé z učebnic dějepisu) promítají do konkrétních lidských osudů. Úkol má rozvíjet 
schopnost vnímání historie jako celku, v němž „velké“ a „malé“ dějiny vzájemně úzce souvisejí. Je zamýšlen 
jako určitý předstupeň k dalším úkolům, jeho plnění se doporučuje hned po zhlédnutí filmu, pokud možno 
ještě v rámci téže vyučovací hodiny. Zhlédnutí filmu trvá necelých 30 minut, následné vyplnění tabulky či 
diskuse 5–10 minut.

Alternativní přístup: Místo vyplňování tabulky může učitel po zhlédnutí filmu na téma „malých“ a „vel-
kých“ dějin s žáky diskutovat a zasadit životní příběh pamětnice do kontextu dějinných událostí ve společ-
né debatě.

aNNa	kýROvÁ
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Rozšiřující	otázka:	diskuse	ke	konceptu	„velkých“	a	„malých“	dějin 
Diskutujte společně s učitelem o konceptu „velkých“ a „malých“ dějin. Co si představíte pod pojmem 

„velké“ dějiny? Jsou to dějiny státních celků, historie panovnických rodů, data velkých bitev a zákonných 
nařízení? Co pro vás znamenají „malé“ dějiny? Chápete je jako „bezvýznamné“, nebo naopak jako ty nejvý-
znamnější pro konkrétní lidský život? Najděte argumenty pro a proti používání tohoto konceptu a zamysle-
te se nad vhodností jeho využívání při popisu historických událostí.

didaktický	komentář
Úkolem rozšiřující otázky je rozvinout s žáky diskusi na téma konceptu „velkých“ a „malých“ dějin. Cílem 

diskuse je dospět k poznání, že rozdělení dějin na „malé“ a „velké“ je pouhým konstruktem, neboť každé 
dějiny mohou být v určité situaci „malé“ nebo „velké“. Jedná se tudíž o jeden z možných náhledů na dějinné 
události, který nám pomáhá propojit obvyklý, „učebnicový“ úhel pohledu na dějiny s osobními prožitky  
a vzpomínkami konkrétních lidí. Je to právě metoda orální historie, která se pokouší obě tyto roviny pro-
vázat.

ŽiVOtNí PŘíběh

ÚKOL
anna	kýrová	–	životopisný	portrét
Jak	ovlivnilo	nacistické	pronásledování	život	anny	kýrové	a	její	rodiny?	Sledujte	osud	šestnáctileté	dív-

ky,	zavlečené	v	roce	1943	do	koncentračního	tábora	auschwitz	II-Birkenau	(Osvětim	II-Březinka)	a	dalších	
nacistických	táborů.	

1.  Poslechněte si vyprávění Anny Kýrové a přečtěte si její životopis. Popište nejdůležitější etapy v jejím 
životě.

2.  Připravte biografickou prezentaci, ve které popíšete osud Anny a jejích příbuzných. Využijte přiložené 
materiály, lexikon a časovou osu.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je prohloubení poznatků získaných z poslechu životního příběhu Anny Kýrové. Žáci mají 

v rámci tohoto úkolu nejen definovat klíčové události z jejího života (jak tomu bylo již v předcházejícím 
úkolu), ale především tyto události vyjádřit vlastními slovy. Úkol má u žáků posílit nejen schopnost iden-
tifikovat ve zhlédnutém životopisném vyprávění důležitá sdělení a vybrat je, ale též pochopit tento životní 
příběh a formulovat jej vlastními slovy. Úkol metodicky navazuje na předcházející úkol k tématu „velkých“ 
a „malých“ dějin a je možné jej vypracovat buď v rámci jedné vyučovací hodiny po zhlédnutí filmu, nebo  
v průběhu následující hodiny. Jeho další část (přípravu prezentace) mohou žáci vypracovat jak během vy-
učování při rozdělení třídy do skupin, tak jako samostatnou či domácí práci. Úkol může být též zadán jako 
referát v rámci historického semináře.

Pro vypracování druhé části úkolu (příprava biografické prezentace) je vhodné v oddíle Materiály vy-
pnout filtr „Pouze tento úkol“ a vyhledávat ve všech materiálech Anny Kýrové.

Rozšiřující	otázka:	„velké“	a	„malé“	dějiny	zblízka 
Jak se prolínaly „velké“ dějiny do životního příběhu některého z vašich příbuzných či známých? Propojte 

obecné historické události s klíčovými okamžiky v životě tohoto člověka, zpracujte časovou osu nebo pre-
zentaci a doplňte ji o získané dobové dokumenty či fotografie. Podle časových možností využijte k získání 
informací také archivy, muzea, památníky nebo databáze na internetu.
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didaktický	komentář
Cílem úkolu je porovnat poznatky, které žáci získali při výuce a práci s online platformou, s životními osudy 

a příběhy jejich příbuzných a známých. Žáci si mají při řešení tohoto úkolu uvědomit, jak významné historické 
události, o nichž slyšeli ve výuce dějepisu, ovlivňovaly životy lidí, které znají ze svého okolí. Řešení úkolu by 
proto nemělo probíhat primárně při výuce, ale formou dlouhodobější samostatné práce, která předpokládá 
obeznámenost žáků s metodou orální historie, ale také s místními paměťovými institucemi (příslušný archiv, 
muzeum), stejně jako s internetovými zdroji, kde mohou získat požadované informace (databáze vězňů tere-
zínského ghetta na stránkách Památníku Terezín a podobně). Tematickým vodítkem mohou být například pře-
dem stanovené události „velkých“ dějin (mnichovská dohoda, atentát na Heydricha, protižidovská opatření 
atd.) a žáci pak v rámci plnění úkolu zjišťují, zda a jak tyto události ovlivnily jejich příbuzné či známé.

téMata k zaMyšleNí

ÚKOL
místa	věznění
anna	kýrová	byla	v	době	druhé	světové	války	vězněna	celkem	ve	třech	nacistických	vězeňských	zaříze-

ních	–	auschwitz	II-Birkenau,	Ravensbrück	a	Beendorf.	Jaké	v	těchto	táborech	panovaly	podmínky?
1. Zjistěte, o jaký druh táborů šlo a jakou práci zde Anna Kýrová vykonávala. Zjištěné údaje zapište do 

přiložené tabulky a ke každému táboru též uveďte, jaký osobní zážitek s ním měla Anna Kýrová spojen.
2. Popište podmínky v jednotlivých táborech a srovnejte je. Ve kterém z táborů byla Anna Kýrová nejvíce 

v ohrožení života?

didaktický	komentář
Cílem úkolu je seznámit žáky s povahou pronásledování Romů v době druhé světové války. S pomocí 

různých zdrojů informací žáci zjišťují a porovnávají, jakým podmínkám byli Romové vystaveni v nacistic-
kých koncentračních a vyhlazovacích táborech (např. Auschwitz II-Birkenau byl táborem vyhlazovacím, Ra-
vensbrück byl tábor koncentrační a Beendorf tábor pobočný, jehož „mateřským“ zařízením byl koncentrační 
tábor Neuengamme). Na základě vyprávění Anny Kýrové vyplňují žáci do přiložené tabulky, jakou práci zde 
pamětnice vykonávala a jaké další události zde prožila (smrt rodinných příslušníků, pokusy vězňů o útěk 
a podobně). S pomocí dalších pramenů a zdrojů (dokumenty z oddílů Materiály, Časová osa, Lexikon) pak 
vepisují i další charakteristiky jednotlivých táborů. Srovnání životních podmínek v těchto táborech by mělo 
žákům pomoci rozlišit i jejich účel – v Auschwitz II-Birkenau byli vězňové systematicky vražděni v plynových 
komorách, v Ravensbrücku byli „likvidováni“ prací (nacistická taktika „zničení prací“) a v Beendorfu byli 
zneužíváni jako pracovní síly pro německý válečný průmysl. Lze tedy dospět k závěru, že nejvíce v ohrožení 
života byla Anna Kýrová v Auschwitz II-Birkenau. Úkol je určen pro řešení v rámci běžného vyučování.

ÚKOL
„prosím	ťa,	zachráň	sa“
měli	vězni	koncentračních	táborů	nějaké	východisko	ze	své	situace?	anna	kýrová	popisuje	dva	případy,	

kdy	byla	svědkem	toho,	jak	se	lidé	v	její	blízkosti	pokusili	o	útěk.
1. Poslechněte si ještě jednou vyprávění Anny Kýrové nebo si přečtěte jeho přepis. Kdo je autorem citátu 

v nadpise úkolu? Kde a za jakých okolností byla tato prosba vyslovena?
2. Popište pokusy o útěk, které Anna Kýrová zmiňuje ve svém vyprávění. Napište, ve kterých táborech se 

udály, jak probíhaly a jak skončily.
3. Prostudujte si texty, fotografie a video v oddílu Materiály a popište úspěšné pokusy jiných romských 

vězňů o útěk.
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didaktický	komentář	
Cílem úkolu je přiblížit žákům situaci vězňů nacistických vyhlazovacích a koncentračních táborů a přimět 

je k zamyšlení nad možností jejich útěku. Žáci by nejprve měli identifikovat, že autorkou citátu „Prosím ťa, 
zachráň sa“ je matka Anny Kýrové, která ji těmito slovy vybízela k útěku z vyhlazovacího tábora Auschwitz 
II-Birkenau. Žáci by dále měli reprodukovat, že Anna Kýrová byla nejprve svědkem pokusu svého strýce  
o útěk z tábora Auschwitz II-Birkenau a následně v táboře Beendorf obdobného pokusu dvou ruských 
vězeňkyň, přičemž oba pokusy dopadly neúspěšně a jejich aktéři byli zavražděni. Následně by žáci měli 
prostudovat přiložené materiály (video, informační texty, fotografie), které popisují úspěšné pokusy 
dvou Romů o útěk z nacistických vězeňských zařízení – konkrétně útěk Josefa Serinka, který uprchl z Letů  
u Písku, a pana J. I., jenž byl vězněn v Hodoníně u Kunštátu. Vzpomínky pamětníků lze tentokrát využít jako 
východisko pro diskusi o tom, zda má i v bezvýchodné situaci cenu pokoušet se o útěk. Tato část úkolu má 
mezioborový přesah do výuky základů společenských věd (psychologie, etika).

Rozšiřující	otázka:	pomoc	z	neočekávané	strany
Anna Kýrová byla během dvouletého věznění v koncentračních táborech svědkem extrémní brutality ze 

strany dozorců, ale setkala se i s pomocí a soucitem.
Poslechněte si plnou verzi vyprávění Anny Kýrové, která je k dispozici v online archivu Nucená práce 

1939–1945 (www.nucenaprace-archiv.cz, resp. www.zwangsarbeit-archiv.de), a najděte zde momenty, kdy se 
během svého věznění setkala s nezištnou pomocí. Kdo jí v těžkých chvílích pomohl a jakou k tomu měl moti-
vaci? Jak moc riskovali ti, kdo Anně Kýrové pomáhali? Jak přispěli k jejímu přežití v jednotlivých táborech?

didaktický	komentář
Cílem úkolu je seznámit žáky s fungováním online archivu Nucená práce 1939–1945 (www.nucenapra-

ce-archiv.cz, resp. www.zwangsarbeit-archiv.de) a podpořit jejich schopnost vyhledat zde požadované in-
formace. Především by však mělo řešení úkolu přimět žáky k zamyšlení nad skutečností, že k přežití Anny 
Kýrové přispěli významným způsobem příslušníci táborového personálu z řad Němců, kteří si ji oblíbili. 
Žáci by měli ve filmu dohledat příslušné pasáže, ve kterých Anna Kýrová tyto události popisuje, a vlastními 
slovy je reprodukovat. Posléze je možné rozvinout diskusi o tom, do jaké míry mohli příslušníci nacistic-
kých bezpečnostních složek přispět k záchraně vězňů. Lze některé z nich na základě podobných svědectví 
označit za „hodné Němce“? Nebo nelze navzdory podobným situacím, které se v rámci holocaustu stávaly, 
zapomínat, že příslušníci represivních složek, kteří z nějakého subjektivního důvodu některému z vězňů 
pomohli, se na hromadném vyvražďování Židů či Romů i nadále podíleli? Britský historik Timothy Snyder 
kupříkladu ve své knize Černá zem připouští, že mladé, krásné dívky měly při útěku z koncentračních táborů 
či transportů smrti větší šanci na přežití. Přesto však existovali Němci, kteří s holocaustem nesouhlasili  
a aktivně vůči němu vystoupili. Příkladem mohou být sourozenci Hans a Sophie Schollovi a jejich odbojová 
skupina Bílá růže.

Webové stránky www.nucenaprace-archiv.cz, resp. www.zwangsarbeit-archiv.de, které nabízejí informa-
ce, odborné texty a expertní rozhovory k tématu nucené práce, jsou dostupné bez nutnosti registrace. 
Přístup do archivu nahrávek, který obsahuje nesestříhané verze rozhovorů s pamětníky (celkem téměř 600 
svědectví), je však kvůli ochraně osobních dat pamětníků možný pouze po registraci. Registrace trvá dva až 
tři pracovní dny, poté uživatel získá své heslo a může archiv s audio- a videonahrávkami využívat. Při využí-
vání online archivu (přístupu k nesestříhaným verzím rozhovorů) je proto potřeba před prvním přihlášením 
počítat s časovou prodlevou pro registraci. 
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ÚKOL
Osudy	Romů	v	době	druhé	světové	války
Zjistěte,	jaký	byl	osud	Romů	z	českých	zemí	za	druhé	světové	války,	a	vytvořte	na	toto	téma	prezentaci.
1. Popište, jak Anna Kýrová vzpomíná na soužití Romů a ostatních obyvatel Strážnice před druhou svě-

tovou válkou, v jejím průběhu a po ní.
2. Zajímala se Anna Kýrová o politické dění doma a ve světě? Jak vnímala svoje uvěznění a následnou 

deportaci do vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau?
3. Na základě vyprávění Anny Kýrové a dalších přiložených materiálů vytvořte prezentaci o osudu Romů 

z českých zemí v době druhé světové války.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je zkoumat prostřednictvím životního příběhu Anny Kýrové postavení a osudy Romů z čes-

kých zemí v době před druhou světovou válkou a v jejím průběhu. Žáci nejprve vlastními slovy reprodukují, 
jak Anna Kýrová popisuje soužití s místními obyvateli ve Strážnici ve třicátých letech 20. století. Podstatu 
bezproblémového soužití blíže vysvětluje přiložený výkladový text – město Strážnice představovalo ve tři-
cátých letech ukázkový případ asimilace Romů (existovalo zde dokonce romské divadlo). V tomto kontextu 
pak mohou žáci sami interpretovat i vzpomínku Anny Kýrové, že strážničtí občané přišli s lítostí své romské 
sousedy vyprovodit k nástupu do transportu. Z dalších vzpomínek pak vyplývá, že Anna Kýrová (ani její ro-
dina) se nijak blíže nezajímala o dobové politické dění a svoje uvěznění proto chápala jako bezpráví, neboť 
se ničeho konkrétního nedopustila. Rodina Anny Kýrové tak (alespoň zpočátku) nechápala, že její perzeku-
ce je součástí nacistické vyhlazovací politiky. V rámci řešení třetí části úkolu by měli žáci prostřednictvím 
studia přiložených materiálů (informačních textů, dokumentů) získat představu o způsobu pronásledování 
Romů a vytvořit na toto téma prezentaci. Klíčové budou v tomto ohledu jejich vlastní otázky a zájem o dané 
téma.

ÚKOL
místa	paměti
důležitou	součást	vzpomínek	na	období	druhé	světové	války	představují	pomníky	a	památníky	ve	veřej-

ném	prostoru.	Zjistěte,	jakým	způsobem	jsou	dnes	v	České	republice	připomínány	romské	oběti	nacistické	
vyhlazovací	politiky.

1. Pátrejte po místech, na kterých je dnes v České republice připomínáno utrpení Romů v době druhé 
světové války.

2. Porovnejte památníky romských obětí s místy paměti, která připomínají jiné oběti nacismu.
3. Pamětními místy v České republice, o jejichž podobě se vede dlouholetá debata, jsou bývalé tzv. 

cikánské tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Seznamte se s okolnostmi této debaty a formu-
lujte svůj názor na věc.

didaktický	komentář
Cílem tohoto úkolu je seznámit žáky s problematikou tzv. vzpomínkové kultury, jež odkazuje k tématu 

druhé světové války, ale též s diskusemi, jež se vedou ohledně památníků v místech někdejších cikánských 
táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. V první části řešení úkolu pátrají žáci po místech připo-
mínajících v České republice romský holocaust. Budou-li žáci například v rámci domácího úkolu ve svém 
okolí hledat nějaký pomník připomínající romské oběti holocaustu a dále pomníky připomínající jiné oběti 
války, s velkou pravděpodobností pomník Romům neobjeví, zatímco dalších válečných památníků najdou 
patrně vícero. Otázku, proč dosud romské oběti holocaustu představují nejméně viditelnou skupinu obětí 
druhé světové války, pak blíže osvětluje řešení třetí části úkolu. S pomocí novinových a informačních textů 
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se žáci seznámí s hlavními argumenty v diskusích o (ne)vybudování památníků v místech dvou bývalých 
tzv. cikánských táborů. Vzhledem k tomu, že jde o diskuse stále živé, lze doporučit nejen projev vyšší míry 
empatie k pozůstalým obětí (např. položit žákům otázku, jak by se jim líbilo, kdyby se v místě, kde zahynul 
některý z jejich předků, nacházel velkokapacitní vepřín), ale také kritické čtení aktuálních mediálních ohla-
sů dané problematiky.

ÚKOL
vlastní	otázka
1. Tento prostor můžete využít pro vytvoření vlastní otázky. Vyberte si sami potřebné texty, dokumenty 

a fotografie mezi materiály, v lexikonu a na časové ose.
2. Můžete si zde rovněž poznamenat své první dojmy po zhlédnutí filmu a pokroky v učení po zpracování 

úkolů.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je podpořit vlastní tázání žáků. Žáci mohou vlastní otázku vytvořit buď během vyučování 

(jednotlivě i ve skupinách), nebo v rámci plnění domácího úkolu. Do pracovního pole si žáci mohou rovněž 
zapisovat poznámky během sledování filmu nebo při plnění dalších úkolů. 

Pokud chce učitel formulovat vlastní zadání úkolu pro své žáky, může tak učinit v prostředí pro učitele 
(zelené pole), v záložce Moje zadání. Zde si vybere, u kterého pamětníka a v kterém oddílu se otázka zobra-
zí, které materiály k ní mají být přiřazeny a pro kterou skupinu (třídu) je otázka určena. Otázky zadané přes 
funkci Moje zadání se zobrazují online přímo ve výčtu úkolů a jsou graficky označené hvězdičkou.

ODDÍL 3 / PAMěTNÍCI / aNNa	kýROvÁ

Na fotografii z roku 1939 zleva: Anna Kýrová, 
její teta Marie Angrová (zahynula v Osvětimi) 
a matka Kateřina Kýrová (zahynula v Osvě-
timi). Vpředu stojí Apoléna (Poluška), mladší 
sestra Anny, která zahynula v Osvětimi na 
tyfus. Vzadu stojí Antonie Lipová, nevlastní 
sestra Anny, dcera Kateřiny Kýrové z prvního 
manželství. Živá paměť, archiv.
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Jaroslava	Skleničková (nar. 1926) představuje nejmladší ženu, která 
přežila tzv. lidickou tragédii. Narodila se ve středočeských Lidicích 
v rodině kuchaře, jenž byl zaměstnán v několika lázeňských zaříze-
ních. Jaroslava Skleničková	tak vyrůstala v Luhačovicích, Hradci Krá-
lové nebo v Novém Smokovci v Tatrách. Po zřízení Slovenského státu 
se její rodina musela ze Smokovce odstěhovat a vrátila se do Lidic. 
V noci na 10. června 1942 byla Jaroslava Skleničková na základě Hit-
lerova rozhodnutí o vypálení Lidic spolu se svojí matkou a sestrou 
deportována do koncentračního tábora Ravensbrück, zatímco její 
otec byl s dalšími lidickými muži zastřelen. V Ravensbrücku pracova-
la Jaroslava Skleničková v krejčovské dílně a též se účastnila zdejší-
ho ilegálního kulturního života. V závěru války byla zařazena do tzv. 
pochodu smrti, během něhož ušla v průběhu pěti dní téměř 170 kilo-
metrů. Po válce pracovala jako úřednice. Její vzpomínky byly knižně 
publikovány pod názvem Jako chlapce by mě zastřelili… (2006).

Stručný	životopis	

27.	březen	1926:	Narozena	v	lidicích
Jaroslava Skleničková se narodila v Lidicích, dětství prožila střídavě 
v Lidicích, Luhačovicích a Novém Smokovci na Slovensku. Od roku 
1937 navštěvovala měšťanskou školu v Hradci Králové, od roku 1941 
studovala obchodní školu v Praze.

červen	1942	–	duben	1945:	Ravensbrück,	koncentrační	tábor	
Dne 10. června 1942 byla obec Lidice v rámci odvetných opatření po 
atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 
srovnána se zemí, muži byli zastřeleni a ženy odvezeny do koncent-
račního tábora Ravensbrück. Jaroslava Skleničková tam byla vězně-
na až do konce války, kdy absolvovala pochod smrti.

léto	1945	–	1978:	Žije	v	praze	
Brzy po návratu z Ravensbrücku se stěhuje do Prahy, kde žije se svou 
rodinou až do roku 1978.

1978	–	dodnes:	Žije	v	lidicích	
Spolu s manželem se v roce 1978 přestěhovala zpět do Lidic, kde 
dodnes žije.

JaROSlava	SkleNIČkOvÁ

jarOslaVa skleNičkOVá

z rozhovoru v roce 2005
Narozena	v	lidicích,		
vězněna	v	koncentračním	táboře	
Ravensbrück
Když prostě jsem se narodila já, 
chtěli kluka, to je pochopitelný, 
no ale když nebyl, no tak mě 
pojmenovali po tatínkovi – Jaro-
slava. A dědeček, co byl maminčin 
tatínek, říkal: „Nebuďte nešťast-
nej, že máte dvě holky. Já jsem 
taky chtěl vždycky kluka.“ On měl 
taky dvě dcery. „Pak přišla první 
světová válka, já byl rád, že jsou 
to děvčata.“ A toto rčení se opa-
kovalo u nás, protože kdybych 
byla kluk, tak mě zastřelili  
v Lidicích.
[…]
Kdo to neprožil, tak neumí si 
představit vůbec, že něco takový-
ho mohlo bejt. Já vím, potom  
s tou přítelkyní polskou, pak jsme 
si jednou říkaly: „Holka, prožily 
jsme to my vůbec? Je to možný, 
takový podmínky?“ No, když si 
vemete, představte si – prší, leje. 
Vy stojíte na apelu, máte na sobě 
jen ty šaty, v létě třeba s krátkým 
rukávem, a teď promoknete. A teď 
jdete do práce třeba večer a sedí-
te v tom mokrým. Vy nedostanete 
zápal plic, vy nenastydnete, jak je 
to možný?
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podrobný	životopis

Jaroslava Skleničková se narodila 27. března 1926 jako Jaroslava Su-
chánková ve středočeské vesnici Lidice nedaleko Kladna. Její otec brzy 
poté získal místo vedoucího kuchyně v Luhačovicích, kam se s celou 
rodinou přestěhoval. V roce 1935 následovalo další stěhování do No-
vého Smokovce v Tatrách, kde Jaroslava dokončila základní (tehdy tzv. 
obecnou) školu. Poté ji rodiče odeslali k tetě do Hradce Králové, kde od 
září 1937 navštěvovala měšťanskou školu. V březnu 1939 byli Suchán-
kovi jako Češi ze Slovenska vyhnáni a vrátili se zpět do Lidic. Jarosla-
va dokončila měšťanskou školu v Buštěhradu a v roce 1941 nastoupila 
studium na obchodní škole v Praze. Zpočátku přespávala na internátě 
v Praze, později začala do školy dojíždět z Lidic, kde se také nacházela 
v noci z 9. na 10. června 1942, kdy nacisté započali z příkazu Adolfa 
Hitlera likvidaci této vesnice. Jaroslava se společně s matkou a sestrou 
musela odebrat do lidické školy, odkud byly s dalšími ženami a dětmi 
převezeny do Kladna. V budově zdejšího reálného gymnázia byly věz-
něny tři dny a dvě noci, poté byly transportovány do koncentračního 
tábora Ravensbrück.

Jaroslava pracovala v Ravensbrücku v krejčovské dílně, ačkoliv  
v ručních pracích ve škole příliš zdatná nebyla, a účastnila se též kultur-
ního života v táboře. V závěru války absolvovala pochod smrti, během 
něhož vězeňkyně v průběhu pěti dnů ušly asi 170 kilometrů. Věznění  
v koncentračním táboře přežila její matka i sestra, otec byl zastřelen  
u zdi Horákova statku v Lidicích.

Po válce Jaroslava pracovala jako úřednice a v březnu 1951 se pro-
vdala za Miroslava Skleničku. S rodinou tehdy žila v Praze. V roce 1978 
se přestěhovala do Lidic, kde žije dodnes. V roce 2006 publikovala své 
vzpomínky pod názvem Jako chlapce by mě zastřelili… Příběh nejmlad-
ší lidické ženy.

ODDÍL 3 / PAMěTNÍCI / JaROSlava	SkleNIČkOvÁ

[…]
Já jsem se svým životem jako 
takovým spokojená. Nebejt 
smrti toho táty, tak bych ani 
nelitovala toho lágru, který 
jsem prožila, poněvadž to 
vám dá do života tolik, když 
něco takovýho prožijete, jo, 
taková zkušenost ve všem  
a pohled na svět – úplně 
jinej. Všecko je malichernost, 
když to vezmete. Nejde  
o život, nejde o nic.

Poslední společná fotografie rodiny Suchánkovy. Jaroslava je druhá 
zleva. Lidice, 1941. Archiv Jaroslavy Skleničkové.
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ÚkOly a didaktické kOMeNtáŘe 

Souhrnný	didaktický	komentář
Zatímco první dva úkoly jsou věnovány samotnému životnímu příběhu Jaroslavy Skleničkové, třetí úkol 

se týká Lidické tragédie. Žáci mohou v jeho rámci porovnávat, jak tuto událost interpretuje historické vy-
právění a jak na ni vzpomíná očitá svědkyně. Žáci také mohou během řešení tohoto úkolu pátrat po umělec-
kých dílech s tematikou Lidic. V rámci rozšiřujícího úkolu je možné navštívit Památník Lidice nebo zjišťovat 
informace o dalších vesnicích vypálených nacisty. Čtvrtý úkol je věnován každodennosti v koncentračním 
táboře Ravensbrück – žáci by měli nejprve formulovat, jak zde žila Jaroslava Skleničková, a poté na základě 
studia dalších materiálů vytvořit popis životních podmínek v tomto táboře. Závěrečná část úkolu nabízí 
prostor pro tvůrčí reflexi historických poznatků – vytvoření fiktivního deníkového zápisu o prožití jedno-
ho dne v nacistickém koncentračním táboře. Rozšiřující otázka je věnována osobnostem, které byly v Ra-
vensbrücku vězněny, a žáci mohou při jejím řešení pátrat po vězeňkyních z místa svého bydliště. Pátý úkol 
se zabývá životem Jaroslavy Skleničkové po návratu z koncentračního tábora a seznamuje žáky s obtížemi 
a traumaty, kterým čelily přeživší oběti nucené práce.

„Velké“ a „Malé“ dějiNy

ÚKOL
Jaroslava	Skleničková	a	události	moderních	dějin	
Jak	ovlivňují	významné	dějinné	události	konkrétní	lidské	osudy	a	jak	může	jeden	člověk	ovlivnit	dějiny?	

přečtěte	si	životopis	Jaroslavy	Skleničkové	a	poslechněte	si	její	vyprávění.
1. Po zhlédnutí filmu zapište své první dojmy a postřehy do pracovního pole.
2. Doplňte tabulku, připravenou v oddílu Materiály. Do prostředního sloupce „MALé“ DěJINY doplňte 

významné události ze života Jaroslavy Skleničkové. Do pravého sloupce „VELKé“ DěJINY zapište historický 
kontext na základě vlastních znalostí nebo využijte nabídku ve spodní části tabulky.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je zopakovat základní fakta o životě Jaroslavy Skleničkové, která zazněla ve filmu, tato fakta 

reprodukovat a zasadit do historického kontextu. K tomu je využit koncept „velkých“ a „malých“ dějin – 
„velkými“ dějinami máme na mysli dějinné události, o kterých již žáci v hodině dějepisu slyšeli, „malými“ 
dějinami pak samotný životní příběh pamětnice. Úkol má formu tabulky, v níž mají žáci k předepsaným da-
tům a časovým obdobím, jež představují mezníky v životním příběhu pamětnice, přiřadit události „velkých“ 
a „malých“ dějin. Jednotlivé události „velkých“ dějin jsou připojeny pod tabulkou jako nabídka. Žák by si měl 
při tomto úkolu nejprve vybavit vyprávění pamětnice, poté identifikovat klíčová data z jejího života, časově 
a tematicky je zařadit a posléze přiřadit k jednotlivým historickým událostem. Záměrem úkolu je reprodu-
kovat informace z vyslechnutého životního příběhu a na jejich základě porozumět tomu, jak se významné 
historické události „velkých“ dějin (známé z učebnic dějepisu) promítají do konkrétních lidských osudů. 
Úkol má rozvíjet schopnost vnímání historie jako celku, v němž „velké“ a „malé“ dějiny vzájemně úzce sou-
visejí. Je zamýšlen jako určitý předstupeň k dalším úkolům, jeho plnění se doporučuje hned po zhlédnutí 
filmu, pokud možno ještě v rámci téže vyučovací hodiny. Zhlédnutí filmu trvá necelých 30 minut, následné 
vyplnění tabulky či diskuse 5–10 minut.

Alternativní přístup: Místo vyplňování tabulky může učitel po zhlédnutí filmu na téma „malých“ a „vel-
kých“ dějin s žáky diskutovat a zasadit životní příběh pamětnice do kontextu dějinných událostí ve společ-
né debatě.

JaROSlava	SkleNIČkOvÁ
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Rozšiřující	otázka:	diskuse	ke	konceptu	„velkých“	a	„malých“	dějin 
Diskutujte společně s učitelem o konceptu „velkých“ a „malých“ dějin. Co si představíte pod pojmem 

„velké“ dějiny? Jsou to dějiny státních celků, historie panovnických rodů, data velkých bitev a zákonných 
nařízení? Co pro vás znamenají „malé“ dějiny? Chápete je jako „bezvýznamné“, nebo naopak jako ty nejvý-
znamnější pro konkrétní lidský život? Najděte argumenty pro a proti používání tohoto konceptu a zamysle-
te se nad vhodností jeho využívání při popisu historických událostí.

didaktický	komentář
Úkolem rozšiřující otázky je rozvinout s žáky diskusi na téma konceptu „velkých“ a „malých“ dějin. Cí-

lem diskuse je dospět k poznání, že rozdělení dějin na „malé“ a „velké“ je pouhým konstruktem, neboť 
každé dějiny mohou být v určité situaci „malé“ nebo „velké“. Jde tudíž o jeden z možných náhledů na 
dějinné události, který nám pomáhá propojit obvyklý, „učebnicový“ úhel pohledu na dějiny s osobními 
prožitky a vzpomínkami konkrétních lidí. Je to právě metoda orální historie, která se pokouší obě tyto 
roviny provázat.

ŽiVOtNí PŘíběh

ÚKOL
kdybych	byla	kluk,	tak	by	mě	v	lidicích	zastřelili
vytvořte	prezentaci	k	životnímu	příběhu	Jaroslavy	Skleničkové	a	jejích	příbuzných.
Poslechněte si vyprávění Jaroslavy Skleničkové a přečtěte si její životopis. Jak vzpomíná na své dětství? 

Které události zcela změnily život její rodiny? Jaký byl osud Jaroslavy Skleničkové a jejích příbuzných za 
druhé světové války? Jaký vliv měly válečné události na pozdější život Jaroslavy Skleničkové?

Využijte fotografie a doklady z oddílu Materiály.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je prohloubení získaných poznatků ze životního příběhu Jaroslavy Skleničkové. Žáci mají 

v rámci tohoto úkolu nejen definovat klíčové události ze života Jaroslavy Skleničkové (jak tomu bylo již 
v předcházejícím úkolu), ale především tyto události vyjádřit vlastními slovy. Úkol má u žáků posílit nejen 
schopnost identifikovat ve zhlédnutém životopisném vyprávění důležitá sdělení a vybrat je, ale též pocho-
pit tento životní příběh a formulovat jej vlastními slovy. Úkol metodicky navazuje na předcházející úkol 
k tématu „velkých“ a „malých“ dějin a je možné jej vypracovat buď v rámci jedné vyučovací hodiny po zhléd-
nutí filmu, nebo v průběhu následující hodiny. Jeho další část (přípravu prezentace) mohou žáci vypracovat 
jak během vyučování při rozdělení třídy do skupin, tak jako samostatnou či domácí práci. Úkol může být též 
zadán jako referát v rámci historického semináře.

V náročnější variantě mohou žáci při vypracování úkolu vypnout v oddíle Materiály filtr „Pouze tento 
úkol“ a pro přípravu prezentace využít kromě fotografie také další dokumenty ilustrující příběh Jaroslavy 
Skleničkové.

Rozšiřující	otázka:	„velké“	a	„malé“	dějiny	zblízka 
Jak se prolínaly „velké“ dějiny do životního příběhu některého z vašich příbuzných či známých? Propojte 

obecné historické události s klíčovými okamžiky v životě tohoto člověka, zpracujte časovou osu nebo pre-
zentaci a doplňte ji o získané dobové dokumenty či fotografie. Podle časových možností využijte k získání 
informací také archivy, muzea, památníky nebo databáze na internetu.

ODDÍL 3 / PAMěTNÍCI / JaROSlava	SkleNIČkOvÁ
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didaktický	komentář
Cílem úkolu je porovnat poznatky, které žáci získali při výuce a práci s online platformou, s životními 

osudy a příběhy jejich příbuzných a známých. Žáci si mají při řešení tohoto úkolu uvědomit, jak významné 
historické události, o kterých slyšeli ve výuce dějepisu, ovlivňovaly životy lidí, které znají ze svého okolí. 
Řešení úkolu by proto nemělo probíhat primárně při výuce, ale formou dlouhodobější samostatné práce, 
která předpokládá obeznámenost žáků s metodou orální historie, ale také s místními paměťovými institu-
cemi (příslušný archiv, muzeum), stejně jako internetovými zdroji, kde mohou získat požadované informace 
(databáze vězňů terezínského ghetta na stránkách Památníku Terezín a podobně). Tematickým vodítkem 
mohou být například předem stanovené události „velkých“ dějin (mnichovská dohoda, atentát na Heyd-
richa, protižidovská opatření atd.) a žáci pak v rámci plnění úkolu zjišťují, zda a jak tyto události ovlivnily 
jejich příbuzné či známé.

téMata k zaMyšleNí

ÚKOL
lidická	tragédie
popište	vlastními	slovy	události,	které	souhrnně	označujeme	 jako	 lidická	tragédie.	 Jak	 ji	 líčí	knihy	či	

učebnice	a	jak	pamětnice	Jaroslava	Skleničková?
1. Popište vypálení obce Lidice a perzekuci jejích obyvatel za druhé světové války na základě dobových 

dokumentů a textů psaných historiky. Využijte dokumenty v oddílech Materiály, Lexikon a Časová osa, po-
případě učebnice nebo historické knihy.

2. Zjistěte, jak se odlišuje historický popis lidické tragédie od pohledu Jaroslavy Skleničkové. Co nového 
jste se o Lidicích dozvěděli z jejího vyprávění?

3. Pátrejte po uměleckých zpracováních lidické tragédie v jednotlivých oblastech (poezie, beletrie, hud-
ba, výtvarné umění, film) a seznamte s některými těmito uměleckými díly své spolužáky.

didaktický	komentář
Cílem tohoto úkolu je prohloubit vědomosti žáků o událostech v Lidicích a zároveň je přivést ke zjištění, 

jaký je rozdíl mezi historiografickým popisem události a jejím viděním ze strany pamětníka. Na úvod je 
možné s žáky zopakovat, co již sami o lidické tragédii vědí. Následně by měli reprodukovat, jak tyto události 
popisuje Jaroslava Skleničková. První část úkolu, tedy shrnutí dosavadních vědomostí o Lidicích, je možné 
zařadit ještě před samotným zhlédnutím filmu. Ve druhé části úkolu zkoumají žáci rozdíly v popisech lidické 
tragédie, tj. mezi pohledem pamětníka a historiků. Ukazuje se, že pohled pamětníka je vždy subjektivní 
(Jaroslava Skleničková byla přítomna pouze některým událostem, neviděla například zastřelení lidických 
mužů, destrukci vesnice ani zavraždění lidických dětí), jeho perspektiva ale může být působivá a srozu-
mitelnější nežli historiografický popis události. Velkou roli zde také hrají emoce. Závěry z řešení tohoto 
úkolu lze využít jako východisko k diskusi o nezastupitelnosti vzpomínek pamětníků pro popis historických 
událostí nebo také k výkladu o metodě orální historie. První dvě části úkolu doporučujeme zpracovávat 
během vyučování, třetí pak může být zadána jako skupinová domácí úloha. Jednotlivé skupiny žáků zjišťují, 
která díla s tematikou Lidic byla vytvořena, a to v umělecké oblasti, kterou si sami zvolí nebo dostanou 
přidělenu: viz např. poezie – básně Jaroslava Seiferta a Karla Šiktance (Heinovské noci), beletrie – román 
Heinricha Manna Lidice (dodnes nepřeložený do češtiny), hudba – skladba Bohuslava Martinů Památník 
Lidicím z roku 1943, výtvarné umění – např. cyklus malířky Toyen, obraz Strýček Rudi Gerharda Richtera  
a další díla z Lidické galerie, film – Silent Village (1943), Lidice (2011). Úkol může být řešen i v delším časovém 
horizontu a žáci mohou posléze prezentovat úryvky a ukázky z jednotlivých uměleckých děl s tematikou 
Lidic nejen ve výuce dějepisu, ale také v literatuře nebo ve výtvarné výchově. Tato část úkolu je také vhodná 
pro rozšiřující výuku v dějepisném semináři.

JaROSlava	SkleNIČkOvÁ
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Rozšiřující	otázka:	Nebyly	jen	lidice
1. Naplánujte si prohlídku Památníku Lidice (www.lidice-memorial.cz). Před vlastní návštěvou památ-

níku zjistěte další informace o lidické tragédii, a to buď z historických knih (např. Stehlík, Eduard: Lidice. 
Nakladatelství V ráji, Praha 2004) nebo ze vzpomínek pamětníků. Můžete si také poslechnout plnou ver-
zi vyprávění Jaroslavy Skleničkové v online archivu Nucená práce 1939–1945 (www.nucenaprace-archiv.cz, 
resp. www.zwangsarbeit-archiv.de) nebo přečíst její knižní vzpomínky, které vyšly pod názvem Jako chlapce 
by mě zastřelili….

2. Podobným způsobem jako Lidice postihli nacisté i další vesnice, a to nejen na území protektorátu. 
Zjistěte, které vesnice to byly a za jakých okolností byly zničeny. Vytvořte na toto téma prezentaci.

didaktický	komentář
Cílem tohoto úkolu je prohloubení znalostí o lidické tragédii a její zasazení do širšího kontextu. Ná-

vštěva Památníku Lidice může být organizována jako součást běžné výuky, dějepisného semináře nebo 
jako celodenní exkurze, spojená s návštěvou dalších míst týkajících se tzv. heydrichiády. V rámci úkolu je 
také možné seznámit žáky s fungováním webových stránek a online archivu Nucená práce 1939–1945 (www.
nucenaprace-archiv.cz, resp. www.zwangsarbeit-archiv.de). Webové stránky nabízejí informace, odborné 
texty a expertní rozhovory k tématu nucené práce a jsou dostupné bez nutnosti registrace. Přístup do ar-
chivu nahrávek, který obsahuje nesestříhané verze rozhovorů s pamětníky (celkem téměř 600 svědectví), je 
však kvůli ochraně osobních dat pamětníků možný pouze po registraci. Registrace trvá dva až tři pracovní 
dny, poté uživatel získá své heslo a může archiv s audio- a videonahrávkami využívat. Při využívání online 
archivu (přístupu k nesestříhaným verzím vyprávění) je proto potřeba před prvním přihlášením počítat 
s časovou prodlevou pro registraci. 

Druhá část úkolu je určena pro rozšiřující výuku dějepisu (projektové vyučování, dějepisný seminář) 
nebo může být zadána jako domácí úloha. Žáci by v rámci řešení měli získat nejen informace o dalších vy-
pálených vesnicích na území protektorátu (Ležáky, Javoříčko, Ploština), ale i v jiných okupovaných zemích 
(francouzský Oradour-sur-Glane, italské Marzabotto). 

ÚKOL
koncentrační	tábor	Ravensbrück
Jaroslava	Skleničková	byla	v	koncentračním	táboře	Ravensbrück	vězněna	téměř	tři	roky.	Zjistěte,	jaký	

byl	každodenní	život	v	tomto	nacistickém	vězeňském	zařízení.
1. Jaké byly životní podmínky vězeňkyň v Ravensbrücku? Jaké byly vztahy Jaroslavy Skleničkové s ostat-

ními vězeňkyněmi a jak se k nim chovaly dozorkyně? Za jakých podmínek vězeňkyně pracovaly a kdo měl  
z jejich práce užitek?

2. Jak prožívala Jaroslava Skleničková tzv. pochod smrti?
3. Na základě studia přiložených materiálů a s využitím vyprávění Anny Kýrové porovnejte životní pod-

mínky v Ravensbrücku a dalších koncentračních táborech. Formulujte důvody, které vedly nacisty ke zřizo-
vání koncentračních táborů. 

4. Vytvořte fiktivní deníkový zápis vězeňkyně či vězně nacistického koncentračního tábora, ve kterém 
bude popsán jeden den strávený v tomto vězeňském zařízení.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je prohloubit znalosti žáků o životních podmínkách v nacistických koncentračních táborech, 

konkrétně v táboře v Ravensbrücku. Žáci na základě vyprávění Jaroslavy Skleničkové popíší vlastními slovy 
životní podmínky, které v Ravensbrücku panovaly – jak byla Jaroslava Skleničková v táboře oblečená, jaké 
jídlo zde jedla (a dostávala v balíku od babičky), jakou práci zde vykonávala, jak si navzájem pomáhaly se 
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spoluvězeňkyněmi, jak vypadal kulturní život v táboře, jak byly vězeňkyně trestány a jak probíhal tzv. po-
chod smrti. Na základě studia dalších dokumentů z oddílu Materiály a vyprávění Anny Kýrové porovnají žáci 
životní podmínky v Ravensbrücku a dalších nacistických koncentračních táborech. Mohou se pokusit for-
mulovat i důvody, které nacisty k zakládání táborů vedly (např. izolace politických odpůrců a jejich zneuží-
vání jako bezplatných pracovních sil). Na základě četby výkladových textů a dalších zdrojů (lexikon, časová 
osa) mohou dále žáci reflektovat (např. ve společné debatě) problematiku odpovědnosti německých firem 
za zneužívání práce vězňů nacismu a vyplácení odškodnění obětem nucené práce (z práce vězňů koncent-
račních táborů profitovaly vedle nacistických organizací také německé firmy, které se později na odškodně-
ní podílely). Jelikož jsou některé dokumenty (dopisy Jaroslavy Skleničkové z Ravensbrücku) v němčině, má 
tento úkol též mezioborový přesah do výuky německého jazyka (dopisy mohou být např. společně čteny 
a překládány). Zatímco první dvě části úkolu jsou určeny pro řešení během výuky, poslední část může být 
zadána jako domácí úloha.

Rozšiřující	otázka:	významné	osobnosti	v	Ravensbrücku
V koncentračním táboře Ravensbrück byly vězněny i významné osobnosti české kultury a politiky. Zjis-

těte, které ženy to byly a za jakých okolností byly uvězněny. Ačkoliv byl Ravensbrück koncentrační tábor 
pro ženy, jeho součástí byl i mužský tábor. Zjistěte, kteří významní muži též prošli koncentračním táborem 
Ravensbrück. Vytvořte o těchto osobnostech prezentaci. Pátrejte po tom, zda nebyl v Ravensbrücku vězněn 
někdo z místa vašeho bydliště (využijte databázi na stránkách Památníku Terezín (www.pamatnik-terezin.
cz) a pokuste se o tomto člověku zjistit více informací.

didaktický	komentář
Cílem otázky je seznámit žáky s osobnostmi, které byly vězněny v nacistickém koncentračním táboře 

Ravensbrück. Některá jména bývalých vězeňkyň tohoto tábora najdou žáci v lexikonu nebo v informačním 
textu (Milena Jesenská, Monika Jeřábková, Nina Jirsíková, Marie Čižinská, Olga Löwenbachová, Hana Feie-
rabendová a Jožka Jabůrková), další jména vězeňkyň lze zjistit v historických knihách (Ravensbrück, Naše 
vojsko, Praha 1960 a 1963) nebo encyklopediích (Český antifašismus a odboj. Naše vojsko, Praha 1988). Mezi 
další významné české vězeňkyně patřily například Marie Zápotocká, Gusta Fučíková, Vlasta Kladivová, Anna 
Kvapilová nebo Antonie Kleinerová. Některé z nich byly uvězněny za svoji protinacistickou činnost, jiné jako 
manželky významných komunistických funkcionářů. Ze zahraničních osobností zde byla vězněna německá 
komunistická novinářka Margarete Buberová-Neumannová nebo polská lékařka a katolická skautka Wanda 
Półtawska (jejich vzpomínky na Ravensbrück vyšly i v češtině). Z mužských osobností je možné zmínit es-
tetika, novináře a historika Záviše Kalandru a též režiséra Juraje Herze, který natočil jediný hraný film o Ra-
vensbrücku Zastihla mě noc (1985). Jména vězeňkyň se též nacházejí v databázi Památníku Terezín (mužské 
vězně zatím tato databáze neuvádí). Před vyhledáním osobností v databázi vězeňkyň je nutné žákům nej-
prve ukázat, jak tato databáze funguje – nejlépe na příkladu vyhledání Jaroslavy Skleničkové. Tu v databázi 
nalezneme nejrychleji buď pod jejím rodným jménem, nebo podle data narození. Žáci tak zjistí, že jméno 
vězeňkyně po provdání uvádí databáze v položce „Příjmení 2“, a to doplněné zkratkou „provd.“. Jaroslavu 
Skleničkovou je tak možné najít podle jejího současného jména buď po zadání spojení „Skleničková provd.“ 
nebo „Skleničková*“. Vězeňkyně pocházející z příslušného místa je pak možné v databázi dohledat s pomocí 
pole Místo narození. Žáci by si při řešení tohoto úkolu měli uvědomit, že za každým vězněm nacistického 
koncentračního tábora stojí konkrétní jméno a životní příběh. Úkol může být řešen během vyučování nebo 
při rozšiřující výuce (dějepisný seminář), může být také zadán jako domácí úloha a žáci mohou prezentovat 
výsledky (jednotlivě nebo ve skupinách) formou ukázek ze vzpomínek jednotlivých vězeňkyň.
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ÚKOL
Návrat	do	života
popište,	jak	vypadal	návrat	Jaroslavy	Skleničkové	z	koncentračního	tábora	do	normálního	života.	Jak	ji	

tato	zkušenost	poznamenala	v	dalších	letech?
1. Zjistěte, jak se Jaroslava Skleničková vyrovnávala s lidickou tragédií. Jaká součást této události ji za-

sáhla více než samotné vězení?
2. Popište, jak se Jaroslava Skleničková odlišovala po válce od svých generačních vrstevníků. Jak ji po-

znamenalo věznění v koncentračním táboře Ravensbrück?
3. Zjistěte, která umělecká díla (romány, filmy, komiksy) se zabývají tématem psychických traumat býva-

lých vězňů koncentračních táborů.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je seznámit žáky se skutečností, že oběti nacismu a nucené práce poznamenalo nejen věz-

nění, ale i další prožité útrapy. Žáci by měli dospět k závěru, že Jaroslava Skleničková se s následky lidické 
tragédie vyrovnává prakticky po celý život, přičemž nejvíce ji zasáhlo zastřelení jejího otce u zdi Horákova 
statku, ačkoliv mu nebyla osobně přítomna. Žáci by dále měli na základě vyprávění zjistit, že Jaroslava 
Skleničková si po osvobození připadala daleko starší nežli její vrstevníci, jelikož jejich způsobu trávení 
volného času nerozuměla a považovala jej za směšný. Dále by měli žáci svými slovy popsat, jak se Jaroslava 
Skleničková nedokázala po válce zbavit některých návyků z koncentračního tábora, jako byla například 
utajená konzumace jídla. Při řešení tohoto úkolu je možné také pracovat s plnou verzí rozhovoru, umístěné 
v online archivu Nucená práce 1939–1945, nebo s vydanými vzpomínkami paní Skleničkové Jako chlapce by 
mě zastřelili…. Při řešení třetí části úkolu by si žáci měli uvědomit, že psychickými traumaty trpěli i další 
vězni nacistických koncentračních táborů, jak zachycuje řada uměleckých děl (např. komiks Maus Arta Spie-
gelmana nebo novela Dita Saxová Arnošta Lustiga, která byla zfilmována v roce 1967). Tato část úkolu může 
být řešena jako domácí úloha a má též mezioborový přesah do výuky českého jazyka a literatury.

ÚKOL
vlastní	otázka
1. Tento prostor můžete využít pro vytvoření vlastní otázky. Vyberte si sami potřebné texty, dokumenty 

a fotografie mezi materiály, v lexikonu a na časové ose.
2. Můžete si zde rovněž poznamenat své první dojmy po zhlédnutí filmu a pokroky v učení po zpracování 

úkolů.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je podpořit vlastní tázání žáků. Žáci mohou vlastní otázku vytvořit buď během vyučování 

(jednotlivě i ve skupinách), nebo v rámci plnění domácího úkolu. Do pracovního pole si žáci mohou rovněž 
zapisovat poznámky během sledování filmu nebo při plnění dalších úkolů. 

Pokud chce učitel formulovat vlastní zadání úkolu pro své žáky, může tak učinit v prostředí pro učitele 
(zelené pole), v záložce Moje zadání. Zde si vybere, u kterého pamětníka a v kterém oddílu se otázka zobra-
zí, které materiály k ní mají být přiřazeny a pro kterou skupinu (třídu) je otázka určena. Otázky zadané přes 
funkci Moje zadání se zobrazují online přímo ve výčtu úkolů a jsou graficky označené hvězdičkou.
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miroslav	doležal (nar. 1920) reprezentuje typický příběh nuceně na-
sazeného českého obyvatele Protektorátu Čechy a Morava. Ačkoliv 
se před druhou světovou válkou vyučil pekařem, byl v únoru 1943 
jako příslušník ročníku 1920 přikázán na nucenou práci do Kap-
fenbergu v dnešním Rakousku, kde pracoval jako dělník v ocelár-
ně. V listopadu 1943 se během dovolené oženil a do Kapfenbergu 
se již nevrátil, byl však pro tzv. porušení pracovní smlouvy zatčen  
a na dva měsíce uvězněn v pracovně-výchovném táboře v Kunčicích 
u Ostravy. Tam musel vykonávat těžkou práci pro místní železárnu, 
později, zásluhou své původní profese, pracoval v pekařství. Po od-
pykání trestu byl opět deportován do Kapfenbergu, odkud však na 
jaře 1945 uprchl. Po zadržení a krátkém věznění ve Vídni byl umís-
těn do dalšího pracovně-výchovného tábora, tentokrát v nedalekém 
Oberlanzendorfu. Domů odcházel s těžkým zápalem plic po rozpuš-
tění tábora na konci dubna 1945. Po válce vedl pekařskou živnost, 
později pracoval jako vedoucí průmyslových pekáren. V roce 1968 
nesouhlasil s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy  
a byl iniciátorem protestní petice.

Stručný	životopis

29.	duben	1920:	Narozen	v	Břeclavi	
Narodil se v Břeclavi, vyučil se pekařem, ale pracoval i v jiných pro-
fesích (účetní, stavební dělník).

únor	1943:	kapfenberg,	nucená	práce	
Nuceně nasazen do sléváren firmy Gebrüder Böhler v Kapfenbergu 
(dnešní Rakousko). 

únor	–	březen	1944:	kunčice,	pracovně-výchovný	tábor	
Kvůli útěku z místa nucené práce v Kapfenbergu byl zatčen a inter-
nován v pracovně-výchovném táboře v Ostravě-Kunčicích. Pracoval 
ve Vítkovických železárnách a později v souvislosti se svou původní 
profesí jako pekař.

duben	1944	–	březen	1945:	kapfenberg,	nucená	práce	
Po odpykání trestu v pracovně-výchovném táboře v Kunčicích je 
převezen zpět do oceláren v Kapfenbergu. V březnu 1945 se rozho-
duje pro útěk.

březen	–	duben	1945:	Oberlanzendorf,	pracovně-výchovný	tábor	
Chycen při útěku z nucených prací v Kapfenbergu, vězněn ve Vídni  
a poté v pracovně-výchovném táboře v Oberlanzendorfu.

konec	dubna	1945	–	dodnes:	Žije	v	Hodoníně	
Po válce se vrací domů, bydlí v Břeclavi a později v Hodoníně.

mIROSlav	dOleŽal

MirOslaV dOleŽal

z rozhovoru v roce 2005 

Nucená	práce	v	průmyslu,		
kapfenberg
No, ale přišel dvaačtyřicátý 
rok [1942] a já jsem byl dvacátý 
ročník [1920]. No, tak co, dostal 
jsem pozvánku na arbeitsamt, 
tedy na pracovní úřad, ukončení 
práce, a: „Pojedeš do Rakouska,“ 
nevěděl jsem ještě kam. Dobře, 
tak jsem byl vybavený a jel jsem 
do Rakouska. Zůstali jsme stát 
chvilku v Grazu, tam nebudeme, 
jedeme do Kapfenbergu. Tak 
zpátky do Kapfenbergu, tam 
jsme vystoupili, no, a tak jsem 
šel do té, do té fabriky kapfen-
berské, bylo nás pochopitelně 
víc, no, a co tam? Fotku přímo,  
z boku, že, číslo, ausweis, pro-
pustky do fabriky a tak dál, že, 
a začal jsem pracovat u toho, 
Gebrüder Böhler Edelstahlwerk 
Kapfenberg, že, Hermann-Göring-
Werke […].
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podrobný	životopis
Miroslav Doležal se narodil 29. dubna 1920 v Břeclavi jako třetí dítě ze 
šesti sourozenců.
Matka (nar. 1889) pocházela ze zemědělské usedlosti v Kunovicích na Mo-
ravě a před svatbou pracovala jako kuchařka u jednoho lodního kapitána 
ve Vídni. Otec (nar. 1886) pocházel z Moravského Písku a do roku 1919 
pracoval v železničních dílnách v Břeclavi jako zámečník.
Miroslav Doležal absolvoval obecnou školu a tři třídy měšťanské školy, 
poté se tři roky učil pekařem v Poděbradech. Studium dokončil v roce 
1937 na střední mistrovské pekařské škole v Břeclavi, kam přestou-
pil z Poděbrad, a začal pracovat jako pekař. V roce 1938, po obsazení 
pohraničních oblastí Německem, se rodina Doležalových přestěhovala  
z Břeclavi do Veselí nad Moravou a později do Moravského Písku. Miroslav 
Doležal tehdy pracoval v Hodoníně u pekaře Špičky, později v pekárně  
v Brně, poté se vrátil do Moravského Písku, kde pracoval u stavební firmy 
jako účetní. Potom si našel práci jako stavební dělník v Luhačovicích, kde 
poznal svoji budoucí manželku Annu Divokou. Brzy se za ní přestěhoval 
do Zlína a našel si zaměstnání u místního pekaře Turny.
V únoru 1943 byl jako ročník 1920 nuceně nasazen na práci do ocelár-
ny firmy Gebrüder Böhler v Kapfenbergu (v dnešním Rakousku). V listo-
padu 1943 odjel domů na dovolenou, oženil se s Annou Divokou a rozho-
dl se, že se do Kapfenbergu už nevrátí. V únoru 1944 byl zatčen a poslán 
na dva měsíce do tzv. pracovně-výchovného tábora v Kunčicích u Os-
travy. Zde pracoval na haldách Vítkovických železáren při vykládce va-
gonů, později si ho kvůli jeho kvalifikaci vyžádal místní pekař pro práci  
v pekárně, takže se vyhnul těžké manuální práci. Po odpykání trestu 
byl převezen do věznice v Praze-Ruzyni a odtud pod dozorem tzv. werk- 
schutzu (závodní stráže) odjel zpět do Kapfenbergu. Mezitím se mu  
v létě 1944 narodil syn, Miroslav Doležal však musel v místě nucené prá-
ce zůstat. V březnu 1945, kdy už se blížil konec války, se rozhodl pro 
útěk. Na severním nádraží ve Vídni byl zatčen, vězněn ve Vídni a poté 
převezen do nedalekého pracovně-výchovného tábora Oberlanzendorf.  
Po šesti týdnech, koncem dubna 1945, byli vězni propuštěni.
Miroslav Doležal se mohl vrátit do Břeclavi k rodičům a ke své manžel-
ce, která bydlela na statku na samotě Paseky. Dlouho se léčil ze zápalu 
plic, který byl následkem pobytu v Oberlanzendorfu. Poté si pronajal 
pekárnu v Břeclavi a provozoval ji až do roku 1949. Od roku 1945 byl rov-
něž členem KSČ. V roce 1948 se mu narodila dcera. Po komunistickém 
puči v únoru 1948 už nemohl vést dál svou živnost a v roce 1949 odešel 
k pekaři Hemzovi do Poštorné. V padesátých letech se stal vedoucím 
pekáren a cukráren spotřebního družstva Jednota v okrese Hodonín, 
později pracoval v Jednotě jako vedoucí plánovacího oddělení. V roce 
1951 se panu Doležalovi narodilo třetí dítě (druhý syn). V roce 1957 se 
Miroslav Doležal stal zástupcem ředitele průmyslové pekárny v Hodoní-
ně, od roku 1964 pracoval jako vedoucí průmyslové pekárny. V roce 1969 
byl vyloučen z KSČ kvůli protestu proti okupaci Československa vojsky 
Varšavské smlouvy. Od roku 1981 je Miroslav Doležal v důchodu. V roce 
2001 obdržel finanční platbu za nucenou práci a věznění v pracovně-
výchovných táborech.
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pracovně-výchovný	tábor		
Oberlanzendorf

Nejhorší bylo – klus. Měl jsem 
štěstí, že jsem měl kožené boty, 
takže jsem vydržel klusat.  
Ale ti, co nevydrželi, to dostali.  
Ti dostali, to měli oni, ti dohlí-
žitelé měli gumové hadice, asi 
tak dlouhé, a v tom drát. A teď 
tam byl jeden, jeden ten do-
hlížitel, na toho mě upozornili: 
„Dej si na něho pozor.  
On rád kope, má okovanou 
botu, on rád kope pod kolena.
Ještě jsem zapomněl říct, jak 
nás jmenovali v tom Lanzen-
dorfu: „Böhmischer Hund“  
a tak dále a „Trottel“ nebo, 
když sprostě nadával,  
„Schwein“, prase. On neřekl 
„číslo ty a ty“ nebo jméno.
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ÚkOly a didaktické kOMeNtáŘe 

Souhrnný	didaktický	komentář
Úkoly k filmovému vyprávění Miroslava Doležala jsou připraveny od nejjednodušších po komplexnější. 

První úkol se týká „velkých“ a „malých“ dějin a jejich vzájemného propojení a je vhodné ho vypracovat 
hned po zhlédnutí filmu. Druhý úkol se zaměřuje na životní příběh Miroslava Doležala a rozvíjí základní 
dovednosti jako převyprávění příběhu vlastními slovy a vytvoření souhrnné prezentace. Další, již komplex-
nější úkoly patří do kategorie Témata k zamyšlení. Mohou být využity nejen k výkladu o těžkých životních 
podmínkách na nucených pracích v „říši“, ale i k seznámení s problematikou pracovně-výchovných táborů. 
K vyložení rozdílu mezi koncentračními, vyhlazovacími a pracovně-výchovnými tábory lze využít dalších 
životopisných vyprávění z online platformy. Poslední úkol je věnován poválečným osudům Miroslava Dole-
žala a může být též využit při výkladu o období normalizace.

„Velké“ a „Malé“ dějiNy
ÚKOL
miroslav	doležal	a	události	moderních	dějin
Jak	ovlivňují	významné	dějinné	události	konkrétní	lidské	osudy	a	jak	může	jeden	člověk	ovlivnit	ději-

ny?	přečtěte	si	životopis	miroslava	doležala	a	poslechněte	si	jeho	vyprávění.
1. Po zhlédnutí filmu zapište své první dojmy a postřehy do pracovního pole.
2. Doplňte tabulku, připravenou v oddílu Materiály. Do prostředního sloupce „MALé“ DěJINY doplňte 

významné události ze života Miroslava Doležala. Do pravého sloupce „VELKé“ DěJINY zapište historický kon-
text na základě vlastních znalostí nebo využijte nabídku ve spodní části tabulky.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je zopakovat základní fakta o životě Miroslava Doležala, která zazněla ve filmu, tato fakta 

reprodukovat a zasadit do historického kontextu. K tomu je využit koncept „velkých“ a „malých“ dějin – „vel-
kými“ dějinami máme na mysli dějinné události, o kterých již žáci v hodině dějepisu slyšeli, „malými“ dějinami 
pak samotný životní příběh pamětníka. Úkol má formu tabulky, v níž mají žáci k předepsaným datům a časo-
vým obdobím, jež představují mezníky v životním příběhu pamětníka, přiřadit události „velkých“ a „malých“ 
dějin. Jednotlivé události „velkých“ dějin jsou připojeny pod tabulkou jako nabídka. Žák by si měl při tomto 
úkolu nejprve vybavit vyprávění pamětníka, poté identifikovat klíčová data z jeho života, časově a tematicky 
je zařadit a posléze přiřadit k jednotlivým historickým událostem. Záměrem úkolu je reprodukovat informace 
z vyslechnutého interview a na jejich základě porozumět tomu, jak se významné historické události „velkých“ 
dějin (známé z učebnic dějepisu) promítají do konkrétních lidských osudů. Úkol má rozvíjet schopnost vnímá-
ní historie jako celku, v němž „velké“ a „malé“ dějiny vzájemně úzce souvisejí. Je zamýšlen jako určitý předstu-
peň k dalším úkolům, jeho plnění se doporučuje hned po zhlédnutí interview, pokud možno ještě v rámci téže 
vyučovací hodiny. Zhlédnutí filmu trvá necelých 30 minut, následné vyplnění tabulky či diskuse 5–10 minut.

Alternativní přístup: Místo vyplňování tabulky může učitel po zhlédnutí filmu na téma „malých“ a „vel-
kých“ dějin s žáky diskutovat a zasadit životní příběh pamětníka do kontextu dějinných událostí ve společ-
né debatě.

Rozšiřující	otázka:	diskuse	ke	konceptu	„velkých“	a	„malých“	dějin 
Diskutujte společně s učitelem o konceptu „velkých“ a „malých“ dějin. Co si představíte pod pojmem 

„velké“ dějiny? Jsou to dějiny státních celků, historie panovnických rodů, data velkých bitev a zákonných 
nařízení? Co pro vás znamenají „malé“ dějiny? Chápete je jako „bezvýznamné“, nebo naopak jako ty nejvý-
znamnější pro konkrétní lidský život? Najděte argumenty pro a proti používání tohoto konceptu a zamysle-
te se nad vhodností jeho využívání při popisu historických událostí.

mIROSlav	dOleŽal
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didaktický	komentář
Úkolem rozšiřující otázky je rozvinout s žáky diskusi na téma konceptu „velkých“ a „malých“ dějin. Cílem 

diskuse je dospět k poznání, že rozdělení dějin na „malé“ a „velké“ je pouhým konstruktem, neboť každé 
dějiny mohou být v určité situaci „malé“ nebo „velké“. Jde tudíž o jeden z možných náhledů na dějinné udá-
losti, který nám pomáhá propojit obvyklý, „učebnicový“ úhel pohledu na dějiny s osobními prožitky a vzpo-
mínkami konkrétních lidí. Je to právě metoda orální historie, která se pokouší obě tyto roviny provázat.

ŽiVOtNí PŘíběh
ÚKOL
miroslav	doležal	–	životopisný	portrét
Jak	ovlivnily	životní	osudy	miroslava	doležala	události	„velkých“	dějin?
1. Poslechněte si vyprávění Miroslava Doležala a přečtěte si jeho životopis. Popište nejdůležitější etapy 

v jeho životě. Věnujte se událostem druhé světové války i poválečným dějinám.
2. V oddíle Materiály vyhledejte fotografie a dokumenty k životnímu příběhu Miroslava Doležala. Využijte 

je pro přípravu biografické prezentace.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je prohloubení poznatků získaných z poslechu životopisného vyprávění Miroslava Doležala. 

Žáci mají v rámci tohoto úkolu nejen definovat klíčové události ze života Miroslava Doležala (jak tomu bylo 
již v předcházejícím úkolu), ale především tyto události vyjádřit vlastními slovy. Úkol má u žáků posílit 
nejen schopnost identifikovat ve zhlédnutém životopisném vyprávění důležitá sdělení a vybrat je, ale též 
pochopit tento životní příběh a formulovat jej vlastními slovy. Úkol metodicky navazuje na předcházející 
úkol k tématu „velkých“ a „malých“ dějin a je možné jej vypracovat buď v rámci jedné vyučovací hodiny po 
zhlédnutí filmu, nebo v průběhu následující hodiny. Jeho další část (přípravu prezentace) mohou žáci vypra-
covat jak během vyučování při rozdělení třídy do skupin, tak jako samostatnou či domácí práci. Úkol může 
být též zadán jako referát v rámci historického semináře.

V náročnější variantě mohou žáci při vypracování bodu č. 2 zrušit v oddíle Materiály filtr „Pouze tento 
úkol“ a využít pro přípravu prezentace také další dokumenty ilustrující příběh Miroslava Doležala.

Rozšiřující	otázka:	„velké“	a	„malé“	dějiny	zblízka 
Jak se prolínaly „velké“ dějiny do životního příběhu některého z vašich příbuzných či známých? Propojte 

obecné historické události s klíčovými okamžiky v životě tohoto člověka, zpracujte časovou osu nebo pre-
zentaci a doplňte ji o získané dobové dokumenty či fotografie. Podle časových možností využijte k získání 
informací také archivy, muzea, památníky nebo databáze na internetu.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je porovnat poznatky, které žáci získali při výuce a práci s online platformou, s životními 

osudy a příběh jejich příbuzných a známých. Žáci si mají při řešení tohoto úkolu uvědomit, jak významné 
historické události, o kterých slyšeli ve výuce dějepisu, ovlivňovaly životy lidí, které znají ze svého okolí. 
Řešení úkolu by proto nemělo probíhat primárně při výuce, ale formou dlouhodobější samostatné práce, 
která předpokládá obeznámenost žáků s metodou orální historie, ale také s místními paměťovými institu-
cemi (příslušný archiv, muzeum), stejně jako internetovými zdroji, kde mohou získat požadované informace 
(databáze vězňů terezínského ghetta na stránkách Památníku Terezín a podobně). Tematickým vodítkem 
mohou být například předem stanovené události „velkých“ dějin (mnichovská dohoda, atentát na Heyd-
richa, protižidovská opatření atd.) a žáci pak v rámci plnění úkolu zjišťují, zda a jak tyto události ovlivnily 
jejich příbuzné či známé.

ODDÍL 3 / PAMěTNÍCI / mIROSlav	dOleŽal
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téMata k zaMyšleNí
ÚKOL
Nucená	práce	v	kapfenbergu
připravte	prezentaci	o	nucené	práci	civilních	dělníků	v	období	druhé	světové	války.
1. Popište, za jakých okolností došlo k nucenému nasazení Miroslava Doležala. Zjistěte, kolik mu tehdy 

bylo let, kde v té době pracoval a kam byl na nucenou práci deportován.
2. Zjistěte, jakým životním podmínkám byl Miroslav Doležal během svého nuceného nasazení vystaven, 

a připravte na toto téma prezentaci.
3. Vysvětlete pojem nucená práce v období druhé světové války. Využijte připojené materiály, lexikon  

a časovou osu.

didaktický	komentář
Žáci popíší okolnosti nuceného nasazení Miroslava Doležala do rakouského Kapfenbergu a s využitím 

připojených materiálů vytvoří prezentaci o každodenním životě a životních podmínkách českých dělníků 
v „říši“. Získané poznatky využijí při samostatném definování pojmu „nucená práce“ a vysvětlení tohoto 
fenoménu.

ÚKOL
pracovně-výchovné	tábory
Útěky	z	nucené	práce	a	jejich	důsledky
1. Zjistěte, proč se Miroslav Doležal rozhodl pro útěk z Kapfenbergu a jaké byly jeho další osudy. Jak se 

jmenovaly tábory, kterými posléze prošel?
2. Popište životní podmínky, jež panovaly v těchto vězeňských zařízeních.
3. Na základě přiložených materiálů zjistěte, co to byly pracovně-výchovné tábory a jaký byl jejich účel. 

Jak se odlišovaly od koncentračních táborů?

didaktický	komentář	
Žáci na základě rozboru životopisného vyprávění a přiložených materiálů samostatně zformulují, za jaké 

přečiny byli lidé v těchto táborech uvězněni, a popíšou životní podmínky, které zde panovaly. S využitím 
dalších životopisných vyprávění v rámci online platformy (Miloš Volf a Jaroslava Skleničková jako vězňové 
koncentračních táborů, Anna Kýrová a Bedřich Blasko jako vězňové vyhlazovacího tábora) dokážou porov-
nat rozdíly mezi koncentračním, vyhlazovacím a pracovně-výchovným táborem.

ÚKOL
Život	po	válce	a	události	roku	1968
1. Zjistěte, jak se vyvíjel profesní život Miroslava Doležala po roce 1945.
2. Popište, jak se vyvíjely politické názory Miroslava Doležala a která politická událost výrazně zasáhla 

do jeho života.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je seznámit žáky se skutečností, že životní příběhy obětí nacismu neskončily jejich osvobo-

zením, ale pokračovaly i nadále v bouřlivých dějinách druhé poloviny dvacátého století. Žáci popíšou na 
základě životopisného vyprávění poválečné osudy Miroslava Doležala.

mIROSlav	dOleŽal
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ÚKOL
vlastní	otázka
1. Tento prostor můžete využít pro vytvoření vlastní otázky. Vyberte si sami potřebné texty, dokumenty 

a fotografie mezi materiály, v lexikonu a na časové ose.
2. Můžete si zde rovněž poznamenat své první dojmy po zhlédnutí filmu a pokroky v učení po zpracování 

úkolů.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je podpořit vlastní tázání žáků. Žáci mohou vlastní otázku vytvořit buď během vyučování 

(jednotlivě i ve skupinách), nebo v rámci plnění domácího úkolu. Do pracovního pole si žáci mohou rovněž 
zapisovat poznámky během sledování interview nebo při plnění dalších úkolů. 

Pokud chce učitel formulovat vlastní zadání úkolu pro své žáky, může tak učinit v prostředí pro učitele 
(zelené pole), v záložce Moje zadání. Zde si vybere, u kterého pamětníka a v kterém oddílu se otázka zobra-
zí, které materiály k ní mají být přiřazeny a pro kterou skupinu (třídu) je otázka určena. Otázky zadané přes 
funkci Moje zadání se zobrazují online přímo ve výčtu úkolů a jsou graficky označené hvězdičkou.

ODDÍL 3 / PAMěTNÍCI / mIROSlav	dOleŽal

Na lágru v Kapfenbergu – čeští nuceně nasazení si právě vyzvedli poštu a balíčky, které jim přišly  
z domova. Vždy velká radost a vítané přilepšení k nedostatečné a jednotvárné stravě na lágru.  
Autor neznámý, archiv Miroslava Doležala.
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marie	Jeníková (nar. 1924) představuje typickou oběť nuceného na-
sazení v rámci tzv. ročníkové akce. Narodila se v Hrochově Týnci ve 
východních Čechách do rodiny drobných zemědělců a vyučila se 
dámskou krejčovou. Počátkem roku 1944 obdržela jako příslušni-
ce ročníku 1924 příkaz k nástupu na práci do Německa. Nabídku na 
vyřazení z transportu, učiněnou německým zaměstnancem pracov-
ního úřadu, odmítla, jelikož nechtěla své rodiče vystavit nátlaku. 
V únoru 1944 byla transportována do Basdorfu u Berlína, kde praco-
vala v letecké továrně, a to nejprve jako soustružnice, později jako 
kancelářská síla. Bydlela v ubytovně pro nuceně nasazené a ved-
le nedostatečných hygienických podmínek tam byla též vystavena 
bombardování spojeneckými letadly. Během nuceného nasazení si 
dokázala svým rázným vystupováním prosadit některé požadavky. 
V závěru roku 1944 se vrátila domů. Po válce pracovala jako dámská 
krejčová a telefonistka, v období normalizace byla perzekvována, 
jelikož její syn odešel do kanadského exilu.

Stručný	životopis

3.	říjen	1924:	Narozena	v	Hrochově	Týnci	
Narodila se v Hrochově Týnci jako Marie Křiklavová. Vyučila se dám-
skou krejčovou a pomáhala rodičům s prací na statku.

únor	1944:	Basdorf	u	Berlína,	nucená	práce	
Nuceně nasazena do letecké zbrojní továrny koncernu BMW v Bas-
dorfu u Berlína. Zpočátku pracuje jako soustružnice, později jako 
pomocná síla v kanceláři.

prosinec	1944:	Žije	v	Hrochově	Týnci	
Návrat domů z nucených prací v Německu.

únor	1945	–	dodnes:	Žije	v	Havlíčkově	Brodě	
V únoru 1945 se Marie Jeníková vdává za Arnošta Jeníka, pečuje  
o děti a rodinu. Později pracuje v různých profesích, např. jako dám-
ská krejčová, telefonistka nebo sestra ve zdravotnictví. V roce 1981 
odchází do penze, je nadále velmi aktivní.

maRIe	JeNÍkOvÁ

z rozhovoru v roce 2005	

Nucená	práce	pro	BmW,		
Basdorf	u	Berlína
Rodiče to jako, o tom něco věděli, 
ale mysleli si, když jsem v hospo-
dářství, tak že mě to mine,  
a že jsem děvče nebo tak nějak. 
Žádnej pardon neexistoval,  
no a prostě dělalo se všechno  
pro to, abych jako tam nemusela, 
ale nakonec jsem musela.
[…]
Tak mě maminčiny sestry a všich-
ni mě vyprovodili a my jsme jeli.  
V tý Chrudimě jsme nastupovali, 
jeli jsme v takovejch, v noci,  
v takovejch dřevěnejch vagó-
nech studenejch. Všichni jsme 
byli takový zařezaný, my jsme si 
připadali jak, jak nějaký telátka 
nebo něco, který vedou jako na 
porážku nebo něco takovýho.
[…]

Marie jeNíkOVá
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podrobný	životopis

Marie Jeníková přišla na svět 3. října 1924 v Hrochově Týnci ve východ-
ních Čechách. Její rodiče Marie a Josef Křiklavovi tam hospodařili na 
malém statku a v době druhé světové války podporovali potravinami 
své známé. Marie se nejprve vyučila dámskou krejčovou a poté studo-
vala Vyšší hospodyňskou školu v Chrudimi, zároveň přitom pracovala 
v rodinném hospodářství.
V únoru 1944 byla v rámci tzv. ročníkové akce, do níž byli plošně za-
hrnuti příslušníci ročníku 1924, nuceně přikázána na práci do „říše“. 
Jeden z německých zaměstnanců pracovního úřadu tehdy manželům 
Křiklavovým nabídl, že jejich dceru vyřadí z evidence, když jej budou 
zásobovat zemědělskými produkty. Marie to však odmítla, jelikož ne-
chtěla své rodiče vystavit vydírání, a odjela na nucenou práci do zbroj-
ní továrny v Basdorfu u Berlína, kde se vyráběly letecké motory. Uby-
tována byla v tzv. lágru, provizorní ubytovně, která byla od samotné 
továrny vzdálená několik kilometrů. Marie zažívala špatné hygienické 
a ubytovací podmínky, přespávala v dřevěném baráku a byla vystave-
na bombardování spojeneckých letadel. Nejprve pracovala v továrně 
jako soustružnice, později získala zaměstnání v kanceláři. Jako věřící 
katolička si vymohla právo navštěvovat nedělní bohoslužby v několik 
kilometrů vzdáleném městečku Wandlitz.
Počátkem prosince 1944 se spolu s dalšími českými nuceně nasazený-
mi vrátila do protektorátu. O tři měsíce později se provdala za Arnošta 
Jeníka a v následujících letech se v domácnosti starala o dvě děti. 
Od roku 1959 pracovala nejprve jako dámská krejčová a posléze jako 
telefonistka ve stavebním podniku. Z tohoto zaměstnání byla v roce 
1970 jako „nespolehlivá“ propuštěna, jelikož její syn se po potlačení 
takzvaného pražského jara nevrátil do Československa a odstěho-
val se do Kanady. Marie Jeníková poté pracovala jako ošetřovatelka 
v psychiatrické léčebně a v roce 1981 odešla do penze. Jako aktivní 
důchodkyně se následně podílela na organizaci kulturního života  
v Havlíčkově Brodě.
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Když jsme jeli, když jsme jeli 
přes hranice, v Drážďanech, 
tak tam jsme plakali všichni, 
poněvadž jsme opouštěli 
naši českou zem a nevěděli 
jsme, co bude. No tak jsme, 
když jsme tam přijeli, tak 
nás nahnali do tý místnosti 
a dodneska, když na to vzpo-
mínám, na to si vzpomínám 
jasně, to jsme si připadali 
hrozně uboze.
[…]
Takže tam jsme byli zmrzlí, 
hladoví, špinaví, poněvadž 
jsme koupali se, prali i vlasy 
jsme si myli ve studený vodě.
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ÚkOly a didaktické kOMeNtáŘe

	Sournný	didaktický	komentář
Úkoly k filmovému svědectví jsou připraveny od nejjednodušších po komplexnější. První úkol se týká „vel-

kých“ a „malých“ dějin a jejich vzájemného propojení a je vhodné ho zpracovat hned po zhlédnutí filmu. Druhý 
úkol se zaměřuje na životní příběh Marie Jeníkové a rozvíjí základní dovednosti jako převyprávění příběhu vlast-
ními slovy a vytvoření souhrnné prezentace. Další úkoly v Tématech k zamyšlení mají za cíl jednak seznámit žáky 
se základními okolnostmi tzv. totálního nasazení celých ročníků české mládeže, ale i s životními podmínkami 
nuceně nasazených dělníků v „říši“. Při řešení třetího úkolu se žáci mohou seznámit nejen s fenoménem totální-
ho nasazení, ale i se strategiemi, které mladí lidé volili, aby se přikázání na nucené práce vyhnuli. V rámci řešení 
téhož úkolu mají žáci pátrat po nuceně nasazených ve vlastní rodině. Čtvrtý úkol je věnován každodennímu 
životu českých dělníků v Německu a během jeho řešení mají žáci možnost seznámit se s řadou dalších pramenů 
(dobovými fotografiemi, dopisy a deníky nuceně nasazených dělníků, hlášeními nacistických úřadů a podobně). 
Rozšiřující úkol dává prostor pro rozvoj kreativity žáků, když v jeho rámci mají napsat fiktivní dopis či deníkový 
záznam. Marie Jeníková představuje člověka, který si i v těžkých podmínkách dokázal prosadit své požadavky, 
proto je pátý úkol zaměřen na diskusi o prostoru pro svobodné jednání v extrémních podmínkách. Tento úkol 
představuje mezioborový přesah do základů společenských věd a žáci při jeho řešení mohou napsat esej na 
téma svobodného jednání. Šestý úkol se zabývá perzekucí Marie Jeníkové po roce 1968 a může sloužit jako vý-
chodisko pro výklad o normalizačním režimu a jeho metodách. Sedmý úkol představuje analýzu životopisného 
vyprávění s využitím metod orální historie. Převážná část úkolů může být řešena během vyučování, některé 
rozšiřující otázky a sedmý úkol jsou určeny pro rozšiřující výuku (dějepisný seminář, projektové vyučování).

„Velké“ a „Malé“ dějiNy
ÚKOL
marie	Jeníková	a	události	moderních	dějin
Jak	ovlivňují	významné	dějinné	události	konkrétní	lidské	osudy	a	jak	může	jeden	člověk	ovlivnit	ději-

ny?	přečtěte	si	životopis	marie	Jeníkové	a	poslechněte	si	její	vyprávění.
1. Po zhlédnutí filmu zapište své první dojmy a postřehy do pracovního pole.
2. Doplňte tabulku, připravenou v oddílu Materiály. Do prostředního sloupce „MALé“ DěJINY doplňte vý-

znamné události ze života Marie Jeníkové. Do pravého sloupce „VELKé“ DěJINY zapište historický kontext na 
základě vlastních znalostí, nebo využijte nabídku ve spodní části tabulky.

didaktický	komentář“
Cílem úkolu je zopakovat základní fakta o životě Marie Jeníkové, která zazněla ve filmovém vyprávění, tato 

fakta reprodukovat a zasadit do historického kontextu. K tomu je využit koncept „velkých“ a „malých“ dějin 
– „velkými“ dějinami máme na mysli dějinné události, o kterých již žáci v hodině dějepisu slyšeli, „malými“ 
dějinami pak samotný životní příběh pamětnice. Úkol má formu tabulky, v níž mají žáci k předepsaným datům  
a časovým obdobím, jež představují mezníky v životním příběhu pamětnice, přiřadit události „velkých“ a „ma-
lých“ dějin. Jednotlivé události „velkých“ dějin jsou připojeny pod tabulkou jako nabídka. Žák by si měl při tomto 
úkolu nejprve vybavit vyprávění pamětnice, poté identifikovat klíčová data z jejího života, časově a tematicky 
je zařadit a posléze přiřadit k jednotlivým historickým událostem. Záměrem úkolu je reprodukovat informace 
z vyslechnutého vyprávění a na jejich základě porozumět tomu, jak se významné historické události „velkých“ 
dějin (známé z učebnic dějepisu) promítají do konkrétních lidských osudů. Úkol má rozvíjet schopnost vnímání 
historie jako celku, v němž „velké“ a „malé“ dějiny vzájemně úzce souvisejí. Je zamýšlen jako určitý předstupeň 
k dalším úkolům, jeho plnění se doporučuje hned po zhlédnutí filmu, pokud možno ještě v rámci téže vyučovací 
hodiny. Zhlédnutí filmu trvá necelých 30 minut, následné vyplnění tabulky či diskuse 5–10 minut.

Alternativní přístup: Místo vyplňování tabulky může učitel po zhlédnutí filmu na téma „malých“ a „velkých“ 
dějin s žáky diskutovat a zasadit životní příběh pamětníka do kontextu dějinných událostí ve společné debatě.
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Rozšiřující	otázka:	diskuse	ke	konceptu	„velkých“	a	„malých“	dějin 
Diskutujte společně s učitelem o konceptu „velkých“ a „malých“ dějin. Co si představíte pod pojmem 

„velké“ dějiny? Jsou to dějiny státních celků, historie panovnických rodů, data velkých bitev a zákonných 
nařízení? Co pro vás znamenají „malé“ dějiny? Chápete je jako „bezvýznamné“, nebo naopak jako ty nejvý-
znamnější pro konkrétní lidský život? Najděte argumenty pro a proti používání tohoto konceptu a zamysle-
te se nad vhodností jeho využívání při popisu historických událostí.

didaktický	komentář
Úkolem rozšiřující otázky je rozvinout s žáky diskusi na téma konceptu „velkých“ a „malých“ dějin. Cílem 

diskuse je dospět k poznání, že rozdělení dějin na „malé“ a „velké“ je pouhým konstruktem, neboť každé 
dějiny mohou být v určité situaci „malé“ nebo „velké“. Jde tudíž o jeden z možných náhledů na dějinné udá-
losti, který nám pomáhá propojit obvyklý, „učebnicový“ úhel pohledu na dějiny s osobními prožitky a vzpo-
mínkami konkrétních lidí. Je to právě metoda orální historie, která se pokouší obě tyto roviny provázat.

ŽiVOtNí PŘíběh
ÚKOL
marie	Jeníková	–	životopisný	portrét
Jak	ovlivnily	válečné	události	život	dívky	z	malého	města?	
Poslechněte si životopisné vyprávění a vytvořte prezentaci o životním příběhu Marie Jeníkové. Věnujte 

se době před nuceným nasazením, nucené práci v Německu i poválečnému období. Využijte přiložené ma-
teriály, životopis, lexikon a časovou osu.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je prohloubení poznatků získaných z poslechu životopisného vyprávění Marie Jeníkové. Žáci 

mají v rámci tohoto úkolu nejen definovat klíčové události ze života Marie Jeníkové (jak tomu bylo již v před-
cházejícím úkolu), ale především tyto události vyjádřit vlastními slovy. Úkol má u žáků posílit nejen schop-
nost identifikovat ve zhlédnutém životopisném vyprávění důležitá sdělení a vybrat je, ale též pochopit ten-
to životní příběh a formulovat jej vlastními slovy. Úkol metodicky navazuje na předcházející úkol k tématu 
„velkých“ a „malých“ dějin a je možné jej vypracovat buď v rámci jedné vyučovací hodiny po zhlédnutí filmu, 
nebo v průběhu následující hodiny. Jeho další část (přípravu prezentace) mohou žáci vypracovat jak během 
vyučování při rozdělení třídy do skupin, tak jako samostatnou či domácí práci. Úkol může být též zadán jako 
referát v rámci historického semináře.

Zrušením filtru „Pouze tento úkol“ v oddíle Materiály se zvýší počet nabízených materiálů ke zpracování 
a tím i obtížnost tohoto úkolu.

Rozšiřující	otázka:	„velké“	a	„malé“	dějiny	zblízka 
Jak se prolínaly „velké“ dějiny do životního příběhu některého z vašich příbuzných či známých? Propojte 

obecné historické události s klíčovými okamžiky v životě tohoto člověka, zpracujte časovou osu nebo pre-
zentaci a doplňte ji o získané dobové dokumenty či fotografie. Podle časových možností využijte k získání 
informací také archivy, muzea, památníky nebo databáze na internetu.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je porovnat poznatky, které žáci získali při výuce a práci s online platformou, s životními 

osudy a příběhy jejich příbuzných a známých. Žáci si mají při řešení tohoto úkolu uvědomit, jak významné 
historické události, o kterých slyšeli ve výuce dějepisu, ovlivňovaly životy lidí, které znají ze svého okolí. 
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Řešení úkolu by proto nemělo probíhat primárně při výuce, ale formou dlouhodobější samostatné práce, 
která předpokládá obeznámenost žáků s metodou orální historie, ale také s místními paměťovými institu-
cemi (příslušný archiv, muzeum), stejně jako internetovými zdroji, kde mohou získat požadované informace 
(databáze vězňů terezínského ghetta na stránkách Památníku Terezín a podobně). Tematickým vodítkem 
mohou být například předem stanovené události „velkých“ dějin (mnichovská dohoda, atentát na Heydri-
cha, protižidovská opatření, nucené nasazení ročníku 1924 atd.) a žáci pak v rámci plnění úkolu zjišťují, zda 
a jak tyto události ovlivnily jejich příbuzné či známé.

téMata k zaMyšleNí

ÚKOL
„Totální	nasazení“	–	nucená	práce	pro	nepřítele
Na	základě	vyprávění	marie	Jeníkové	a	dalších	materiálů	popište,	co	znamenalo	tzv.	totální	nasazení		

a	jakou	mělo	podobu.	vedle	samotného	filmu	využijte	též	lexikon,	dokumenty	a	fotografie	z	oddílu	materi-
ály.	Zodpovězte	následující	otázky	a	vytvořte	o	totálním	nasazení	prezentaci.

1. Zjistěte, jak k tzv. totálnímu nasazení přistupovala Marie Jeníková. Počínala si v práci pro německý 
válečný průmysl iniciativně?

2. Prostudujte další dokumenty o totálním nasazení v oddílu Materiály. Popište, jak se ke svému přikázá-
ní na nucené práce stavěli samotní nasazení a jak se na totální nasazení dívali obyvatelé protektorátu.

3. Pátrejte po tom, zda nebyl totálním nasazením postižen i někdo z vašich příbuzných. Přineste do školy 
materiály, které se k nasazení vašeho příbuzného vztahují (fotografie, dopisy, dokumenty).

didaktický	komentář
Cílem úkolu je prohloubit znalosti žáků o totálním nasazení, a to nejprve prostřednictvím životopisného 

interview Marie Jeníkové a poté na základě studia dalších přiložených materiálů (fotografie odjezdu pří-
slušníků ročníku 1924 do „říše“, dopisy nacistických funkcionářů, hlášení sicherheitsdienstu o odmítavém 
postoji českého obyvatelstva, satirická báseň o nasazení ročníku 1924, dopisy nuceně nasazených atd.). 
Žáci budou reflektovat nucenou podstatu totálního nasazení a reprodukovat vlastními slovy, jak na tento 
nástroj nacistické okupační politiky reagovala česká společnost (odmítáním, ale i solidaritou s nasazený-
mi). V rámci třetí části úkolu mohou žáci zjišťovat, zda podobně jako Marie Jeníková nebyli totálním nasaze-
ním postiženi i někteří jejich příbuzní či lidé v jejich okolí. Z metodického hlediska je cílem úkolu pochopení 
konkrétní historické události a následné zkoumání jejího dopadu na rodinnou historii. První dvě části úkolu 
doporučujeme řešit během vyučování, třetí pak zadat jako domácí nebo seminární úkol. Žáci by měli mít pro 
vlastní bádání v rodinných archivech dostatek času, získané poznatky a materiály (fotografie, přikazovací 
výměry, dopisy atd.) pak mohou vzájemně prezentovat a porovnat při vyučování. Úkol má též mezioborový 
přesah do výuky němčiny – německé dokumenty přiložené v oddílu Materiály lze při výuce společně číst a 
překládat.

Rozšiřující	otázka:	Bylo	možné	vyhnout	se	nucené	práci?	
Životopisné vyprávění Marie Jeníkové vzniklo v roce 2005 a jeho záznam trvá téměř čtyři hodiny. Zaregis-

trujte se v internetovém online archivu (www.nucenaprace-archiv.cz, resp. www. zwangsarbeit-archiv.de), 
poslechněte si tento nezkrácený záznam a vyhledejte pasáž, ve které popisuje, jak se jí naskytla možnost 
vyhnout se totálnímu nasazení.	

1. Jak na nabídku vyhnout se totálnímu nasazení reagovala Marie Jeníková a jak její rodiče? Diskutujte, 
co si o tomto způsobu řešení nastalé situace myslíte, a jak byste reagovali vy.

2. Na základě studia přiložených materiálů popište, jaké strategie volili mladí lidé, aby se nucenému 
nasazení vyhnuli. Zjistěte, jaké nebezpečí jim v případě nenastoupení na nucenou práci nebo při útěku  
z ní hrozilo.

maRIe	JeNÍkOvÁ



	 	 	 	 	 	 	  97

ODDÍL 1 / ÚVODNÍ STUDIE A TEXTY						

didaktický	komentář
Cílem tohoto úkolu je seznámit žáky s fungováním online archivu Nucená práce 1939–1945 a prohloubit 

jejich schopnost vyhledat zde požadované informace. Především má však úkol přimět žáky k zamyšlení 
nad přípustností neetického chování v extrémní situaci. Žáci vyhledají v nesestříhané verzi životopisného 
vyprávění pasáž, v níž Marie Jeníková popisuje, jak její rodiče dostali nabídku německého zaměstnance 
pracovního úřadu, že za úplatek v podobě trvalého přísunu nedostatkových potravin vyřadí jejich dceru 
z transportu do „říše“. Pamětnice dále popisuje, že toto řešení ona sama nakonec odmítla, jelikož nechtěla 
své rodiče vystavit možnému vydírání. Následně je možné vést s žáky diskusi o neetickém a korupčním 
jednání v extrémní situaci a ptát se, jak by na tuto situaci reagovali oni sami. Je třeba zdůraznit, že řešení 
nuceného přikázání formou uplácení příslušného úředníka se může zdát na první pohled výhodné, rodině 
Marie Jeníkové však mohlo způsobit nemalé komplikace. Dá se předpokládat, že na tuto otázku budou ve 
třídě různé názory. Úkol může být řešen v rámci vyučování, ale i jako domácí úloha (úvaha či esej o přípust-
nosti korupčního jednání). Úkol má mezioborový přesah do základů společenských věd a může být také 
řešen v rámci výkladu o etice. V druhé části úkolu žáci vyhledávají na online platformě (materiály, lexikon, 
film Nucená práce 1939–1945) informace o dalších strategiích, jak se lidé nucenému nasazení vyhýbali (opat-
ření lékařského potvrzení o neschopnosti, vstup do manželství apod.). Žáci také zjišťují, jaké tresty nuceně 
nasazeným hrozily (uvěznění, perzekuce na pracovišti a podobně).

Webové stránky www.nucenaprace-archiv.cz, resp. www.zwangsarbeit-archiv.de, které nabízejí informa-
ce, odborné texty a expertní rozhovory k tématu nucené práce, jsou dostupné bez nutnosti registrace. 
Přístup do vlastního archivu nahrávek, který obsahuje nesestříhané verze rozhovorů s pamětníky (celkem 
téměř 600 svědectví), je však kvůli ochraně osobních dat pamětníků možný pouze po registraci. Registrace 
trvá dva až tři pracovní dny, poté získá uživatel své heslo a může archiv s audio- a videonahrávkami využí-
vat. Při využívání online archivu (přístupu k nesestříhaným verzím rozhovorů) je proto potřeba před prvním 
přihlášením počítat s časovou prodlevou pro registraci. 

ÚKOL
každodenní	život	nuceně	nasazených
Na	základě	vyprávění	marie	Jeníkové	a	dalších	přiložených	materiálů	a	textů	popište,	jak	vypadal	běžný	

život	v	lágru	pro	nuceně	nasazené	dělníky	v	Německu.
1. Zjistěte, jak vypadal život českých nuceně nasazených v lágrech v „říši“. Jak vypadalo jejich ubytování, 

jak se stravovali a jaké zde měli čeští dělníci hygienické podmínky?
2. Na příkladu Marie Jeníkové popište, jak trávili nuceně nasazení v lágrech svůj volný čas. Existovaly 

zde možnosti kulturního vyžití? Zjistěte, jaká významná osobnost francouzské kultury byla ubytována ve 
stejném lágru jako Marie Jeníková. Zpracujte na toto téma prezentaci a využijte pro ni dobové dokumenty 
a fotografie.

3. Popište situaci, kdy se Marie Jeníková dostala během nuceného nasazení do ohrožení života. Zjistěte 
další informace o této hrozbě, která nepřicházela ze strany nacistů a které se nuceně nasazení obávali.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je popsat vlastními slovy životní podmínky mladých lidí, kteří byli nuceně nasazeni na práci 

ve válečném průmyslu na území Německa. Žáci na základě poslechu životopisného vyprávění Marie Jeníko-
vé (zkrácené nebo plné verze, umístěné na online archivu Zwangsarbeit 1939–1945) představí nejen životní  
a hygienické podmínky v táboře v Basdorfu, ale i zdejší kulturní aktivity (vystoupení hudební skupiny Lišáci). 
Z přiloženého informačního textu (a také lexikonu) dále zjistí, že ve stejném lágru v Basdorfu pobýval také 
významný francouzský šansoniér Georges Brassens. Tato zjištění mohou posléze žáci využít při vytváření 
prezentace s dobovými i současnými fotografiemi z Basdorfu. V rámci řešení třetí části úkolu žáci dovodí, že 
nuceně nasazení byli ohrožováni na životech ze strany Spojenců, a to během bombardování průmyslových 
objektů anglo-americkými leteckými svazy.
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Rozšiřující	otázka:	každodenní	život	na	lágru	vašima	očima
Představte si, že v lágru pro nuceně nasazené žijete již delší dobu (několik měsíců či dokonce let). Popiš-

te zdejší životní podmínky formou deníkového zápisu nebo dopisu příbuzným.

didaktický	komentář
Sepsání fiktivního dopisu či deníkového záznamu představuje náročnější úkol, který vyžaduje nejen 

schopnost aplikace získaných poznatků, ale také jejich analýzu a syntézu. Proto je tento úkol vhodný spíše 
pro pokročilejší žáky, zařaditelný například v rámci dějepisného semináře. Úkol je možné zadat jako domá-
cí, ale je též možné jej řešit přímo při vyučování, a to ve dvou podobách – individuálně nebo ve skupinách. 
Výsledky úkolu doporučujeme společně číst a komentovat.

ÚKOL
prostor	pro	svobodné	jednání
Na	základě	vyprávění	marie	Jeníkové	a	dosavadních	zjištění	se	zamyslete	nad	tím,	jak	široký	byl	prostor	

pro	svobodné	jednání	nuceně	nasazených	dělníků.	Byli	pouze	pasivními	oběťmi	nacistické	válečné	mašiné-
rie,	nebo	si	mohli	do	určité	míry	i	v	této	situaci	zachovat	svobodnou	vůli?	

1.	Pokoušela se Marie Jeníková během nuceného nasazení o sabotáž? Jak tato činnost ovlivnila válečnou 
výrobu a jaký význam měla pro ni samotnou?

2. Najděte v rozhovoru místa, kde Marie Jeníková hovoří o prosazování vlastních zájmů a svobodném 
jednání. Stalo se tak mnohokrát a za různých okolností. S jakým nebezpečím byly tyto aktivity spojeny? Jaký 
měly význam pro Marii Jeníkovou a pro ostatní nuceně nasazené? Napište esej na téma osobní svobody a 
svobodného jednání v podmínkách nuceného nasazení.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je nejen prohloubit schopnost vyhledat informace ve zhlédnutém filmu, ale především při-

vést žáky k uvažování nad svobodným jednáním jednotlivce v extrémní situaci. V rámci řešení první části 
úkolu žáci zjišťují, že Marie Jeníková se pokoušela na vlastní pěst sabotovat válečnou výrobu vkládáním 
vadných součástek. Tato činnost nemohla sice válečnou výrobu nacistického Německa ohrozit, pro Marii 
Jeníkovou však měla zásadní význam. Získávala tak pro sebe pocit, že se na výrobě nacistických zbraní ne-
podílí. V případě odhalení by jí hrozilo potrestání. V rámci řešení druhého úkolu zkoumají žáci další situace, 
při nichž si Marie Jeníková opět zachovala svobodnou vůli – když neoznámila v továrně, že ovládá práci na 
obráběcích strojích, když odmítla zvednout ruku k tzv. árijskému pozdravu nebo když tajně předávala jídlo 
italským zajatcům. V návaznosti na řešení těchto úkolů je možné s žáky diskutovat o svobodě jednotlivce 
v extrémní situaci nebo zadat na dané téma písemnou práci (úvaha, esej). Úkol nabízí mezioborový přesah 
do výuky českého jazyka (sloh) či základů společenských věd (etika).

Rozšiřující	otázka:	Jednotlivec	a	totalitní	moc	–	možnosti	a	meze	svobodného	jednání
Výše uvedený úkol zpracujte nikoliv na základě krátkého životopisného vyprávění Marie Jeníkové, ale po 

zhlédnutí jeho plné verze, umístěné v internetovém online archivu www.nucenaprace-archiv.cz resp. www.
zwangsarbeit-archiv.de. Zaregistrujte se zde, poslechněte si kompletní výpověď Marie Jeníkové a zodpo-
vězte výše položené otázky.

didaktický	komentář
Rozšiřující otázka má stejný cíl jako výše uvedený úkol, pracuje se však s plnou verzí životopisného vy-

právění, v níž by žáci měli najít další příklady vzdorovitého jednání Marie Jeníkové – např. jak si prosadila 
nedělní návštěvy několik kilometrů vzdáleného katolického kostela nebo jak se u vedení továrny dožadova-

maRIe	JeNÍkOvÁ



	 	 	 	 	 	 	  99

ODDÍL 1 / ÚVODNÍ STUDIE A TEXTY						

la slibovaného návratu domů po „zaškolení“. Alternativa předchozího úkolu je pro svoji časovou náročnost 
(čtyřhodinový filmový záznam vyprávění) vhodná spíše pro rozšiřující výuku dějepisu (dějepisný seminář, 
seminární práce pro individuální zájemce apod.).

Webové stránky www.nucenaprace-archiv.cz, resp. www.zwangsarbeit-archiv.de, které nabízejí informa-
ce, odborné texty a expertní rozhovory k tématu nucené práce, jsou dostupné bez nutnosti registrace. 
Přístup do vlastního archivu nahrávek, který obsahuje nesestříhané verze rozhovorů s pamětníky (celkem 
téměř 600 svědectví), je však kvůli ochraně osobních dat pamětníků možný pouze po registraci. Registrace 
trvá dva až tři pracovní dny, poté získá uživatel své heslo a může archiv s audio- a videonahrávkami využí-
vat. Při využívání online archivu (přístupu k nesestříhaným verzím rozhovorů) je proto potřeba před prvním 
přihlášením počítat s časovou prodlevou pro registraci. 

ÚKOL
perzekuce	po	roce	1968
Marie Jeníková musela po roce 1968 opustit své dosavadní zaměstnání. Zjistěte, co bylo důvodem její 

perzekuce ze strany nastupujícího normalizačního režimu. Dá se v některých ohledech tato perzekuce srov-
nat s jejím postižením v době druhé světové války?

didaktický	komentář
Úkol upozorňuje na skutečnost, že nelehké životní osudy Marie Jeníkové pokračovaly i v desetiletích 

následujících po druhé světové válce. Cílem úkolu je zjistit, proč se oběti nuceného nasazení za druhé svě-
tové války mohly ve svém pozdějším životě stát obětí další perzekuce, tentokrát ze strany komunistického 
režimu. Na základě zhlédnutého filmu se žáci dozvědí, že Marie Jeníková musela opustit své zaměstnání, 
jelikož její syn emigroval na Západ (respektive se nevrátil z pobytu ve Francii a posléze odešel do Kanady). 
Žáci dále dovozují, že uvedený typ perzekuce je svojí formou a rozsahem s nuceným nasazením sice nesrov-
natelný (jako není srovnatelný normalizační režim s nacistickým), nicméně určitá podobnost zde existuje. 
Marie Jeníková byla oběma režimy přidělena na manuální práci nikoliv pro neschopnost vykonávat práci 
kvalifikovanou, ale kvůli okolnostem, které těžko mohla ovlivnit – poprvé proto, že se narodila v roce 1924, 
podruhé proto, že její syn nechtěl žít v komunistickém Československu. Úkol může být využit jako výcho-
disko pro diskusi o společných a rozdílných aspektech nacistického a komunistického režimu, stejně jako 
východisko k výkladu o období normalizace.

ÚKOL
analýza	videointerview
Seznamte se se základními principy metody orální historie. Přečtěte si metodický tip Analýza video-

interview a poslechněte si ještě jednou vyprávění Marie Jeníkové.	Poté se zaměřte na kritické hodnocení 
videonahrávky.

didaktický	komentář
Úkol je určen pro žáky, kteří se učí pracovat metodou orální historie, a zaměřuje pozornost na kritické 

hodnocení videonahrávky rozhovoru s pamětníkem. Cílem je, aby žáci pěstovali svou schopnost analyzovat 
interview nejen po obsahové, ale také formální stránce. Měli by být například schopni rozpoznat, že emoci-
onalita vypravěčky je způsobena neradostnými zážitky, které ji v průběhu nuceného nasazení potkaly. Zá-
roveň mohou dovodit, že tato emocionalita je projevem autenticity, a tudíž i důvěryhodnosti vypravěčky.

Rozšiřující	otázka:	Změnil	se	postoj	marie	Jeníkové	k	Němcům	v	průběhu	jejího	života?
Zhlédněte plnou verzi životopisného vyprávění Marie Jeníkové a vyhledejte pasáže, kde vzpomíná na 

německé spolupracovníky firmy BMW. Jaký postoj měla k Němcům v době války? A jak se její hodnocení 
změnilo nyní, ve stáří?

ODDÍL 3 / PAMěTNÍCI / maRIe	JeNÍkOvÁ
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didaktický	komentář
Cílem úkolu je upozornit žáky na skutečnost, že názory některých pamětníků se v průběhu jejich živo-

ta mohou měnit. Žáci vyhledávají pasáže, ve kterých Marie Jeníková hovoří při popisu nuceného nasaze-
ní o německých zaměstnancích letecké továrny. Pamětnice konstatuje, že se k ní vlastně chovali dobře  
a neprojevovali vůči Čechům zášť. Naopak, ona sama připouští, že ke všem Němcům přistupovala poněkud 
s despektem, a po létech by se s nimi ráda setkala. Žáci na základě řešení tohoto úkolu zjišťují, že ne všich-
ni Němci se v době druhé světové války chovali vůči zahraničním dělníkům povýšeně a také že zkušenosti 
získané v jednom životním období nejsou absolutní a mohou být později revidovány. Řešení úkolu může 
posloužit též jako východisko k debatě o chování Němců v době druhé světové války a odmítnutí paušalizu-
jícího přístupu nejen k Němcům, ale k dalším národnostním (či náboženským) skupinám.

Nesestříhané životopisné vyprávění Marie Jeníkové je v online archivu Nucená práce 1939–1945. Webové 
stránky www.nucenaprace-archiv.cz, resp. www.zwangsarbeit-archiv.de, které nabízejí informace, odbor-
né texty a expertní rozhovory k tématu nucené práce, jsou dostupné bez nutnosti registrace. Přístup do 
vlastního archivu nahrávek, který obsahuje nesestříhané verze rozhovorů s pamětníky (celkem téměř 600 
svědectví), je však kvůli ochraně osobních dat pamětníků možný pouze po registraci. Registrace trvá dva až 
tři pracovní dny, poté získá uživatel své heslo a může archiv s audio- a videonahrávkami využívat. Při využí-
vání online archivu (přístupu k nesestříhaným verzím rozhovorů) je proto potřeba před prvním přihlášením 
počítat s časovou prodlevou pro registraci. 

ÚKOL
vlastní	otázka
1. Tento prostor můžete využít pro vytvoření vlastní otázky. Vyberte si sami potřebné texty, dokumenty 

a fotografie mezi materiály, v lexikonu a na časové ose.
2. Můžete si zde rovněž poznamenat své první dojmy po zhlédnutí filmu a pokroky v učení po zpracování 

úkolů.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je podpořit vlastní tázání žáků. Žáci mohou vlastní otázku vytvořit buď během vyučování 

(jednotlivě i ve skupinách), nebo v rámci plnění domácího úkolu. Do pracovního pole si žáci mohou rovněž 
zapisovat poznámky během sledování filmu nebo při plnění dalších úkolů. 

Pokud chce učitel formulovat vlastní zadání úkolu pro své žáky, může tak učinit v prostředí pro učitele 
(zelené pole), v záložce Moje zadání. Zde si vybere, u kterého pamětníka a v kterém oddílu se otázka zobra-
zí, které materiály k ní mají být přiřazeny a pro kterou skupinu (třídu) je otázka určena. Otázky zadané přes 
funkci Moje zadání se zobrazují online přímo ve výčtu úkolů a jsou graficky označené hvězdičkou.

maRIe	JeNÍkOvÁ
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Budovy závodu BMW nedaleko Basdorfu po náletu spojeneckých vojsk v červnu 1944. Autor neznámý.  
Soukromá sbírka Jense Paulsena, Basdorf, Německo.



102	 	 										 	 	 	 	 	 	 	 	 						

miloš	volf	 (1924–2012) byl vězněn nacisty pro aktivní účast v odbo-
jovém hnutí. Pocházel z jihočeského Tábora, kde též studoval reál-
né gymnázium. Již na jaře 1939 se spolu se svými rodiči zapojil do 
protinacistické činnosti v rámci vojenské odbojové organizace Obra-
na národa. Působil jako spojka a jeho rodiče též podporovali pro-
následované židovské spoluobčany. V únoru 1943 byla rodina Volfo-
vých zatčena. Po déle než ročním vězení v Malé pevnosti v Terezíně  
a v Kladně byl Miloš Volf transportován do koncentračního tábora 
Flossenbürg. Jeho doklady byly označeny zkratkou RU, tedy „návrat 
nežádoucí“, a byl tudíž přikázán na těžkou práci v kamenolomu. K pře-
žití mu vedle podpory spoluvězňů pomáhalo kreslení, v táboře též 
psal básně. Po válce studoval právnickou fakultu, z politických důvo-
dů byl však po únoru 1948 z fakulty vyloučen. Poté pracoval v rozhlase  
a působil také v televizní redakci pro děti a mládež; po roce 1968 mu-
sel z tohoto zaměstnání odejít.

Stručný	životopis

2.	červen	1924:	Narozen	v	Táboře	
Studuje na osmiletém reálném gymnáziu. Od května 1939 se zapojuje 
do odbojové činnosti. Funguje jako spojka, pomáhá s ukrýváním osob 
zapojených do odboje, zásobuje jídlem rodiny zatčených.

únor	–	duben	1943:	Tábor,	věznice	gestapa	
Zatčen gestapem kvůli odbojové činnosti. Během tří měsíců vyšetřo-
vací vazby je vyslýchán a mučen.

květen	 1943	 –	 červen	 1943:	 Terezín,	 věznice	 gestapa	 v	 malé	 pev-	
nosti	
Z vyšetřovací vazby v Táboře je převezen do policejní věznice gestapa 
v Malé pevnosti v Terezíně. Brzy je zařazen do komanda zedníků.

červen	1943	–	leden	1944:	kladno,	věznice	gestapa	
Vězněn na Kladně, pracuje v ocelárnách Poldi Kladno při vyklád-
ce vagonů. V lednu 1944 je převezen do sídla pražského gestapa  
v Petschkově paláci. Odtud je poslán do koncentračního tábora s po-
známkou RU (Rückkehr unerwünscht), tedy „návrat nežádoucí“.

únor	1944	–	duben	1945:	Flossenbürg,	koncentrační	tábor	
Pracuje v obávaném kamenolomu, kde velká část vězňů zemřela. Po-
čátkem února 1945 je přemístěn do zbrojní výroby, na montáž křídel  
k letadlům Messerschmitt. Později dělá funkci písaře na bloku. Kon-
cem dubna 1945 absolvuje pochod smrti.

1945	–	2012:	Žije	v	praze	
Po návratu do Tábora dokončuje gymnázium. Poté studuje právnic-
kou fakultu v Praze, kterou nemůže z politických důvodů dokončit. 
Působí v rozhlase, později v Československé televizi v redakci pro děti 
a mládež. Po roce 1968 musí zaměstnání v televizi opustit a živí se 
jako skladník. Zemřel v Praze v lednu 2012.

mIlOŠ	vOlF

MilOš VOlF

z rozhovoru v roce 2006 

koncentrační	tábor	Flossenbürg

Prvního května, vím, že to bylo 
prvního května 1939, přišel za 
mnou tajemník táborský pošty, 
kterej byl přítel mýho otce, ten 
se jmenoval Knotek, ten tajem-
ník, a říkal: „Podívej, my bysme 
potřebovali mladýhZapojení do 
odboje, květen 1939
Bylo to o kluka, kterej by nebyl 
tak nápadnej jako dospělej 
člověk. Však budeš vědět proč.“ 
Já jsem říkal: „No tak to, to vím.“ 
Vím, že to byl odboj, ale nevěděl 
jsem, kterej. A on to byl ten vo-
jenskej odboj Obrana národa. 
[…] 
On mi říkal: „Podívej se, nebude 
to těžký, dostaneš úkol, musíš 
ho splnit v čase i v obsahu, 
nesmíš chtít se dovědět víc, než 
my ti řeknem, a jak to splníš, 
tak zapomeň, co jsi dělal. Čím 
míň si toho budeš pamatovat, 
tím míň můžeš prozradit.“ „Já 
jsem mluvil s rodičema,“ mi 
povídal, „no, rodiče říkali, že 
souhlasej, ale že záleží na tobě, 
jestli budeš chtít.“



	 	 	 	 	 	 	  103

ODDÍL 1 / ÚVODNÍ STUDIE A TEXTY						

koncentrační	tábor		
Flossenbürg
Ono se říkalo, že kdo vydrží 
měsíc v tom kamenolomu, 
že tehdy, v tej době, že může 
bejt, že může mluvit o štěstí. 
A já už jsem tam byl, já jsem 
tam byl tři tejdny a už tam 
taky jeden den jsem našel 
takovej drát izolační, takovej 
nějakej kus takovýho, jsem 
ho vzal, schoval jsem si ho 
pod kabát a chtěl jsem se jít 
oběsit. Víte, to přijde na člo-
věka, i když jsem hodně věřil, 
a todleto už nešlo. To, to, to 
nešlo. Když jste viděl tolik 
lidí umírat vedle sebe a to, 
říkám: „Má k tomu dojít tak-
hle pozvolna?“ Udělal jsem 
si takovou smyčku, jsem si to 
přivázal tam na tu tyč, strčil 
hlavu a najednou jsem dostal 
takovou ránu. On říkal:  
„Co blbneš, člověče, neblbni! 
Ty zrovna, ty chceš? Vždyť 
musíš věřit, vždyť se vrátíme, 
neblbni! Já ti to říkám, na mě 
musíš dát!“

podrobný	životopis
Miloš Volf se narodil 2. června 1924 v Táboře manželům Josefu a Marii 
Volfovým, kteří vlastnili na Blanickém předměstí krámek se smíšeným 
zbožím. Měl dva mladší bratry, Josefa a Vladislava. V květnu 1939, v době 
studií na reálném gymnáziu, se zapojil – stejně jako jeho rodiče – do od-
bojové činnosti. S odbojem měl spojení přes Františka Knotka, civilního 
člena vojenské ilegální organizace Obrana národa, jinak tajemníka tá-
borské pošty. Miloš Volf fungoval jako spojka, pomáhal s ukrýváním osob 
zapojených do odboje nebo zásoboval jídlem rodiny zatčených.
V únoru 1943 zatklo téměř celou rodinu táborské gestapo. Miloš Volf byl 
tvrdě vyslýchán, podroben fyzickému a psychickému mučení. Během tří-
měsíční vazby zhubl o 34 kg.
V květnu 1943 byl přemístěn do policejní věznice gestapa v Malé pev-
nosti v Terezíně. Pracoval tu převážně v komandu zedníků, kterému velel 
známý sadista, sudetský Němec Soukup. Miloš musel navíc u Soukupa 
doma každou neděli klepat koberce a pomáhat na zahradě. Poté, co 
Soukup zjistil, že je bývalý student, dostal za úkol připravovat výkresy  
z technického kreslení pro Soukupovu dceru, která z tohoto předmětu ve 
škole propadala. Za tuto pomoc dostával jídlo na přilepšenou. Miloš byl 
výtvarně nadaný, proto byl pověřován také kreslením.
V polovině června 1943 byl Miloš Volf transportován do věznice gestapa  
v Kladně, odkud docházel do oceláren Poldi na vykládku vagónů, poté byl  
v lednu 1944 převezen do Petschkova paláce, sídla pražského gestapa.
Dne 7. února 1944 byl s poznámkou RU v dokladech (Rückkehr unerwünscht, 
návrat nežádoucí) transportován do koncentračního tábora Flossenbürg, 
kde se opět setkal se svým otcem. Byl umístěn na blok 21, v němž písař 
každému přidělil vězeňská čísla s barevným trojúhelníkem. Miloš dostal 
jako politický vězeň červený trojúhelník s písmenem C (Čech) a číslo 3377.  
Ve Flossenbürgu pracoval nejprve v obávaném kamenolomu, poté byl na-
sazen ve zbrojní výrobě firmy Messerschmitt. Nakonec působil jako po-
mocný písař na bloku. Miloš Volf byl zdatný kreslíř a toto umění mu pomoh-
lo i v prostředí koncentračního tábora. Podle požadavků dozorců kreslil 
karikatury a různá přání pro kápa a velitele tábora, za což získával stravu 
navíc. Ve chvílích volna maloval a kreslil také tajně pro sebe.
V pátek 20. dubna 1945 byl vydán rozkaz k evakuaci tábora a 14 500 vězňů 
se vydalo v doprovodu příslušníků SS na pochod smrti. Pochod nepřežilo 
na 5 000 vězňů; skončil 23. dubna ráno nedaleko zámečku Thierlstein. Té-
hož dne byli osvobozeni americkými vojsky i ti, kteří zůstali v táboře.
Po válce dokončil Miloš Volf gymnázium v Táboře, pak nastoupil na práv-
nickou fakultu v Praze, ale z politických důvodů musel odejít. Absolvoval 
základní vojenskou službu u PTP jako „černý baron“ a poté byl převelen 
do armádního rozhlasu. Po vojně dál působil v rozhlase, posléze dostal 
nabídku z televize a pracoval v redakci pro děti a mládež. Po okupaci Čes-
koslovenska vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 musel svoje zaměst-
nání v televizi ukončit a dál se živil jako skladník. Pan Volf vedl dlouhá 
léta tzv. Historickou skupinu Flossenbürg, sdružující bývalé české vězně 
tohoto koncentračního tábora, a byl členem mezinárodního Sdružení bý-
valých vězňů KT Flossenbürg.

Miloš Volf zemřel v Praze v lednu 2012.
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ÚkOly a didaktické kOMeNtáŘe 

Souhrnný	didaktický	komentář
Navrhované úkoly mají jednak prohloubit znalosti žáků o životních podmínkách v nacistických koncentrač-

ních táborech, jednak vědomosti o protinacistickém odbojovém hnutí. Úkoly k filmovému svědectví jsou při-
praveny od nejjednodušších po komplexnější. První úkol se týká „velkých“ a „malých“ dějin a jejich vzájemného 
propojení a je vhodné ho zpracovat hned po zhlédnutí filmu. Druhý úkol se zaměřuje na životní příběh Miloše 
Volfa a rozvíjí základní dovednosti jako převyprávění příběhu vlastními slovy a vytvoření souhrnné prezentace. 
V rámci třetího úkolu (první úkol v rámci Témat k zamyšlení) může být zkoumána nejen samotná odbojová čin-
nost Miloše Volfa, ale i jeho motivace pro vstup do odbojového hnutí. Tato část úkolu tak obsahuje mezioborový 
přesah k základům společenských věd. Reflektovány jsou různé formy protinacistického odboje, včetně nepříliš 
připomínané pomoci pronásledovaným Židům. Čtvrtý úkol se zaměřuje na pobyt pamětníka v koncentračním 
táboře Flossenbürg a žáci při jeho plnění mohou porovnávat příčinu uvěznění Miloše Volfa s důvody uvězně-
ní dalších pamětníků prezentovaných online platformou (Bedřich Blasko, Anna Kýrová, Jaroslava Skleničková, 
Peter Demetz). Žáci na základě tohoto úkolu budou schopni vysvětlit rozdíl mezi pronásledováním z rasových  
a z politických důvodů. V další části úkolu je zkoumán každodenní život ve Flossenbürgu. Jelikož Miloš Volf bě-
hem svého věznění psal básně a maloval, je pátý úkol zaměřen na úlohu kultury v nacistických koncentračních 
táborech. Žáci mohou v rámci řešení tohoto úkolu též diskutovat o roli současné kultury v procesu připomínání 
obětí nacismu nebo pátrat po uměleckých obrazech života v nacistických koncentračních táborech. Poslední 
úkol je věnován perzekuci Miloše Volfa po roce 1968 a může být využit při výkladu o období normalizace.

„Velké“ a „Malé“ dějiNy
ÚKOL
miloš	volf	a	události	moderních	dějin
Jak	ovlivňují	významné	dějinné	události	konkrétní	lidské	osudy	a	jak	může	jeden	člověk	ovlivnit	ději-

ny?	přečtěte	si	životopis	miloše	volfa	a	poslechněte	si	jeho	vyprávění.
1. Po zhlédnutí filmu zapište své první dojmy a postřehy do pracovního pole.
2. Doplňte tabulku, připravenou v oddílu Materiály. Do prostředního sloupce „MALé“ DěJINY doplňte 

významné události ze života Miloše Volfa. Do pravého sloupce „VELKé“ DěJINY zapište historický kontext na 
základě vlastních znalostí, nebo využijte nabídku ve spodní části tabulky.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je zopakovat základní fakta o životě Miloše Volfa, která zazněla v interview, tato fakta repro-

dukovat a zasadit do historického kontextu. K tomu je využit koncept „velkých“ a „malých“ dějin – „velkými“ 
dějinami máme na mysli dějinné události, o kterých již žáci v hodině dějepisu slyšeli, „malými“ dějinami pak 
samotný životní příběh pamětníka. Úkol má formu tabulky, v níž mají žáci k předepsaným datům a časovým 
obdobím, jež představují mezníky v životním příběhu pamětníka, přiřadit události „velkých“ a „malých“ dějin. 
Jednotlivé události „velkých“ dějin jsou připojeny pod tabulkou jako nabídka. Žák by si měl při tomto úkolu 
nejprve vybavit vyprávění pamětníka, poté identifikovat klíčová data z jeho života, časově a tematicky je 
zařadit a posléze přiřadit k jednotlivým historickým událostem. Záměrem úkolu je reprodukovat informace  
z vyslechnutého interview a na jejich základě porozumět tomu, jak se významné historické události „velkých“ 
dějin (známé z učebnic dějepisu) promítají do konkrétních lidských osudů. Úkol má rozvíjet schopnost vnímá-
ní historie jako celku, v němž „velké“ a „malé“ dějiny vzájemně úzce souvisejí. Je zamýšlen jako určitý před-
stupeň k dalším úkolům, jeho plnění se doporučuje hned po zhlédnutí filmu, pokud možno ještě v rámci téže 
vyučovací hodiny. Zhlédnutí filmu trvá necelých 30 minut, následné vyplnění tabulky či diskuse 5–10 minut.

Alternativní přístup: Místo vyplňování tabulky může učitel po zhlédnutí filmu na téma „malých“ a „vel-
kých“ dějin s žáky diskutovat a zasadit životní příběh pamětníka do kontextu dějinných událostí ve společ-
né debatě.
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Rozšiřující	otázka:	diskuse	ke	konceptu	„velkých“	a	„malých“	dějin 
Diskutujte společně s učitelem o konceptu „velkých“ a „malých“ dějin. Co si představíte pod pojmem 

„velké“ dějiny? Jsou to dějiny státních celků, historie panovnických rodů, data velkých bitev a zákonných 
nařízení? Co pro vás znamenají „malé“ dějiny? Chápete je jako „bezvýznamné“, nebo naopak jako ty nejvý-
znamnější pro konkrétní lidský život? Najděte argumenty pro a proti používání tohoto konceptu a zamysle-
te se nad vhodností jeho využívání při popisu historických událostí.

didaktický	komentář
Úkolem rozšiřující otázky je rozvinout s žáky diskusi na téma konceptu „velkých“ a „malých“ dějin. Cílem 

diskuse je dospět k poznání, že rozdělení dějin na „malé“ a „velké“ je pouhým konstruktem, neboť každé 
dějiny mohou být v určité situaci „malé“ nebo „velké“. Jde tudíž o jeden z možných náhledů na dějinné udá-
losti, který nám pomáhá propojit obvyklý „učebnicový“ úhel pohledu na dějiny s osobními prožitky a vzpo-
mínkami konkrétních lidí. Je to právě metoda orální historie, která se pokouší obě tyto roviny provázat.

ŽiVOtNí PŘíběh
ÚKOL
miloš	volf	–	životopisný	portrét
Jak	ovlivnily	události	„velkých“	dějin	životní	osudy	miloše	volfa?
1. Poslechněte si vyprávění Miloše Volfa a přečtěte si jeho životopis. Popište nejdůležitější etapy v jeho 

životě. Věnujte se událostem druhé světové války i poválečným dějinám.
2. V oddíle Materiály vyhledejte fotografie, dokumenty a kresby k životnímu příběhu Miloše Volfa.  

Využijte je pro přípravu biografické prezentace.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je prohloubení poznatků získaných ze zhlédnutí životopisného vyprávění Miloše Volfa. Žáci mají 

v rámci tohoto úkolu nejen definovat klíčové události ze života Miloše Volfa (jak tomu bylo již v předcházejícím 
úkolu), ale především tyto události vyjádřit vlastními slovy. Úkol má u žáků posílit nejen schopnost identifiko-
vat ve zhlédnutém filmu důležitá sdělení a vybrat je, ale též pochopit uváděný životní příběh a formulovat jej 
vlastními slovy. Úkol metodicky navazuje na předcházející úkol k tématu „velkých“ a „malých“ dějin a je možné 
jej vypracovat buď v rámci jedné vyučovací hodiny po zhlédnutí filmu, nebo v průběhu následující hodiny. Jeho 
další část (příprava prezentace) mohou žáci vypracovat jak během vyučování při rozdělení třídy do skupin, tak 
jako samostatnou či domácí práci. Úkol může být též zadán jako referát v rámci historického semináře.

Zrušením filtru „Pouze tento úkol“ v oddíle Materiály se zvýší počet nabízených materiálů ke zpracování 
a tím i obtížnost tohoto úkolu.

Rozšiřující	otázka:	„velké“	a	„malé“	dějiny	zblízka	
Jak se prolínaly „velké“ dějiny do životního příběhu některého z vašich příbuzných či známých? Propojte 

obecné historické události s klíčovými okamžiky v životě tohoto člověka, zpracujte časovou osu nebo pre-
zentaci a doplňte ji o získané dobové dokumenty či fotografie. Podle časových možností využijte k získání 
informací také archivy, muzea, památníky nebo databáze na internetu.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je porovnat poznatky, které žáci získali při výuce a práci s online platformou, s životními osudy 

a příběhy jejich příbuzných a známých. Žáci si mají při řešení tohoto úkolu uvědomit, jak významné historické 
události, o kterých slyšeli ve výuce dějepisu, ovlivňovaly životy lidí, které znají ze svého okolí. Řešení úkolu 
by proto nemělo probíhat primárně při výuce, ale formou dlouhodobější samostatné práce, která předpo-
kládá obeznámenost žáků s metodou orální historie, ale také s místními paměťovými institucemi (příslušný 
archiv, muzeum), stejně jako s internetovými zdroji, kde mohou získat požadované informace (databáze vězňů 
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terezínského ghetta na stránkách Památníku Terezín a podobně). Tematickým vodítkem mohou být například 
předem stanovené události „velkých“ dějin (mnichovská dohoda, atentát na Heydricha, protižidovská opatře-
ní atd.) a žáci pak v rámci plnění úkolu zjišťují, zda a jak tyto události ovlivnily jejich příbuzné či známé.

téMata k zaMyšleNí
ÚKOL
Zapojení	do	odboje
1. Zjistěte, za jakých okolností se Miloš Volf zapojil do odbojové činnosti. Jaká byla jeho motivace pro 

aktivní vystoupení proti nacistické okupaci?
2. Popište, v čem spočívala odbojová činnost Miloše Volfa.
3. Zjistěte další informace o odbojové skupině Obrana národa, pro kterou Miloš Volf pracoval. Jaké znáte 

další formy odboje a odporu proti nacismu?

didaktický	komentář
Cílem úkolu je zasadit informace získané ze životopisného vyprávění do kontextu odbojového hnutí 

v Protektorátu Čechy a Morava. V rámci řešení první části úkolu žáci zjišťují, že Miloš Volf se do odbojové 
činnosti zapojil již v patnácti letech, a to prostřednictvím svých rodičů a rodinného známého. Motivací pro 
odbojovou činnost byl nesouhlas s nacistickou okupací Čech a Moravy. V tomto ohledu lze využít vyšší míru 
identifikace žáků s pamětníkem (vzhledem k podobnému věku) a iniciovat diskusi, nakolik šlo v případě 
Miloše Volfa  o samostatné rozhodnutí a nakolik bylo jeho působení v odboji předurčeno názory a činy jeho 
rodičů. Tato část úkolu tak nabízí mezioborový přesah k základům společenských věd.

ÚKOL
vězněm	ve	Flossenbürgu	
1. Zjistěte, proč byl Miloš Volf transportován do koncentračního tábora. Porovnejte tento důvod s příči-

nami uvěznění dalších pamětníků z online platformy (Bedřicha Blaska, Anny Kýrové, Jaroslavy Skleničkové 
a Petera Demetze).

2. Jaké práce musel Miloš Volf v koncentračním táboře vykonávat? Jaké zde byly životní podmínky a jak 
se k vězňům chovali dozorci?

3. Jak byste vysvětlili citát Miloše Volfa „Kdo chtěl být člověkem, tak byl člověkem“? Zamyslete se nad 
tím, jakou zkušenost přineslo Milošovi Volfovi věznění v koncentračním táboře.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je analyzovat různé příčiny věznění v nacistických koncentračních táborech. Žáci porovná-

vají příběhy jednotlivých pamětníků z online platformy – zatímco Bedřich Blasko, Peter Demetz a Anna Ký-
rová byli uvězněni kvůli svému židovskému, respektive romskému původu, Miloš Volf byl do koncentračního 
tábora poslán na základě odbojové činnosti, ke které se svobodně rozhodl. Jaroslava Skleničková pak byla 
deportována do koncentračního tábora na základě kolektivní viny jako občanka Lidic. Ve druhé části úkolu 
žáci popíšou životní podmínky v koncentračním táboře Flossenbürg.

ÚKOL
umění	v	koncentračním	táboře	
1. Popište, jaká byla osobní zkušenost Miloše Volfa s uměním v koncentračním táboře. Sehrálo nějakou 

úlohu v jeho šanci na přežití?
2. Zjistěte, jaké byly zkušenosti dalších vězňů s uměním a kulturou v nacistických vězeňských zařízeních. 

Které z těchto míst proslulo zvýšenou mírou kulturních aktivit?
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3. Jakou roli dnes podle vás kultura sehrává při připomínání obětí nacistického teroru? Uveďte příklady 
konkrétních děl, která se tématy spojenými s utrpením za druhé světové války zabývají.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je prohloubit znalosti žáků o každodenním životě vězňů v nacistických koncentračních tábo-

rech a seznámit je se skutečností, že i v tomto prostředí bylo možné se setkat s kulturními projevy. Žáci na 
základě výpovědi Miloše Volfa zjišťují, že kultura jej ve Flossenbürgu posilovala a pomáhala mu přežít, jak je 
patrné také z kreseb a básní, které v koncentračním táboře vytvořil. Žáci dále sami dohledají další případy 
vězňů, kterým kulturní aktivity pomáhaly (např. jazzoví hudebníci v Terezíně, malířka Milada Marešová v ká-
znici Waldheim, vokální soubor Sing-Sing Boys v Sachsenhausenu). Zvláštní pozornost je vhodné věnovat 
rovněž výjimečnému kulturnímu životu, který probíhal v terezínském ghettu a nacisté jej zneužívali pro své 
propagandistické účely. Více informací o kulturním životě v nacistických vězeňských zařízeních mohou žáci 
dohledat např. v publikacích Milana Kuny (Hudba na hranici života, Hudba vzdoru a naděje) nebo Marie Rút 
Křížkové (Je mojí vlastí hradba ghett?). Poslední část úkolu lze rozvinout do podoby diskuse o roli kultury 
ve vzpomínání na oběti nacismu. Žáci mohou například vytvořit seznam či anotace děl věnovaných obětem 
nacismu, která znají (např. filmy, básně, romány, obrazy, skladby, pomníky). Úkol může být řešen v rámci vý-
uky, ale též jako samostatný domácí úkol. Pracovat mohou žáci také ve skupinách, kdy každá skupina pátrá 
po produktech z jiné kulturní oblasti.

ÚKOL
Život	po	válce	a	události	roku	1968	
1. Zjistěte, které poválečné události „velkých dějin“ výrazně zasáhly do života Miloše Volfa a jeho rodiny.
2. Nakolik ovlivnily profesní život Miloše Volfa události roku 1968?
3. V jakém směru zasáhlo období normalizace do výkladu událostí, které Miloš Volf prožil v době druhé 

světové války?

didaktický	komentář
Žáci dokážou na základě životopisného vyprávění Miloše Volfa a přiloženého úryvku z jeho písemných 

vzpomínek popsat pamětníkovu perzekuci po roce 1968. Tento úkol může být též využit při výkladu o období 
normalizace. Nesestříhaná verze rozhovoru s Milošem Volfem je zájemcům k dispozici v archivu Živé paměti.

ÚKOL
vlastní	otázka
1. Tento prostor můžete využít pro vytvoření vlastní otázky. Vyberte si sami potřebné texty, dokumenty 

a fotografie mezi materiály, v lexikonu a na časové ose.
2. Můžete si zde rovněž poznamenat své první dojmy po zhlédnutí filmu a pokroky v učení po zpracování 

úkolů.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je podpořit vlastní tázání žáků. Žáci mohou vlastní otázku vytvořit buď během vyučování 

(jednotlivě i ve skupinách), nebo v rámci plnění domácího úkolu. Do pracovního pole si žáci mohou rovněž 
zapisovat poznámky během sledování filmu nebo při plnění dalších úkolů. 

Pokud chce učitel formulovat vlastní zadání úkolu pro své žáky, může tak učinit v prostředí pro učitele 
(zelené pole), v záložce Moje zadání. Zde si vybere, u kterého pamětníka a v kterém oddílu se otázka zobra-
zí, které materiály k ní mají být přiřazeny a pro kterou skupinu (třídu) je otázka určena. Otázky zadané přes 
funkci Moje zadání se zobrazují online přímo ve výčtu úkolů a jsou graficky označené hvězdičkou.

ODDÍL 3 / PAMěTNÍCI / mIlOŠ	vOlF
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peter	demetz (nar. 1922) byl pronásledován nacisty jako tzv. židovský mí-
šenec a posléze uvězněn. Pocházel z umělecké rodiny a zároveň z národ-
nostně smíšeného prostředí – mezi jeho předky patřili Češi, Židé, Němci 
a rétorománští Ladinové. Studia na gymnáziu v Praze nedokončil a v září 
1941 byl pracovním úřadem poslán na práci do Berlína, o tři měsíce poz-
ději se vrátil a pracoval nadále v antikvariátu. V říjnu 1944 byl deporto-
ván do tábora pro tzv. židovské míšence v Klein Steinu ve Slezsku, kde 
byl zadržen gestapem a posléze v Praze vyslýchán pro podezření z účasti 
v odboji. Počátkem roku 1945 byl odeslán do internačního tábora Kalek 
v Krušných horách, kde byl v závěru války málem zavražděn příslušníky 
SS. Po válce pokračoval ve studiích a byl promován doktorem filozofie. 
V říjnu 1949 odešel do exilu, kde působil nejprve jako redaktor rádia Svo-
bodná Evropa, později jako profesor literatury na amerických univerzi-
tách. Je emeritním profesorem Yaleovy univerzity, v roce 2014 obdržel 
čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně. Je posledním žijícím pří-
slušníkem okruhu pražské německé židovské literatury. 

Stručný	životopis
21.	říjen	1922:	Narozen	v	praze	
Peter Demetz je pražský rodák, otec působil jako dramaturg německého 
divadla v Praze, matka, vyučená švadlena, navrhovala kostýmy. Otcova 
větev rodiny byla katolická, matčina židovská. Peter vyrůstal v německo-
česko-židovském prostředí, navštěvoval německé i české školy.
září	–	listopad	1941:	Berlín,	nucená	práce	
Pracovním úřadem poslán na práci do Berlína. Je zaměstnán u firmy Sie-
mens, nejprve ve výrobě, poté jako kancelářská síla v účetním oddělení.
listopad	1941	–	září	1944:	Žije	v	praze	
Vrací se do Prahy, jeho matku a babičku postihují stále přísnější proti-
židovská opatření. Peter pracuje v knihkupectví. V roce 1942 jsou matka  
a babička transportovány do terezínského ghetta.
podzim	1944:	klein	Stein,	internační	tábor	
Vězněn v táboře pro „poloviční Židy“. Staví táborové budovy, pracuje  
v blízkém kamenolomu.
podzim	1944:	praha,	věznice	pankrác	
Vyšetřován gestapem ve věznici v Praze na Pankráci. Podezříván z údajné 
ilegální činnosti, brutálně vyslýchán.
leden	–	duben	1945:	kalek,	internační	tábor	
Vězněn v internačním táboře pro „poloviční Židy“ v Kalku. Vykonává těž-
kou práci v lese. 
1945	–	1949:	Žije	v	praze	
Vrací se do Prahy, studuje, píše divadelní hry. V roce 1947 získává dokto-
rát na Univerzitě Karlově.
1949	–	dodnes:	Žije	v	uSa	
V roce 1949 emigruje do Německa, v letech 1950–1952 je redaktorem kul-
turní sekce Rádia Svobodná Evropa v Mnichově. V roce 1952 se dostává 
do USA. Působí jako profesor německé literatury na Yaleově univerzitě, je 
držitelem řady vědeckých ocenění. S manželkou Hannou má dvě dcery.

peTeR	demeTZ

z rozhovoru v roce 2005

protižidovská	nařízení		
v	protektorátu
Ale nějaký politický život 
nebo autonomie Čechů, poli-
tický život v Československu, 
to neexistovalo, a židovské 
obyvatelstvo bylo – pomalu – 
zaháněno ke zdi.
[…]
A pak samozřejmě přišla po-
licejní nařízení ve znění: „Židé 
nemohou chodit do kaváren 
a restaurací apod.“ A postup-
ně to gradovalo: „Nemohou 
chodit do divadla. Je jim 
zapovězeno navštěvovat ty  
a ty parky. Je jim zapovězeno 
chodit do kin.“ A takhle to 
šlo dál a dál, každý den něco 
nového.
[…]

Peter deMetz
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podrobný	životopis
Peter Demetz se narodil 21. října 1922 v Praze v národnostně smíšeném 
prostředí. Matka pocházela ze židovské rodiny z východních Čech, otco-
vi předkové zase přišli do Prahy ze severní Itálie, hlásili se ke katolické 
církvi a hovořili německy. Část rodiny Petera Demetze tak byla za dru-
hé světové války pro židovský původ pronásledována, zatímco druhá 
část měla v téže době říšskoněmecké občanství. Peter Demetz vyrůstal  
v uměleckém prostředí – teta z matčiny strany vystupovala jako herečka 
na berlínských avantgardních scénách, otec zase působil v meziválečném 
období jako dramaturg a režisér v německých divadlech v Praze a v Brně; 
spisovatel Max Brod jej označil za „jednu z nejzajímavějších osobností 
pražského divadelního života“. Peterovi rodiče se však rozvedli a matka 
se v roce 1937 znovu provdala za lékaře Josefa Mandela. Peter navštěvo-
val zpočátku německé, později české školy a v září 1938 se dobrovolně 
přihlásil ke službě ve zbrani na obranu republiky. Jeho nevlastní otec 
uprchl po okupaci Čech a Moravy před nacistickým pronásledováním do 
Velké Británie a Peter s matkou následně odešli z Brna do Prahy. Tam 
Peter zahájil studia na Akademickém gymnáziu na Příkopech a již v té 
době se zajímal o literaturu, a to především o německou poezii a pražský 
německý literární okruh.
Školu však nedokončil a jako nezaměstnaný byl v září 1941 přikázán na 
práci do Berlína, kde působil v továrně firmy Siemens, a to nejprve jako 
dělník, později jako kancelářská síla. O dva měsíce později se vrátil do 
Prahy, aby se mohl starat o matku a babičku, jejichž situace byla již znač-
ně ztížena protižidovskými opatřeními. V letech 1942–1944 byl Peter De-
metz zaměstnán jako obchodní příručí v jednom pražském antikvariátu  
a v říjnu 1944 byl jako tzv. poloviční žid deportován do internačního tá-
bora Klein Stein ve Slezsku, kde pracoval v kamenolomu. Zanedlouho zde 
byl zatčen a přes Opole a Osvětim transportován do Brna a posléze do 
Prahy, kde byl vyslýchán gestapem pro podezření ze spolupráce s komu-
nistickým odbojem. Počátkem ledna 1945 byl odeslán do dalšího inter-
načního tábora pro tzv. židovské míšence v Kalku nedaleko Chomutova  
a pracoval tam jako dřevorubec. V závěru války byl zajat jednotkou SS  
a jen těsně unikl popravě.
Po osvobození se vrátil do Prahy, kde na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy začal studovat religionistiku, germanistiku a bohemistiku. V roce 
1948 byl promován doktorem filozofie, v říjnu následujícího roku se však 
spolu se svojí budoucí manželkou Hannou rozhodl z komunistického Čes-
koslovenska odejít, což se jim za dramatických okolností podařilo. Peter 
Demetz poté působil v kulturní redakci Rádia Svobodná Evropa v Mnicho-
vě. V roce 1953 odešel do USA a vystudoval tam Kolumbijskou a Yaleovu 
univerzitu, na níž posléze působil jako profesor germanistiky. V exilu byl 
sledován komunistickou Státní bezpečností. Je autorem mnoha význam-
ných literárněvědných publikací a též vzpomínkové knihy Praha ohrožená 
1939–1945. Politika, kultura, vzpomínky. Peter Demetz je poslední žijící 
spisovatel z okruhu pražské německé literatury.

ODDÍL 3 / PAMěTNÍCI / peTeR	demeTZ

Já jsem byl židovský míše-
nec a moje doklady byly  
netknuté, tím chci říci,  
že jsem v občance neměl 
razítko „J“, ale moje matka  
a babička tím postiženy 
byly.
[…]
Byla to neuvěřitelná situace. 
Nikdo by tomu neuvěřil.  
Že jste tadyhle měli takovou 
katastrofu a zároveň jste 
mohli vést naprosto nor-
mální život, v uvozovkách, 
kdy jste ráno vstali, šli do 
práce, pak jste šli na oběd, 
zase jste šli do práce a večer 
jste se dívali na film anebo 
šli do divadla.
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ÚkOly a didaktické kOMeNtáŘe 

Souhrnný	didaktický	komentář
První úkol se týká vzájemného propojení „velkých“ a „malých“ dějin a je vhodné ho zpracovat hned po 

zhlédnutí filmu. Druhý úkol se zaměřuje na životní příběh Petera Demetze a rozvíjí základní dovednosti jako 
převyprávění příběhu vlastními slovy a vytvoření souhrnné prezentace. Třetí úkol se věnuje rodinným koře-
nům Petera Demetze. Žáci si na příběhu jedné konkrétní rodiny mohou uvědomit národnostní a náboženskou 
rozmanitost střední Evropy před druhou světovou válkou. V rámci čtvrtého úkolu budou žáci reflektovat ži-
votní podmínky v nacistických vězeňských zařízeních pro tzv. poloviční Židy (a také partnery Židů), prostřed-
nictvím platformy je mohou porovnat s podmínkami v koncentračních či vyhlazovacích táborech. Pátý úkol 
je věnován Demetzovu věznění gestapem v závěru roku 1944, žáci pak identifikují na základě studia různých 
pramenů důvody tohoto věznění. Je zde rovněž představen příběh Demetzovy spolužačky (a též tzv. poloviční 
Židovky) Alžběty Schwarzové, která byla za účast v komunistickém odboji popravena na sklonku války v Tere-
zíně. Šestý úkol se týká násilí prováděného v závěru války. Pamětníkovo vyprávění je zde možné porovnávat 
se vzpomínkami německého spisovatele Güntera Grasse, jenž se ve stejné době jako Peter Demetz taktéž 
pohyboval v Krušných horách. Úkol může být využit též k demonstraci důsledků paušalizace příslušníků jedné 
národnostní či etnické skupiny. Sedmý úkol se zabývá Demetzovým odchodem do exilu po únoru 1948. Žáci 
uvažují a debatují o motivech pro opuštění vlasti v minulosti i dnes. Při práci s životopisným vyprávěním 
Petera Demetze je možné využívat též jeho publikované vzpomínky (v české či anglické verzi). Úkoly nabízejí 
mezioborové přesahy do předmětů anglický jazyk, český jazyk a literatura a základy společenských věd.

„Velké“ a „Malé“ dějiNy
ÚKOL
peter	demetz	a	události	moderních	dějin
Jak	ovlivňují	významné	dějinné	události	konkrétní	lidské	osudy	a	jak	může	jeden	člověk	ovlivnit	ději-

ny?	přečtěte	si	životopis	petera	demetze	a	poslechněte	si	jeho	vyprávění.
1. Po zhlédnutí filmu zapište své první dojmy a postřehy do pracovního pole.
2. Doplňte tabulku, připravenou v oddílu Materiály. Do prostředního sloupce „MALé“ DěJINY doplňte vý-

znamné události ze života Petera Demetze. Do pravého sloupce „VELKé“ DěJINY zapište historický kontext 
na základě vlastních znalostí, nebo využijte nabídku ve spodní části tabulky.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je zopakovat základní fakta o životě Petera Demetze, která zazněla v interview, tato fakta 

reprodukovat a zasadit do historického kontextu. K tomu je využit koncept „velkých“ a „malých“ dějin – „vel-
kými“ dějinami máme na mysli dějinné události, o kterých již žáci v hodině dějepisu slyšeli, „malými“ dějinami 
pak samotný životní příběh pamětníka. Úkol má formu tabulky, v níž mají žáci k předepsaným datům a časo-
vým obdobím, jež představují mezníky v životním příběhu pamětníka, přiřadit události „velkých“ a „malých“ 
dějin. Jednotlivé události „velkých“ dějin jsou připojeny pod tabulkou jako nabídka. Žák by si měl při tomto 
úkolu nejprve vybavit vyprávění pamětníka, poté identifikovat klíčová data z jeho života, časově a tematicky 
je zařadit a posléze přiřadit k jednotlivým historickým událostem. Záměrem úkolu je reprodukovat informace 
ze zhlédnutého filmu a na jejich základě porozumět tomu, jak se významné historické události „velkých“ dějin 
(známé z učebnic dějepisu) promítají do konkrétních lidských osudů. Úkol má rozvíjet schopnost vnímání his-
torie jako celku, v němž „velké“ a „malé“ dějiny vzájemně úzce souvisejí. Je zamýšlen jako určitý předstupeň 
k dalším úkolům, jeho plnění se doporučuje hned po zhlédnutí filmu, pokud možno ještě v rámci téže vyučo-
vací hodiny. Zhlédnutí filmu trvá necelých 30 minut, následné vyplnění tabulky či diskuse 5–10 minut.

Alternativní přístup: Místo vyplňování tabulky může učitel po zhlédnutí filmu na téma „malých“ a „vel-
kých“ dějin s žáky diskutovat a zasadit životní příběh pamětníka do kontextu dějinných událostí ve společ-
né debatě.

peTeR	demeTZ
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Rozšiřující	otázka:	diskuse	ke	konceptu	„velkých“	a	„malých“	dějin 
Diskutujte společně s učitelem o konceptu „velkých“ a „malých“ dějin. Co si představíte pod pojmem 

„velké“ dějiny? Jsou to dějiny státních celků, historie panovnických rodů, data velkých bitev a zákonných 
nařízení? Co pro vás znamenají „malé“ dějiny? Chápete je jako „bezvýznamné“, nebo naopak jako ty nejvý-
znamnější pro konkrétní lidský život? Najděte argumenty pro a proti používání tohoto konceptu a zamysle-
te se nad vhodností jeho využívání při popisu historických událostí.

didaktický	komentář
Úkolem rozšiřující otázky je rozvinout s žáky diskusi na téma konceptu „velkých“ a „malých“ dějin. Cílem 

diskuse je dospět k poznání, že rozdělení dějin na „malé“ a „velké“ je pouhým konstruktem, neboť každé 
dějiny mohou být v určité situaci „malé“ nebo „velké“. Jde tudíž o jeden z možných náhledů na dějinné udá-
losti, který nám pomáhá propojit obvyklý, „učebnicový“ úhel pohledu na dějiny s osobními prožitky a vzpo-
mínkami konkrétních lidí. Je to právě metoda orální historie, která se pokouší obě tyto roviny provázat.

ŽiVOtNí PŘíběh
ÚKOL
peter	demetz	a	jeho	životní	osudy	
popište	vlastními	slovy	životní	osudy	petera	demetze.
1. Poslechněte si vyprávění Petera Demetze a přečtěte si jeho životopis. Za pomoci oddílů Časová osa a 

Lexikon popište nejdůležitější etapy v jeho životě. Věnujte se událostem druhé světové války i poválečným 
dějinám.

2. Vyhledejte fotografie a dokumenty a přiřaďte je k jednotlivým životním etapám Petera Demetze. Vy-
tvořte z nich prezentaci a ilustrujte tak jeho životní příběh prostřednictvím autentických materiálů.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je prohloubení poznatků získaných ze zhlédnutí životopisného vyprávění Petera Demetze. 

Žáci mají v rámci tohoto úkolu nejen definovat klíčové události ze života Petera Demetze (jak tomu bylo již 
v předcházejícím úkolu), ale především tyto události vyjádřit vlastními slovy. Úkol má u žáků posílit nejen 
schopnost identifikovat ve zhlédnutém filmu důležitá sdělení a vybrat je, ale též pochopit tento životní 
příběh a formulovat jej vlastními slovy. Úkol metodicky navazuje na předcházející úkol k tématu „velkých“ 
a „malých“ dějin a je možné jej vypracovat buď v rámci jedné vyučovací hodiny po zhlédnutí filmu, nebo  
v průběhu následující hodiny. Jeho další část (přípravu prezentace) mohou žáci vypracovat jak během vy-
učování při rozdělení třídy do skupin, tak jako samostatnou či domácí práci. Úkol může být též zadán jako 
referát v rámci historického semináře.

Zrušením filtru „Pouze tento úkol“ v oddíle Materiály se zvýší počet nabízených materiálů ke zpracování 
a tím i obtížnost tohoto úkolu.

Rozšiřující	otázka:	„velké“	a	„malé“	dějiny	zblízka 
Jak se prolínaly „velké“ dějiny do životního příběhu některého z vašich příbuzných či známých? Propojte 

obecné historické události s klíčovými okamžiky v životě tohoto člověka, zpracujte časovou osu nebo pre-
zentaci a doplňte ji o získané dobové dokumenty či fotografie. Podle časových možností využijte k získání 
informací také archivy, muzea, památníky nebo databáze na internetu.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je porovnat poznatky, které žáci získali při výuce a práci s online platformou, s životními 

osudy a příběhy jejich příbuzných a známých. Žáci si mají při řešení tohoto úkolu uvědomit, jak významné 
historické události, o nichž slyšeli ve výuce dějepisu, ovlivňovaly životy lidí, které znají ze svého okolí. 

ODDÍL 3 / PAMěTNÍCI / peTeR	demeTZ
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Řešení úkolu by proto nemělo probíhat primárně při výuce, ale formou dlouhodobější samostatné práce, 
která předpokládá obeznámenost žáků s metodou orální historie, ale také s místními paměťovými institu-
cemi (příslušný archiv, muzeum), stejně jako internetovými zdroji, kde mohou získat požadované informace 
(databáze vězňů terezínského ghetta na stránkách Památníku Terezín a podobně). Tematickým vodítkem 
mohou být například předem stanovené události „velkých“ dějin (mnichovská dohoda, atentát na Heyd-
richa, protižidovská opatření atd.) a žáci pak v rámci plnění úkolu zjišťují, zda a jak tyto události ovlivnily 
jejich příbuzné či známé.

téMata k zaMyšleNí

ÚKOL
Rodinné	kořeny	
pátrejte	po	kořenech	předků	petera	demetze.	využijte	přiložené	materiály	a	proveďte	jejich	rozbor.
1. Zjistěte co nejvíce informací o rodině Peterova otce Františka Demetze. Kde se František Demetz naro-

dil, odkud pocházeli jeho předci? K jakému náboženství se tato rodina hlásila, jaký byl rodný jazyk Františka 
Demetze?

2. Odkud pocházela Peterova matka Anna Demetzová? Jaké byla národnosti a k jakému náboženství se 
hlásila?

3. Sledujte další osudy rodičů Petera Demetze. Jak ovlivnila národnost, státní příslušnost a náboženství 
jejich osudy za 2. světové války?

didaktický	komentář
Cílem úkolu je seznámit žáky s národnostní a náboženskou rozmanitostí střední Evropy před druhou 

světovou válkou. Žáci využijí informace získané zhlédnutím filmu (popřípadě také při řešení předcházejících 
úkolů) při rozboru přiložených dobových materiálů (dokumentů a fotografií) a též písemných vzpomínek 
Petera Demetze, publikovaných pod názvem Prague in Danger (New York, 2008). Úkol má žáky přivést k in-
terpretaci a analýze anglického textu a historických dokumentů, zastoupených v tomto případě úředními 
dokumenty (žádost o vydání cestovního pasu, úmrtní list, dopis policejnímu řediteli). Žáci zjišťují, že matka 
Petera Demetze pocházela z židovské rodiny a její mateřštinou byla čeština (zatímco v dokumentech z me-
ziválečného období se definuje jako „bez vyznání“, její úmrtní list z terezínského ghetta jí přisuzuje přísluš-
nost k římskokatolickému vyznání). Otec Petera Demetze pocházel z rodiny, jež měla kořeny v severní Itálii 
(rétorománská národnostní skupina Ladinové), hlásil se k římskokatolickému vyznání a jeho mateřštinou 
byla němčina. V období protektorátu měl tudíž říšskoněmecké občanství. Úkol může být řešen jak ve sku-
pinách, tak samostatně, během vyučování nebo jako domácí úkol. Může též sloužit jako základ pro diskusi  
o provázanosti různých náboženských a etnických skupin ve střední Evropě a nesmyslnosti nacistické ra-
sové politiky nebo o přetrvávajících národních stereotypech. Příklad národnostně a nábožensky pestré 
rodiny Petera Demetze, který je posledním příslušníkem pražského německého židovského literárního 
okruhu, může posloužit jako východisko pro výklad o tomto výjimečném kulturním fenoménu. Řešení úkolu 
předpokládá již určitou zkušenost se čtením dobových dokumentů, v případě úmrtního listu z terezínského 
ghetta též znalost německého jazyka.

ÚKOL
v	internačních	táborech	
popište,	jak	peter	demetz	prožíval	věznění	v	internačních	táborech.
Peter Demetz byl vězněn ve dvou internačních táborech. Zjistěte, o které tábory šlo, pro koho byly urče-

ny a jaké v nich panovaly podmínky.
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didaktický	komentář
Cílem úkolu je seznámit žáky s podmínkami v nacistických internačních táborech pro tzv. židovské mí-

šence, prohloubit schopnost žáků interpretovat ústní a písemné vzpomínky a dohledat další informace, 
které se v těchto pramenech nenacházejí. Žáci na základě zhlédnutého životopisného vyprávění určí, že 
Peter Demetz byl vězněn v tzv. internačním táboře pro židovské míšence v Klein Steinu ve Slezsku a v ob-
dobném zařízení v Kalku v Krušných horách. S využitím lexikonu a přiložených materiálů žáci popíšou vlast-
ními slovy životní podmínky vězňů v těchto táborech. Úkol může být řešen v rámci vyučovací hodiny, ale též 
jako domácí úkol (např. vytvoření prezentace). Informace z vyprávění Petera Demetze mohou posloužit jako 
úvod k výkladu o nacistických vězeňských zařízeních, lze je rovněž srovnávat s dalšími vzpomínkami pa-
mětníků, kteří popsali podmínky v nacistických vyhlazovacích táborech, koncentračních táborech a dalších 
internačních táborech (viz životopisná vyprávění v rámci online platformy).

ÚKOL
Na	gestapu	
Zjistěte,	kdy	a	za	jakých	okolností	byl	peter	demetz	zatčen	a	vyslýchán	gestapem,	a	prostřednictvím	

rozboru	přiložených	materiálů	se	pokuste	vypátrat,	s	jakou	odbojovou	aktivitou	přišel	do	kontaktu.
1. Jak na tuto událost vzpomíná Peter Demetz ve filmu? Jak ji popisuje ve svých pamětech?
2. S využitím textů a dokumentů v oddílu Materiály pátrejte po důvodech Demetzova zatčení.
3. Porovnejte životní příběhy Petera Demetze a Alžběty Schwarzové. V čem byly jejich osudy podobné,  

v čem se odlišovaly?

didaktický	komentář
Cílem úkolu je seznámit žáky s metodami německého gestapa a také s aktivitami protinacistického od-

boje. Žáci během řešení tohoto úkolu analyzují a interpretují různé typy pramenů (životopisné vyprávění, 
písemné vzpomínky, historiografický text), díky kterým získají představu o okolnostech zatčení a odbojové 
činnosti Petera Demetze. Z pramenů vyplývá, že Demetzova spolužačka Alžběta Schwarzová spolupracova-
la s komunistickým odbojem a gestapo Petera Demetze zatklo nejspíše proto, že ho podezřívalo ze spolu-
účasti na vydávání ilegálních komunistických tiskovin. Proč však tuto skutečnost pamětník ve své výpovědi 
nezmiňuje, nevíme. V diskusi je ale možné hledat pravděpodobná vysvětlení (např. uvedený fakt Peter De-
metz ze své paměti vytěsnil, nebo jej do vyprávění nezařadil, protože kvůli komunistické diktatuře odešel 
do exilu). Ve třetí části úkolu žáci porovnávají osudy Petera Demetze a Alžběty Schwarzové. Ukazuje se, že 
pocházeli z velice podobného prostředí (oba byli tzv. židovští míšenci, jejich mateřštinou byla němčina, 
studovali na stejném gymnáziu) a že příliš nechybělo, aby byl taktéž Peter Demetz gestapem označen za 
příslušníka komunistického odboje a popraven. Peter Demetz však opustil gymnázium ještě před složením 
maturity a odešel na práci do Německa. Alžběta Schwarzová naopak na škole zůstala, těsně před maturitou 
byla vyloučena a posléze se zapojila do protinacistického odboje. Při výuce na střední škole lze při diskusi 
o životních osudech Petera Demetze a Alžběty Schwarzové využít fakt, že žáci se mohou vzhledem k obdob-
nému věku s uvažováním obou mladých lidí lépe identifikovat.

Rozšiřující	otázka:	vzpomínky	na	věznění	
Jak vzpomíná Peter Demetz na své věznění na gestapu? Proč byl zatčen? Zjistěte co nejvíce informací  

o této události.
1. Dohledejte a porovnejte vzpomínky Petera Demetze na věznění na gestapu v různých pramenech: 

životopisné vyprávění v rámci online platformy, původní nekrácené interview s Peterem Demetzem z roku 
2005 (www.nucenaprace-archiv.cz, resp. www.zwangsarbeit-archiv.de) a anglicky psané písemné vzpomín-
ky Petera Demetze. Tyto informace doplňte o poznatky z dalšího zdroje, kterým je medailonek Alžběty 
Schwarzové.

2. Porovnejte mluvené slovo (videointerview) s výpovědní hodnotou psaného textu. Jaké přednosti má 
videointerview, jaké výhody má psaný text? Využijte metodický tip na analýzu videointerview.
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didaktický	komentář
Cílem rozšiřující otázky je prohloubit dovednost žáků analyzovat životopisné vyprávění jako pramen, 

dohledávat důležité informace v mluveném i psaném textu (transkripci vyprávění), využívat další písem-
né zdroje informací, nalézat souvislosti, rozlišovat informace důležité pro jednotlivé aktéry, interpretovat 
události a jejich důsledky. Žáci mají za úkol dohledat vzpomínky Petera Demetze na věznění na gestapu  
v těchto pramenech: životopisné vyprávění v rámci online platformy, původní interview (www.nucenapra-
ce-archiv.cz, resp. www.zwangsarbeit-archiv.de) a písemné vzpomínky Petera Demetze (anglický text v od-
díle Materiály, nutná znalost angličtiny). Tyto informace žáci doplní o poznatky z dalšího zdroje (medailonek 
Alžběty Schwarzové), který jim poskytne širší pohled na činnost odbojové skupiny, jejíž aktivity se okrajově 
dotýkaly také Petera Demetze. Tyto nové poznatky dávají žákům prostor pro samostatnou úvahu, které 
z informací byly známy vyšetřovatelům gestapa v době výslechů Petera Demetze a které nikoli. Úkol je 
možné doplnit rozborem anglicky psaných vzpomínek Petera Demetze, které jsou součástí Materiálů. Tyto 
texty slouží pro doplnění informací k danému tématu pro žáky, kteří umějí anglicky. Zároveň jsou vhodným 
podkladem pro porovnání mluveného (videointerview) a psaného slova. Lze se zaměřit na tato specifika: 
výpovědní hodnota, emocionalita, řeč těla, přesnost výpovědi, detaily ve vyprávění, rozdíly v popisu udá-
lostí v ústní a písemné formě.

Nesestříhané interview s Peterem Demetzem je k dispozici v online archivu na webové stránce www.nu-
cenaprace-archiv.cz, resp. www.zwangsarbeit-archiv.de. Webová stránka nabízí informace, odborné texty  
a expertní rozhovory k tématu nucené práce a je dostupná bez nutnosti registrace. Přístup do vlastního ar-
chivu nahrávek, který obsahuje nesestříhané verze rozhovorů s pamětníky (celkem téměř 600 svědectví), je 
však kvůli ochraně osobních dat pamětníků možný pouze po registraci. Registrace trvá dva až tři pracovní 
dny, poté získá uživatel své heslo a může archiv s audio- a videonahrávkami využívat. Při využívání online 
archivu (nesestříhaných verzí rozhovorů) je proto potřeba před prvním přihlášením počítat s časovou pro-
dlevou pro registraci.

ÚKOL
mezi	válkou	a	mírem	
peter	demetz	popsal	události	posledních	válečných	dnů	také	ve	svých	pamětech.	přečtěte	si	úryvky	

z	jeho	memoárů	a	porovnejte	literární	text	s	výpovědí	petera	demetze	ve	filmu.
1. Jak prožíval Peter Demetz poslední dny války po rozpuštění tábora Kalek? Popište dvě vypjaté situace, 

které Peter Demetz zažil a které mohly skončit zbytečným krveprolitím.
2. Peter Demetz se za svého života potkal s řadou významných kulturních osobností. V době, kdy byl 

vězněn v internačním táboře Kalek v Krušných horách, se v této oblasti pohyboval také pozdější slavný 
německý spisovatel Günter Grass, který na konci války sloužil u jednotek Waffen SS. Přečtěte si úryvek 
z Grassových literárních pamětí Při loupání cibule a zjistěte, ve kterých ohledech se jeho zážitky podoba-
jí vzpomínkám Petera Demetze. Mohli se tito dva budoucí literáti na konci války setkat? A jak mohlo jejich 
setkání vypadat?

didaktický	komentář
Mezi vypjaté situace, které Peter Demetz prožil v závěru války, patří jeho zajetí příslušníky SS a obvinění 

z dezerce, stejně jako Demetzův následný ozbrojený útok na německé vojáky na policejní stanici. Po přečte-
ní úryvku z pamětí Güntera Grasse mohou žáci dospět k závěru, že mezi příslušníky SS, kteří Petera Demet-
ze v závěru války zajali a hrozili mu zastřelením, mohl být i Günter Grass, neboť se v této době pohyboval 
taktéž v Krušných horách. Peter Demetz zároveň připouští, že by byl tehdy ochoten člověka v uniformě SS 
zastřelit. Tento osud mohl tedy potkat z Demetzových rukou právě Grasse. Teoreticky lze proto například 
v diskusi uvažovat o možných důsledcích paušalizace příslušníků jedné národnostní či etnické skupiny.
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ÚKOL
emigrace	
poslechněte	si	vyprávění	petera	demetze,	přečtěte	si	jeho	životopis,	prostudujte	přiložené	materiály		

a	popište	okolnosti	jeho	odchodu	do	exilu.
1. Zjistěte informace o období, kdy Peter Demetz opustil Československo. Vyjmenujte důvody, které ho 

k tomuto rozhodnutí vedly.
2. Kdy a za jakých okolností odešel Peter Demetz do exilu? Jak se poté odvíjel jeho život?
3. Které důvody by pro vás mohly být v dnešní době rozhodující, abyste uvažovali o emigraci?

didaktický	komentář
Cílem úkolu je seznámit žáky na příkladu Petera Demetze s fenoménem poúnorové emigrace z komunis-

tického Československa. Úkol může být zadán během vyučování po zhlédnutí životopisného vyprávění Pe-
tera Demetze, ať už jako samostatný domácí úkol nebo ilustrativní cvičení k výkladu o poúnorovém exilu. 
Žáci nejprve na základě stávajících znalostí formulují základní principy fungování komunistického režimu 
po únoru 1948. Na základě vyprávění Petera Demetze a dalších přiložených materiálů (písemné vzpomínky, 
žádost o udělení politického azylu) pak definují a diskutují důvody, které vedly Petera Demetze k rozhod-
nutí z Československa odejít. Zamyslet by se žáci měli také nad důsledky emigrace pro další život pamět-
níka (např. dramatické okolnosti odchodu, působení v zahraničí, práce pro rozhlasovou stanici Svobodná 
Evropa). Získané informace je dále možné v rámci třetí části úkolu využít k diskusi o důvodech odchodu do 
emigrace a k debatě o současné migrační krizi.

ÚKOL
vlastní	otázka
1. Tento prostor můžete využít pro vytvoření vlastní otázky. Vyberte si sami potřebné texty, dokumenty 

a fotografie mezi materiály, v lexikonu a na časové ose.
2. Můžete si zde rovněž poznamenat své první dojmy po zhlédnutí filmu a pokroky v učení po zpracování 

úkolů.

didaktický	komentář
Cílem úkolu je podpořit vlastní tázání žáků. Žáci mohou vlastní otázku vytvořit buď během vyučování 

(jednotlivě i ve skupinách), nebo v rámci plnění domácího úkolu. Do pracovního pole si žáci mohou rovněž 
zapisovat poznámky během sledování filmu nebo při plnění dalších úkolů. 

Pokud chce učitel formulovat vlastní zadání úkolu pro své žáky, může tak učinit v prostředí pro učitele 
(zelené pole), v záložce Moje zadání. Zde si vybere, u kterého pamětníka a v kterém oddílu se otázka zobra-
zí, které materiály k ní mají být přiřazeny a pro kterou skupinu (třídu) je otázka určena. Otázky zadané přes 
funkci Moje zadání se zobrazují online přímo ve výčtu úkolů a jsou graficky označené hvězdičkou.
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O N L I N E  V Ý U K O V Á  P L A T F O R M A

Nucená práce 1939–1945  
Příběhy pamětníků ve výuce
Přes 20 milionů lidí z různých částí Evropy muselo v letech 1939–1945 nedobrovolně pracovat pro válečné 
hospodářství nacistického Německa. Online výuková platforma přináší vzpomínky pamětníků  
na různé formy nucené práce, na život před válkou i po ní. Doprovodné materiály zasazují osobní  
svědectví do širšího historického kontextu. Dokumentární film informuje o nucené práci a jejím odškodnění  
z celoevropského pohledu.

Online výuková platforma nabízí:
- filmové příběhy pamětníků, transkripce rozhovorů
- úkoly pro studenty, didaktické komentáře pro pedagogy
- dobové dokumenty a fotografie
- odborné texty, lexikon, časovou osu
- informační film o nucené práci a jejím odškodnění
- zpracování úkolů a prezentaci výsledků přímo v online prostředí

Příručka pro učitele přináší:
- průvodce online výukovým prostředím
- odborné studie, informační texty a didaktické komentáře
- tipy na využití platformy ve výuce, v projektových dnech a seminářích

Publikace vznikla jako doprovodný materiál pro učitele k online výukové platformě „Nucená práce  
1939–1945. Příběhy pamětníků ve výuce“ (www.nucenaprace.cz). Vznik výukové platformy a publikace finančně 
podpořila nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ).


