
585

Reprezentace každodennosti 
tzv. normalizace 
v didaktické praxi

Nejnovější dějiny jsou zároveň dějiny nejkonfliktnější. Neustálenost interpretace, 
nepřítomnost konsenzu odborníků a vlastně neexistence rozsáhlé syntetické 
práce, která by tento konsenzus mohla založit, s sebou nutně nese nekončící 
spory odborníků. Jak učit o období, na jehož významu a smyslu se neshodli ani 
historici? Mezi otevřené otázky patří samozřejmě i otázka formulace způsobu, 
jak vyprávět o tzv. normalizaci. Co je vlastně v případě této epochy „velkým 
vyprávěním“? Příběh Charty 77? Příběh undergroundu? Příběh normalizátorů 
a normalizačních elit? Příběh „mlčící většiny“? A pokud upřednostníme poslední 
skupinu, jak o ní vlastně vyprávět? Podřídíme vyprávění o minulosti abstraktním 
mravním kategoriím? Nebo pro jistotu tyto kategorie zcela vypustíme? Budeme 
mluvit o perzekuci? Nebo se soustředíme na zdánlivě apolitickou sféru 
každodennosti? Ve svém textu se pokusím zachytit právě poslední jmenovanou 
možnost – tedy reflektovat téma každodennosti tzv. normalizace v pedagogické 
praxi na příkladu užití filmových reprezentací. Význam audiovizuálních 
materiálů pro vzdělávání byl už, domnívám se, vysvětlen na řadě jiných míst, 
proto jej nebudu více zdůvodňovat.1 V první části se zaměřím na teoretické 
vymezení problému: odlišné přístupy k dějinám a rizika i příležitosti, které 
tyto výkladové modely přinášejí pro výuku dějepisu, a také na různá pojetí 
fenoménu každodennosti v pedagogické praxi. V další části textu navrhuji 
konkrétní postupy, jak efektivně toto téma ve výuce dějepisu realizovat za 
použití normalizační televizní a filmové produkce.

Dva přístupy k dějinám
Dvacet let předcházejících pádu komunistického režimu v Československu 
patří mezi období, o jejichž interpretaci probíhají v historické obci velké spory. 
Cílem tohoto textu není tyto spory reprodukovat ani popisovat. Pro naše 
účely postačí využít dva „extrémní“ póly, přičemž většina účastníků sporu se 
nachází spíše v blízkosti středu. Jeden pól sporu zdůrazňuje nutnost vystoupení 

 1 Viz Film a dějiny. Ed. Petr KOPAL, Praha 2005; Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. 
Ed. TÝŽ Praha 2009; viz také Karel STRACHOTA – Karel VALŮCH, Být v obraze. Mediální vzdělávání 
s využitím audiovizuálních prostředků, Praha 2007.
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z neproduktivní polarity „totalitněhistorického vyprávění“ a odmítá redukovat 
minulost na represivní postoj moci vůči společnosti, což vede k požadavku 
maximálního zohlednění kontextu při hodnocení minulosti,2 ten opačný 
zdůrazňuje nutnost „vyrovnat se“ s (totalitní) minulostí.3 V tomto druhém pólu 
je zohledňování kontextu považováno za relativizaci a alibismus a požaduje se 
hodnocení minulosti podle nadčasových morálních hledisek. První model bych 
nazval „neideologickými dějinami“, druhý „hodnotícími dějinami“. Zatímco 
první vychází ze současných trendů sociálních věd a z představy o latentní 
přítomnosti ideologie v jakémkoli obrazu minulosti, druhý nereflektuje 
ideologické kořeny obrazů minulosti, ale snaží se spíše o určení osobní 
odpovědnosti dějinných aktérů s výrazně etickým, ba politickým cílem (taxativní 
hodnocení jednání s cílem určité typy jednání favorizovat). Samozřejmě, že 
bychom našli i alternativní koncepty přístupu k tzv. normalizaci, nás ovšem 
zajímají především dominantní modely, neboť mají nejprůkaznější přesahy 
do pedagogické praxe. 

Oba modely mají také své konsekvence k současnosti. Autoři hlásící se 
k „neideologickým dějinám“ jsou zpravidla k současným poměrům kritičtější 
než autoři vykládající minulost pod zorným úhlem „hodnotících dějin“. Pro 
oba přístupy je charakteristická určitá politická intence a hodnotové ukotvení. 
„Neideologické dějiny“ se snaží poukazovat na podobnost přístupu k dějinám 
v období normalizačního režimu a v současnosti. Jak normalizační režim, 
tak režim současný se podle tohoto názoru snaží ideologickou interpretací 
minulosti podepřít vlastní legitimitu, liší se pouze postupy a argumenty, ale 
„zneužívání“ dějin je totožné. Zastánci „hodnotících dějin“ naopak zdůrazňují 
nutnost občanského aktivismu a dějiny jsou jim především sumou příběhů 
ilustrujících důležitost etických principů a morálních hodnot. Z pohledu 
didaktiky dějepisu jsou oba koncepty legitimní, pozitiva a negativa shrnuje 
tabulka 1.

Tabulka 1: Srovnání „neideologických dějin“ a „hodnotících dějin“

Neideologické dějiny Hodnotící dějiny

Hodnoty Poznání, pochopení, 
porozumění Poučení, občanství

Témata prioritní Sociální a kulturní dějiny 
(politická, ekonomická 
v menší míře)

Politické dějiny

 2 Např. Michal PULLMANN, Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu, Praha 
2011.

 3 Např. Naše normalizace. Ed. Adam DRDA – Karel STRACHOTA, Praha 2011.
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Neideologické dějiny Hodnotící dějiny
Témata opomíjená Morální Sociální, ekonomická, 

kulturní

Vnímání minulosti Minulost jako zrcadlo, díky 
kterému můžeme vnímat 
kriticky naši současnost.

Minulost jako zrcadlo, které 
ukazuje naši současnost jako 
lepší dobu, než byla naše 
minulost.

Způsoby hodnocení Důsledné vztahování ke 
kontextu, odmítání srovnání 
minulosti a současnosti

Důsledné vztahování 
k dnešku, poměřování 
minulosti současností

Didaktické souvislosti 
pozitiva (příležitosti)

Empatie, plnohodnotná 
rekonstrukce minulosti, lepší 
naplnění kognitivních cílů

Srozumitelnost, prezentace 
morálních kategorií, 
hodnotová analýza, lepší 
naplnění afektivních cílů

Didaktické souvislosti 
negativa (rizika)

Relativismus Moralizace

Každodennost a „neideologické dějiny“
Téma každodennosti je v modu „neideologických dějin“ obsazováno především 
výsledky bádání orálních historiků.4 Produkce orální historie se ve snaze vyhnout 
se jakékoli kontroverzi s hodnocením často uchyluje k pouhému popisu a katalo- 
gizaci jednotlivých výpovědí bez patřičného metodologického ukotvení.5

Jedním z možných přístupů ke každodennosti normalizace založených na 
modu „neideologických dějin“ je projektová výuka zaměřená na rekonstrukci 
dobových situací, sociálních vztahů a fenoménů typických pro toto období, tedy 
„hraní si“ na normalizaci, které odráží princip multiperspektivity (přesvědčení, 
že je třeba nahlédnout minulost očima různých aktérů) ve výuce soudobých 
dějin.6 Tento typ projektů je poměrně oblíbený, neboť umožňuje „vstoupit do 
minulosti“ atraktivní herní formou, v rodinách žáků je poměrně dost předmětů 
i oblečení, které mohou tuto dobu evokovat. Často se z těchto projektů pořizuje 
dokumentace, ze které je patrné určité herní zaujetí nejen mezi žáky, ale i mezi 
pedagogy. Přes nepochybnou účinnost těchto projektů je třeba připomenout 
několik úskalí: 

 4 Obyčejní lidé..?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí 
a inteligence. Ed. Miroslav VANĚK, Praha 2009.

 5 Viz např. Vítězslav SOMMER, Miroslav Vaněk (ed.): Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. 
Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence, Dějiny a současnost, 2011, č. 3, s. 42.

 6 Robert STRADLING, Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele, MŠMT 2004, dostupné 
online: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/multiperspektivita-ve-vyucovani-dejepisu- 
-prirucka-pro-ucitele?highlightWords=Stradling [30. 6. 2014].
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 1. Dominance formy nad obsahem
  Problémem projektů tohoto typu může být snadné „sklouznutí“ do ostalgické 

retrovlny, kdy se minulost reprodukuje v zábavném duchu a výsledné 
emocionální působení je pak spojeno především s atraktivním herním 
zážitkem. Dochází tak sice ke zpevnění tématu, ale v jiných sociálních, 
emočních souvislostech, než byl didaktický záměr. Žákům tak namísto 
vzpomínky na složitost a odlišnost sociálních vztahů a politického kontextu 
zůstane pouze vzpomínka na báječnou zábavu, kterou zažili při hře na 
brannou výchovu, spartakiádu atp. Dobový kontext (vztahy, oblečení, věci) 
se stanou pouhou kulisou činnosti zbavené konkrétního historického 
obsahu. 

 2. Fetišizace historie
  Prostá taxativní rekonstrukce historických artefaktů, případně dobového 

jazyka či dobových zvyklostí zpravidla vzbudí pozornost žáků. Asociační 
hra na hledání významu generuje aktivitu, podněcuje žáky k interpretaci. 
Na takovouto aktivitu by ovšem měla navázat nějaká další činnost, samotná 
aktivita je příliš subtilní. Takto zpřítomněná minulost může být vnímána 
jako stará půda, na které lze objevit překvapivá tajemství a cesta za těmito 
tajemstvími bude fascinující. Hrozí ovšem, podobně jako v předchozím 
případě, že cesta se stane cílem, jen emoční zážitek bude místo herního 
prožitku suplován hravým hledáním významů věcí či slov.7 

Jinou reflexí každodennosti založenou na modu „neideologických dějin“ je 
využití metody orální historie pro recepci rodinné paměti. Tento způsob práce 
má hned několik výhod. Předně automaticky a samovolně upozorňuje na 
multiperspektivitu prožívání dějin. Rodinné paměti jsou odlišné a konfrontace 
těchto odlišností vede celkem přirozeně ke ztrátě přesvědčení o výlučném 
a exkluzivním „vztahu k dějinám“. Prosté konstatování existence většího 
množství různých životních strategií odkazuje na to, že neexistuje jedna 
univerzální „historická zkušenost“ či jedno konkrétní „vyrovnání se s minulostí“.8 
Tato multiperspektivita ukazuje, že „vyrovnávání se“ s minulostí nemůže být 
žádný konkrétní, časově ohraničený akt, ale spíše nikdy nekončící proces, který 
má spíše individuální charakter. Dalším pozitivem této metody je její sociální 

 7 Je příznačné, že „každodennost“ vnímáme povětšinou jako téma nepříliš intelektuálně náročné. 
Téma, u kterého není třeba příliš kriticky myslet. Zdá se nám, že spíše než oblast myšlení zasahuje 
oblast pocitů, postojů, emocí. Souvisí to nepochybně s  potřebou „vycházet vstříc dětem“. Kritic-
ké myšlení je stále více vnímáno jako exkluzivní záležitost úzké skupinky intelektuálů, která nemá 
bezprostřední vztah ke každodenní zkušenosti a  je ze světa každodennosti vytlačována. Ba co více, 
je vnímáno jako cosi, co je zbytečné a nepotřebné, namísto kritické reflexe, odtažité, nutící vystou-
pit z každodenní rutiny, z jistoty bezprostřední zkušenosti je stále více preferován prožitek vedoucí 
k okamžitému „naplnění“.

 8 Jaroslav NAJBERT – Iva VACHKOVÁ, Rodinná paměť v projektové výuce na českých školách, in: Sborník 
z konference „I mlčení je lež: paměť a paměti, zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise“ (Ústí nad 
Labem, 6. a 7. prosince 2012, UJEP a PANT), v tisku.
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rozměr. Recepce rodinné paměti předpokládá, že žáci o ní budou mluvit se 
svými rodiči nebo prarodiči, čímž se posilují mezigenerační vztahy a rozvíjí 
sociální kompetence žáků. Nicméně práce s rodinnou pamětí s sebou nese 
i četná rizika, především nebezpečí sociální stigmatizace či izolace některých 
žáků ve vrstevnickém kolektivu. 

Každodennost a „hodnotící dějiny“
Téma každodennosti se v modu „hodnotících dějin“ příliš nepěstuje. Domnívám 
se, že je řadou historiků považováno za únik před „skutečně“ závažnými 
otázkami politické perzekuce či zkoumání mocenských struktur režimu. Je 
tak obsazováno především autory literatury faktu či publicisty.9 Didaktické 
aplikace tématu každodennosti v modu „hodnotících dějin“ nabízejí především 
publikace z produkce společnosti Člověk v tísni, přičemž důraz je kladen na 
srovnání dnešní situace se situací v období tzv. normalizace a hodnocení 
tohoto srovnávání.10 Určitou slabinu těchto metodik představuje napětí mezi 
stanovenými cíli a navrženými postupy. V některých případech tyto postupy 
nereflektují deklarované cíle (v duchu pedagogického konstruktivismu), ale 
směřují k určitému (žádoucímu) typu výstupu, formulace, postoji, některé 
aktivity přistupují k sociální realitě normalizace příliš schematicky.11 V širším 
slova smyslu je problémem této koncepce nedostatečná reflexe současnosti. 
Srovnávání je prováděno příliš schematicky, se zaměřením na politické aspekty 
normalizační každodennosti, přičemž další aspekty (sociální a kulturní faktory, 
které nemusí přímo souviset s politickou situací) nejsou doceňovány. Srovnání 
každodennosti by také mělo respektovat pluralitu pamětí, tj. pluralitu pohledů na 
minulost, přičemž by mělo akceptovat i ty podoby paměti, které se s oficiálním 
obrazem dějin rozcházejí, normalizační minulost si idealizují a ve světle 
stoupajících sociálních problémů (nezaměstnanost, sociální frustrace) vidí 
současnost negativně. Respekt vůči těmto pohledům neznamená přijetí jejich 
východisek, ale spíše respekt vůči nositelům těchto názorů, což jsou často žáci 
z regionů a komunit se sociálními problémy. V praxi to znamená kritičnost 
nikoli pouze vůči normalizační každodennosti, ale také vůči naší přítomnosti. 
Srovnání těchto diskurzů by se nemělo odehrávat na základě pouhého binárního 
„přeznačení“.

 9 Jitka ŠKÁPíKOVÁ – Jiří HOUSER, Vzpomínáte? Takoví jsme byli: 70. léta, Praha 2009. 
 10 Kromě již zmiňované Naší normalizace viz také Adam DRDA – Josef MLEJNEK – Stanislav ŠKODA, 

Mýty o socialistických časech. Jeden svět na školách, Praha 2010, nebo Příběhy bezpráví – nástroje normali-
zační moci. Metodická příručka. Ed. Adam DRDA – Kateřina SAPAROVÁ, Praha 2012.

 11 Např. aktivita Všichni se angažují: průkazy a další atributy socialistických mládežnických organizací, in: 
Příběhy bezpráví, s. 250. Reflexe mládežnických organizací se redukuje na jejich formální instituty (sliby, 
stanovy atp.). Pominuta je subjektivní rovina prožitku členů těchto organizací a možné napětí mezi 
oficiálně deklarovanými cíli organizace a  jejím faktickým provozem. Tato kritická poznámka nezna-
mená, že by se měl pomíjet politický rozměr režimních mládežnických organizací, ale téma politické 
manipulace by mohlo být doplněno, například pohledem samotných aktérů.
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Problém každodennosti
V polemice o tom, jak vyprávět o soudobých dějinách, se často objevuje ze strany 
kritiků „totalitněhistorického vyprávění“ argument o každodennosti jako úniku 
z moralizujících soudů. Zkoumání každodennosti se podle tohoto argumentu 
může stát východiskem ze slepé uličky latentně přítomného současného 
politického diskurzu, kterému se interpretace minulosti (vědomě i nevědomě) 
podřizuje. Každodennost se může jevit jako korekce „přesvícené“ perzekuce, 
nástroj k vytvoření plastičtějšího obrazu minulosti otupující hrany schematické 
představy, především o státním socialismu. Jak lidé prožívali své každodenní 
starosti a radosti? Jaké měli koníčky? Jaké existovaly kulturní vzorce a jak se 
realizovaly rodinné vztahy? To jsou nepochybně legitimní témata.

Zamysleme se nad každodenností v modu popisu. Jaké didaktické cíle s ní 
vlastně spojovat? Způsob trávení volného času? Rekonstrukce dobového lexikonu? 
Oblíbené televizní pořady? Identifikace věcí? Co tím žákům říkáme kromě toho, 
„jak to bylo“? Není to spíše iluze „plastičnosti“? Inscenace každodennosti jako 
samostatného fenoménu zbaveného dobového politického kontextu je jakousi 
„bulvarizací“ minulosti. Obraz reality v bulvárním tisku je také atraktivní 
a plastický, podmanivý a zároveň srozumitelný a především důsledně apolitický. 
Zároveň je takovýto obraz „obyvatelný“, přijatelný, neklade žádné nároky, právě 
proto, že pouze konstatuje, popisuje. Znamená důslednou rezignaci na kontext 
a snahu uchopit každodennost jako samostatné, „vypreparované“ téma zbavené 
jakékoli sebereflexe.12

Je každodennost skutečně „nepolitická“? Lze každodennost zcela „odpo- 
litizovat“? Lze přijmout tezi, že většina lidí se o politiku nezajímá, jako východisko 
přístupu ke každodennosti? 13 Lze politiku vnímat v úzkém profilu formálních 
politických procesů? Není možné spíše si přestavit každodenní jednání 
jako politikum svého druhu? Kulturní vzorce se nekonstituují autonomně 
na sféře politiky, ale v závislosti na ní. Například fenomén domácího umění je 
bez politického kontextu jen těžko uchopitelný. Jistěže by nemělo být smyslem 
tématu potvrzení Havlovy teze o „životě ve lži“ a strachu jako primárním afektu 
řídícím životy lidí. Nicméně mezi touto (řekněme morálně maximální) tezí 
a rezignací na kontext je široká škála možných přístupů.

Teze o problematičnosti morálního hodnocení jakožto promítání aktuálních 
politických postojů do konkrétních historických situací je dle mého soudu sama 

 12 Důsledky této depolitizace zvažuje Petr Placák: „Obdobné vzorce chování najdeme ve všech režimech, 
otevřených i uzavřených, levých i pravých. Všude se lidé snaží saturovat především své každodenní 
potřeby bez ohledu na právě vládnoucí ideologii. To však neznamená, že jsou si všechny režimy rovny 
a že by k nim měl historik přistupovat sine ira et studio jako k pouhým objektům svého pozorování, 
které je hodnotově neutrální – už jen z hlediska toho, že každý popis, např. i pouhým výběrem tématu, 
je vždy subjektivní.“ Petr PLACÁK, Pullmannův Pán much aneb Historie a svět dětí, Paměť a dějiny, 2013,  
č. 1, s. 125.

 13 „Konkrétní jedinec prostě nevidí svůj individuální život a svět prizmatem politiky, svět politiky ho ne-
zajímá, ať už z jakýchkoli důvodů.“ Miroslav VANĚK, Úvod, in: Obyčejní lidé…?!, s. 14.
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o sobě sporná a dvojnásob sporná ve školním prostředí. Vnímáme-li školní 
vzdělávání zároveň jako výchovu, pak je nutné přijmout hodnotové hledisko 
a dokonce jejich (byť velmi volné) normativní určení.14

Téma každodennosti v pedagogické praxi vnímám spíše než jako katalog 
objektů, artefaktů, jazyka či kulturních produktů15 jako rekonstrukci sociálních 
vztahů, kulturních vzorců a především jednání konkrétních aktérů historického 
dění a hodnocení tohoto jednání.16 V duchu multiperspektivity přitom kladu 
důraz na různost prožívání minulosti, aniž by to znamenalo rezignaci na 
hodnocení tohoto jednání ve vztahu k aktuálním mravním a morálním kategoriím, 
které jsou (nejen) ve školní praxi latentně přítomny.17 Takový způsob uchopení 
každodennosti považuji za ambicióznější, i když zahrnuje více rizik. 

Každodennost optikou normalizační televizní a filmové produkce
Jakákoli oficiální literární, umělecká nebo mediální produkce 70. a 80. let 
20. století čelí automatickému podezření, že je více či méně služebná vůči 
panujícímu režimu a jeho ideologii. Tento předpoklad politické manipulace 
je podložen naší znalostí mechanismů politického ovlivňování této produkce, 
latentní autocenzury všech producentů a ideologické agresivity normalizačního 
režimu. Zároveň ovšem každé dílo, zvláště to s ambicí oslovit diváky, muselo 
vykazovat jisté rysy kvality. Patřila mezi ně jistě také autenticita, uvěřitelnost, 

 14 Např. Radomír HAVLíK – Jaroslav KOŤA, Sociologie výchovy a školy, Praha 2007, s. 137–140. Zde se mlu-
ví jednoznačně o škole jako prostoru k „předávání ideologie ( jako soustavy hodnot, norem a schvalo-
vaných vzorců chování)“.

 15 O této „fetišizaci“ historie mluví Radovan Baroš: „Právě tato specificky postkomunistická ztráta paměti 
je však zároveň také tím, co stojí za naší magickou fascinací předměty každodenní potřeby zaniklého 
světa komunismu. To, co nám totiž předvádějí vzpomínkové lifestylové relace typu Retrománie, vy-
sílané na zpravodajském kanálu české veřejnoprávní televize (či její slovenské obdoby Retro noviny 
nebo Noc v archíve, vysílané na druhém kanálu jejího slovenského veřejnoprávního protějšku), není 
nic jiného než nostalgická fascinace našimi někdejšími kolektivními sny, za níž se skrývá naše nynější 
neschopnost povznést se k jakémukoli velkoryse pojatému projektu kolektivní sociální utopie.“ Rado-
van BAROŠ, Když děti poučují o minulosti rodiče. Od amnézie historické paměti k paměti historické am-
nézie, Britské listy (internetový deník), 2. 4. 2013, dostupné online: http://www.blisty.cz/art/68042.html 
[28. 2. 2014]; též Ina MAREŠOVÁ, Svůdný klam poprelikvií. Obzvlášť vydařený ostalgický export, Cinepur, 
2011, č. 78, s. 56–58.

 16 Pojem hodnocení zde užívám nejen v duchu Bloomovy revidované taxonomie, ale také ve smyslu filo-
zofickém – jako jednu ze základních schopností člověka vymezovat se vůči světu: např. Ladislav Tondl 
k tomu výslovně podotýká: „Ačkoli jen nemnozí mohou uskutečnit některé znalostně i morálně nároč-
né činnosti, jsme všichni schopni tyto činnosti a jejich výsledky posuzovat.“ Ladislav TONDL, Hodnoce-
ní a hodnoty. Metodologické rozměry hodnocení, Praha 1999, s. 102. Podobně se vyjadřuje i Radim Palouš: 
„… život je nepřetržitou volbou: každé lidské hnutí je volbou učinit to a ne ono. Hodnota se však stává 
hodnotnou skutečností nikoli již při bloudivém vyhlížení morálního nebe, nýbrž teprve tehdy, jestliže 
pro ni něco obětuji – a to nelze jinak než činem.“ Radim PALOUŠ – Zuzana SVOBODOVÁ, Homo 
educandus. Filosofické zásady teorie výchovy, Praha 2011, s. 49.

 17 Viz Keith C. BARTON – Linda S. LEVSTIK, Teaching for the Common Good, New York – London 2009, 
s. 91–109.
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pravděpodobnost.18 Právě tento aspekt normalizační tvorby lze didakticky 
produktivně využít.

Neurčitý pojem každodennost je možné konkretizovat různými způsoby. 
Můžeme se například zaměřit na téma sociální praxe, tj. jaké sociální vztahy se 
realizovaly v tomto období. V duchu teze postupovat od známého k neznámému 
se můžeme držet obrazu dětství, školy a rodiny, což jsou témata, která žáci 
dobře znají. Do okruhu možných témat lze zařadit také otázku sociálních 
norem a neformálních institutů (otázka postojů, hodnot, klientelismu, povaha 
spotřeby atp.) či podob a zdrojů autority.

Už vymezení těchto témat do značné míry podvazuje metodické možnosti 
při jejich realizaci. Těžko si lze představit prezentaci těchto dosti abstraktních 
témat (povaha sociálních interakcí) formou pouhého výkladu. Daleko spíše se 
zde uplatní metody respektující proces aktivního učení (metoda problémového 
výkladu či metoda výzkumná). Takové metody jsou ovšem daleko náročnější 
na přípravu učitele.19

Jedním z obrazů, které období tzv. normalizace reprezentují, je obraz idylického 
rodinného života. Téma rodiny se objevuje jak v modu moralizujících popisů 
(společnost rezignovala na politiku a stáhla se do soukromí)20, tak v modu 
„neideologické“ interpretace (normalizace je dobou šťastného rodinného 
života)21. Oblíbené normalizační komedie Marie Poledňákové koneckonců tuto 
tezi neustále připomínají. Ale právě stálá přítomnost těchto titulů v televizním 
vysílání legitimizuje jejich užití ve výuce. Nikoli proto, že by škola měla ostalgické 
vzpomínání potvrzovat, ale právě proto, aby se vůči němu kriticky vymezila. Toto 
kritické vymezení samozřejmě nemá mít povahu prosté negace (takhle to nebylo, 
popř. bylo to naopak), ale spíše problematizace. Vizuálním symbolem rodinné 
pohody může být třeba ukázka ze snímku Prázdniny pro psa (r. J. Vošmiková, 
1980) – především závěrečná scéna odjezdu rodiny z prázdnin.22 Prvním krokem 
je identifikace hodnot a obrazu rodiny, který tato scéna podává. Je zřejmé, že nad 
materiální hodnoty (auto, peníze) jsou kladeny hodnoty nehmotné: přátelství, 
rodinná pohoda, vzájemnost, láska ke zvířatům atp. Tento ostalgický obraz idyly 
může posloužit jako východisko k formulování postojů. Riziko záměrného zkreslení 
a idealizace tohoto období podstupujeme záměrně. Můžeme také žáky vyzvat, 
aby ve svých reflexích vzali v úvahu rodinnou tradici vzpomínání na normalizaci. 
Lze přepokládat, že u většiny bude tato vzpomínka souznět s intencí ukázky.23  

 18 Více v mé studii Nenápadný půvab normalizace. Sociální realita české společnosti v období tzv. normaliza-
ce optikou filmové kamery v tomto sborníku, s. 476–490.

 19 Zdeněk KALHOUS – Otto OBST a kol., Školní didaktika, Praha 2009, s. 309–313.
 20 Pavel BĚLINA a  kol., Dějiny zemí Koruny české  2. Od nástupu osvícenství po naši dobu, Praha 1992, 

s. 304–306.
 21 M. PULLMANN, Konec experimentu.
 22 DVD Česká společnost 1969–1989, ÚSTR 2013, ukázka „Společnost v zrcadle popkultury“.
 23 Takové závěry plynou například z projektu „Velké a malé příběhy moderních dějin“, který se v letech 

2008–2013 věnoval recepci rodinné paměti. Jaroslav NAJBERT, Rodinná paměť ve výuce tzv. normaliza-
ce: Velké a malé příběhy moderních dějin, Memo: časopis pro orální historii, 1, 2011, č. 2, s. 98–120.
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Následně je možné tento idylický obraz začít problematizovat (skutečně byly 
peníze dříve tak nedůležité a všechno bylo lepší?). Vedle této formou neatraktivní 
problematizace můžeme začít na tento růžový obraz nanášet temnější stíny. 
Konfrontovat jej s obrazem, který již není tak idylický a představuje rodinu jako 
konfliktní společenství: například scénu ze seriálu Žena za pultem, ve které vedoucí 
prodejny domlouvá svému podřízenému důchodci Dominikovi, že se příliš 
dře a pracuje na děti. Ten si problém s dětmi uvědomuje, ale odmítá ho řešit.24 
Intence tohoto obrazu je kritičtější, ale stále je zachován rámec rodiny jako idyly. 
Radikální negativ idylického obrazu rodiny představují syrové sociální dokumenty 
Heleny Třeštíkové z cyklu Manželské etudy (1987). Životní realita mladých rodin se 
lišila od optimistických obrazů soudobých komedií. Rub manželského soužití 
je vidět především v příběhu Marcely a Jiřího, kterým se manželství rozpadlo 
během roku. Trpká výpověď Marcely odcházející z nefunkčního vztahu ilustruje 
odvrácenou tvář mladých manželství, ovlivňovaných nedostatkem bytů, malou 
životní zkušeností a dalšími nepříznivými okolnostmi.25 

Každý z těchto obrazů rodiny má jinou intenci, nabízí jinou perspektivu. Žák 
si svůj vlastní postoj vytváří v interakci s těmito obrazy. Práce s těmito obrazy 
navíc rozvíjí vyšší znalostní dimenze a zároveň vyšší dimenze kognitivního 
procesu. Skládání obrazu je aktivním procesem, na němž významně participují 
žáci. Tato participace může být formálně vyjádřena, například vyplněním 
pracovního listu či vytvořením myšlenkové mapy, podstatnější však jsou vnitřní 
myšlenkové operace žáků, tedy změna jejich mentálních struktur.

Ačkoli pokládáme důraz na aktivitu žáka, role učitele zůstává nadále 
velmi důležitá. Učitel především stanovuje směr žákovské aktivity, v závislosti 
na didaktických cílech, které si určí. Na příkladu této kompozice můžeme 
zároveň demonstrovat variabilitu didaktických cílů. Ačkoli téma zůstává stále 
stejné (rodina v období tzv. normalizace), vzdělávací cíle mohou být definovány 
poměrně odlišně.

Pokud definujeme vzdělávací cíl této kompozice jako porozumění sociální 
realitě rodiny ve sledovaném období, pak žáci pozorují různé obrazy rodiny, 
z nichž každý reprezentuje určitou část (byť samozřejmě nikoli vyčerpávající) 
skutečnosti. Ve své práci se tak zaměřují na poznání sociální reality a na její 
porozumění, což předpokládá identifikaci znaků vypovídajících o rodině 
a  jejich interpretaci (vysvětlení a porovnání mezi sebou) a hodnocení (ve 
smyslu posuzování).26 Interpretace směřuje ke komplexnímu obrazu rodiny 
na základě dílčích výpovědí. Podobnost, a přece různost těchto obrazů 
umožňuje reflektovat nejen pozitivně zjistitelné skutečnosti (co obraz říká), 

 24 DVD Česká společnost, ukázka „Rodiče a děti“.
 25 Tamtéž, ukázka „Partnerské vztahy“.
 26 Veškeré popisované procesy vycházejí z kategorizace procesů v Bloomově revidované taxonomii vzdě-

lávacích cílů. Viz Dagmar HUDECOVÁ, Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů, www.msmt.cz, 
3. 10. 2003, dostupné online: http://www.msmt.cz/Files/DOC/NHRevizeBloomovytaxonomieedukace.
doc [28. 2. 2014].
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ale také „bílá místa“ (o čem obraz mlčí).27 Návrh možného postupu zachycuje 
analytická tabulka v příloze 1.

Na základě téhož materiálu ovšem můžeme definovat i odlišné vzdělávací 
cíle. Pokud se zaměříme na analýzu obrazů rodiny, do středu pozornosti se 
dostane nikoli sociální realita rodiny, ale mediální reprezentace této reality. 
Namísto kompletace jednotlivých výpovědí o rodině bude cílem hledání intence 
jednotlivých obrazů, autorských a režisérských záměrů a vztahu těchto obrazů 
k dobovému kontextu. Neméně důležitým cílem bude rekonstrukce ohlasu 
těchto obrazů a uvažování o jejich dopadu na diváckou obec a o souvislostech 
mezi kulturní produkcí a politickou situací. Zde se ocitáme mimo rámec tradičně 
pojímané výuky dějepisu, ale stále se pohybujeme v rámci platného kurikula 
a aktuální didaktické teorie. Takto nastavené cíle akcentují vedle porozumění 
a hodnocení také tvoření (vytváření hypotéz na základě předběžných analytických 
závěrů). Směr možného kladení ukázek naznačuje příloha 2.

Jednou z  jistot normalizační každodennosti, která plynule přešla do 
naší polistopadové současnosti, byla existence klientských sociálních sítí. 
Existence sítí byla nezbytností v ekonomickém i politickém provozu 70. a 80. let 
(nedostatková ekonomika, politická kontrola zasahující do mnoha dalších sfér). 
Toto téma můžeme registrovat v celé řadě normalizačních snímků – pochopitelně 
vždy s cílem klientelistické jednání odsoudit a ukázat jako nemravné. Jistá 
„přesvícenost“ tématu byla způsobena také nemožností hlubší kritiky. Orientace 
na lokání problémy (komunální satiru) samozřejmě souvisela s nedotknutelností 
mocenského centra. Nicméně díky tomu máme na výběr bohatou paletu 
mediálních reprezentací klientelismu, která zdaleka předčí skrovné zmínky 
v úředních pramenech či problematická osobní svědectví.28 Zastavme se třeba 
u scény rozhovoru slabošského mladíka Boba s jeho kamarádkou, bývalou 
přítelkyní Doubravkou ve snímku Léto s kovbojem (r. I. Novák, 1976), ve kterém 
řeší své kariérní možnosti. Bobo doufá, že skrze svého potenciálního tchána získá 
nenáročné, ale prestižní zaměstnání.29 Scéna klientelismus pouze konstatuje, 
sama o sobě tedy nenabízí příliš prostoru k interpretaci. Může fungovat 
jako motivační video, které inscenuje situaci, kterou pak lze rozvíjet různým 
způsobem: buď diskuzí nebo řízeným rozhovorem nebo také hraním rolí 
(dramatickým ztvárněním typově podobné situace). Jedním z témat, která 

 27 Miroslav Petříček považuje za předpoklad porozumění právě setkání s neznámem: „Je to setkání s tím, 
co se ukazuje jen tehdy, když se řád míst a funkcí rozruší a v mezerách se objeví cosi, co mne provoku-
je svou blízkostí. Ta blízkost mne nutí, abych vstal a šel.“ Miroslav PETŘíČEK, Znaky každodennosti čili 
krátké řeči téměř o ničem, Praha 1993, s. 32–33.

 28 Zároveň ovšem tento typ „komunální satiry“ obsahoval určité rysy normalizační ideologie. Praktické 
příklady přináší web Masarykovy univerzity Audiovizuální edukace – multimediální pomůcka pro potřeby 
vyučujících a studentů MU, kapitola Film a ideologie, in: http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js08/avk/
ucebnice/lekce7.htm [28. 2. 2014].

 29 DVD Česká společnost, ukázka „Známosti“.
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diskuze nepochybně otevře, je hledání podobností se současnou sociální praxí. 
Výchovným efektem diskuze není v tomto případě nějaké radikální vymezení 
současné praxe vůči té minulé (což ostatně neodpovídá životním zkušenostem 
dětí a především jejich rodičů), ale spíše snaha o překonávání této praxe.

Pojímáme-li téma každodennosti i jako rekonstrukci sociálních a mentálních 
vzorců chování, lze se zastavit u některých sociálně-psychologických aspektů 
normalizační společnosti. Zajímavá je například otázka, jakým způsobem je 
konstruována autorita. Kdo je autoritou nadán, jakým způsobem se projevuje, 
co ji legitimizuje, jak je přijímána. Toto téma má širší přesahy – při jeho 
prezentaci nejde jen o rekonstrukci sociálního chování 70. a 80. let, ale zároveň 
o samotné vymezení autorit a také vymezení se vůči autoritám. Toto vymezování 
je součástí socializace žáků, vzdělávací potenciál tématu je zde umocněn 
výchovnou složkou. Pochopitelně nejde o to stanovit nějaký „správný“ model 
vyrovnávání se s autoritou, ale spíše o ilustraci skutečnosti, že každé takovéto 
vyrovnávání je kulturně a dobově podmíněné, v zásadě však vždy nezbytné.

Autoritou par excellence je lékař. Podívejme se na obraz moudrého primáře 
Sovy, popřípadě jeho kolegů. Pacient není partner, je pouhým subjektem péče, 
do své léčby nemá co mluvit. Obraz autority lékaře můžeme, ve shodě např. 
s Kamilem Činátlem či Petrem Kopalem, vnímat jako metaforu normalizačního 
režimu, který „ordinuje“ pacientům/občanům to nejlepší, třeba i proti jejich 
vůli.30 Metaforické čtení těchto obrazů je samozřejmě představitelné spíše na 
středních školách než na základních.

Podívejme se na obraz autority, kterou žáci znají ze všech nejlépe – na obraz 
učitele. Postava učitele a obraz výuky ve třídě jsou ve filmech 70. a počátku 80. let 
pozoruhodně konstantní. Převládají statické záběry na děti sedící ve vzorném 
pořádku jako strnulé sochy. Učitel volně prochází třídou a vyvolává žáky. Žák 
pak buď vstane, nebo zůstane sedět, ale vždy plní úkol, který zpravidla spočívá 
v reprodukci nějaké definice nebo prostě četbě textu z učebnice. Učitelé, zvláště 
ti ze 70. let, jsou vždy upravení, muži mají nezřídka kravatu, vždy ovšem sako, 
někteří méně formální ho třeba i odloží na židli za katedrou. Autorita učitele 
je žáky prostě přijímána. Výrazem podrobení se autoritě je nejen přijímání 
pokynů, ale také bezpodmínečné akceptování trestů.

Úcta k  autoritě a  disciplinární étos ovšem prostupují celou školou. 
Bezpodmínečné přezouvání platí nejen pro žáky, ale i pro učitele (učitelka 
Adamová z Boty jménem Melichar se přezouvá po skončené třídní hodině před 
učebnou), a dokonce i pro rodiče (v jednom z dílů seriálu My všichni školou povinní 
je nepřezutý tatínek mířící na třídní schůzky školníkem donucen se zout, rodič 
autoritu školníka nezpochybňuje). I pohyb po chodbách je regulován. A to se 
netýká jen obligátního „kolování“ během velkých přestávek, ale i jakéhokoli 

 30 Kamil ČINÁTL, Televizní realita normalizace a její ideologický kód. Obrazy zla v normalizačních seriálech 
a ve filmu, in: Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. Ed. P. Kopal, Praha 2009, 
s. 241–271; Petr KOPAL, Občan Brych a spol. Film, televize, intelektuálové a KSČ, in: Komunističtí inte-
lektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989). Ed. J. Pažout, Praha 2013, s. 214–226.
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spontánního pohybu. Ještě v roce 1985 je ve filmu Experiment Eva student, který 
si jen tak pobíhá (a ještě si vesele píská!) profesorkou nejen napomenut, ale 
musí za trest zůstat „po škole“.31 

Už prostá inscenace sociální praxe školy a vymezení sociálních rolí učitele 
a žáka je velmi produktivní. Žákovská zkušenost umožňuje bezprostředně 
srovnávat současnou školní realitu s tou minulou. Takové srovnání by se 
ovšem nemělo nést v rovině prosté negace minulosti, tím bychom opakovali 
komunistickou politiku paměti, která automaticky připisovala všechny výhody 
a pozitiva režimu a minulost viděla pouze v negativním světle. Srovnání ostatně 
nemusí mít nutně ryze politickou intenci. Posuny v kulturních vzorcích nejsou 
vždy jen záležitostí politických změn, ale mají většinou daleko hlubší kořeny 
v proměnách společnosti. Sociologové často charakterizují naši současnost 
jež dobu pokročilého individualismu, který se neprojevuje pouze vlastním 
egoismem, ale také respektem vůči individualismu druhých. Současný 
individualismus „společnosti pozdní doby“ hodnotí jako novou fázi emancipace 
individua od kolektivu, která završuje dlouhou cestu vymezování jedince ze 
skupiny, jež začala už v antice.32 Školní etnografie reflektuje celou řadu důvodů 
poklesu autority: od ústupu rodičovských rolí v důsledku většího nasazení 
rodičů v zaměstnání přes nástup nových technologií (nová média), které děti 
„osvobozují“ ze závislosti na dospělých, až k novým trendům ve vzdělávání 
kladoucím důraz na osobnost žáka. Řada těchto procesů začala už v 80. letech. 
Hodnocení posunů sociální praxe ve škole by mělo tyto úvahy reflektovat. 

Další sociální praktiku, v období tzv. normalizace velice běžnou, představovalo 
rozkrádání veřejného majetku (podniků, správních institucí atp.). Odkazy na 
tuto praxi najdeme například ve třetím díle Kleinových Básníků (Jak básníkům 
chutná život, 1987), kde pan Lorenc v podání Stanislava Zindulky vytrvale krade 
stavební materiál, v Kachlíkově snímku O moravské zemi (1977), kde kradou ze 
společných zásob družstevníci, a především v komediích Otakara Fuky s Petrem 
Kostkou a Jorgou Kotrbovou (Pátek není svátek, 1979; V podstatě jsme normální, 
1981). Toto téma zachycuje i snímek Začátek dlouhého podzimu (r. P. Hledík, 1990), 
kde se vedoucí Kos marně a trochu donkichotsky snaží zabránit rozkrádání 
družstevního majetku.33 Podobně jako v případě rekonstrukce školní praxe, 
i zde platí, že už prostá inscenace tématu provokuje ke srovnání se současnou 
praxí. Předmětem reflexe se tak stávají abstraktní pojmy jako vztah k majetku 

 31 Můžeme použít například ukázku z filmu Můj brácha má prima bráchu (r. S. Strnad, 1975) přístupnou na 
webu Ústavu pro studium totalitních režimů, http://www.ustrcr.cz/cs/vyzkum-vyuky#video [30. 6. 2014].

 32 Tento odklon od společenské sféry k  intimitě čistě osobních záležitostí a depolitizaci veřejného pro-
storu vnímají sociologové nezávisle na politických změnách. Gilles Lipovetsky vnímá tento posun 
v západní Evropě už od 60. let 20. století. Příchod tohoto trendu do střední Evropy pád komunismu 
sice urychlil, ale strukturálně s ním nesouvisí. Gilles LIPOVETSKY, Éra prázdnoty. Úvahy o současném 
individualismu, Praha 2008; též Małgorzata JACYTO, Kultura individualismu, Praha 2012.

 33 Ukázka je přístupná na webu youtube.com: http://www.youtube.com/watch?v=GLKqOC27QL8 [30. 6. 
2014], klíčové slovo „pracovní morálka za normalizace“.
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či vlastnictví a proměny, kterými tyto vztahy procházely v minulosti. Žákům se 
tak otevírají trochu jiné dějiny, než nabízejí např. učebnice dějepisu.

Každodennost tzv. normalizace optikou polistopadové produkce
Už jsem zmínil, že téma každodennosti se nevyčerpává pouze katalogem 
artefaktů, ale může být zároveň rekonstrukcí sociální praxe. K cílům školní výuky 
by ovšem měla patřit nejen rekonstrukce sociální reality, ale také identifikace 
manipulativních obrazů sociální praxe, a to především s ohledem na ideologické 
„posuny“. To má hned dva důvody: pokud rozvíjíme v žácích schopnost dekódovat 
ideologické manipulace, posilujeme tím jejich imunitu vůči současné reklamě 
politické i komerční a zároveň dekonstruujeme, v současné době velmi často 
reprízované, produkty normalizační popkultury.

Jedno v normalizační produkci často idealizované téma přestavovala základní 
vojenská služba. Ta byla často zobrazována jako nikdy nekončící legrace (Copak 
je to za vojáka /r. P. Tuček, 1987/; Kluci z bronzu /r. S. Strnad, 1981/; seriál Velitel 
/r. Z. Kubeček, 1981/), jako organická součást „socialistického způsobu života“. 
Takový je i obraz z filmu Dva muži hlásí příchod (r. V. Vorlíček, 1975). Laskavý 
velitel Sychra se ujímá nesmělého vojína Valenty přezdívaného Švadlenka 
a vychová z něj muže, který si je vědom svých povinností a obstojí v životě 
vojenském i občanském. V jedné ze scén filmu ho doslova vyžene na vycházku. 
Naprosto odlišnou intenci mají současné obrazy vojenské služby, ve kterých 
se naopak zdůrazňuje její represivní rozměr. Posledním takovým obrazem je 
scéna z filmu Občanský průkaz (r. O. Trojan, 2010), v níž je skupina středoškoláků 
konfrontována se starším bratrem jednoho z nich, který po roce služby dostal 
dovolenou a zastavil se doma. Mladíci konsternovaně sledují výbuch frustrace 
a agresivity svého staršího kamaráda, který pro ně představoval životní vzor. 
Prosté sousedství těchto obrazů vyvolává samozřejmě otázky po jejich relevanci 
a pravděpodobnosti. Různé varianty ztvárnění téhož tématu zároveň upozorňují 
na konstruktivitu jakéhokoli obrazu minulosti, tedy nutnost vnímat jakýkoli 
obraz minulosti nikoli pouze jako její odraz, ale jako její svébytnou interpretaci 
v duchu autorského záměru tvůrců obrazu. Jeden z možných způsobů práce 
s těmito obrazy naznačuje příloha 3.34 

Polistopadové obrazy každodennosti trpí, ve srovnání s dobovými obrazy 
70. a 80. let, deficitem ve vztahu k realistickému zachycení některých aspektů 
sociální praxe, především těch, které zobrazují interakce mezi rovnocennými 

 34 DVD Česká společnost, námět „Základní vojenská služba“ (kapitola metodika-náměty-Základní vojen-
ská služba). Ukázky „Obraz armády“ (Dva muži hlásí příchod) a „Vojenská služba“ (Občanský průkaz) lze 
kombinovat s řadou vzpomínek pamětníků. V rámci námětu jsou vzdělávací cíle rozděleny na kogni-
tivní (na úrovni znalostí: seznámení se s drsnou sociální praxí základní vojenské služby za socialismu, 
na úrovni konceptuální se bude orientovat mezi různými způsoby adaptace na patologické prostředí, 
na úrovni procedurální rozlišuje mezi různými formami informace, analyzuje různé formy – obraz, au-
diovizuální sdělení, text, na úrovni metakognitivní schopnost rozlišovat mezi účelově konstruovanými 
příběhy a autentickými příběhy) a afektivní (empatie vůči trpícím lidem, vědomí nepřípustnosti šikany).
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aktéry (například občany mezi sebou navzájem). Je to dáno především vlivem 
pamětnických diskurzů, které obraz reality deformují (diskurz disentu v duchu 
moralizace, diskurz „mlčící většiny“ v duchu ostalgie či sociální frustrace). 35 
Nicméně na straně druhé vizualizují témata, která se z pochopitelných důvodů 
nemohla v normalizační produkci objevit, a to především ingerenci politiky 
do sféry každodennosti, vliv politické angažovanosti na kariéru, rodinu či 
přístup ke vzdělání.

Vycházejíce z  již zmiňované zásady Komenského od blízkého ke vzdá- 
lenějšímu, prvním prostředím, v němž lze žákům demonstrovat intervenci politiky 
do každodenního života, je škola. Jedním ze snadno uchopitelných příkladů 
politického ovlivňování je přístup ke vzdělání, resp. uplatňování politických 
hledisek při vyřizování přihlášek na střední školu. Takovou scénu nalezneme 
například ve Šteindlerově snímku Díky za každé nové ráno (1994). Ředitel základní 
školy zde vysvětluje žákyni deváté třídy, že jí prostě nemohl dát doporučení ke 
studiu na gymnáziu, protože rodiče se politicky neangažují. Jako první srovnávací 
plocha ukázky se nabízí současná praxe. Porovnávání 70. let se současností 
ovšem neznamená pouze konstatování základních odlišností (absence politických 
kritérií), ale také nacházení spojitostí (ekonomický tlak namísto politického). 
Dalším přirozeným negativem je srovnání s dobovým obrazem reprodukujícím 
ideologickou normu přístupu ke vzdělávání. Můžeme se obrátit například 
k dokumentu Lidská práva v ČSSR (1987), který byl natočen v produkci Krátkého 
filmu v duchu přestavbového narativu.36 Ačkoli použitá rétorika již neodpovídá 
klasickému normalizačnímu slovníku charakteristickému binárními opozicemi 
(dobrý svět socialismu x zlý svět imperialismu), zůstávají její součástí manipulativní 
či přímo lživé figury, mezi něž patří i konstatování, že „právo na přijetí do všech typů 
škol mají děti všech občanů bez rozdílu“ či že členové profesorských sborů jsou 
vybíráni pouze na základě své erudice. Svůj význam má i řazení jednotlivých obrazů. 
Chceme-li začít srovnáním se současnou situací, je vhodnější jako první ukázku 
použít z filmu Díky za každé nové ráno. Rekonstrukce sociální praxe normalizace 
vytváří přirozenou plochu k reflexi stávající praxe. Pokud chceme téma rozšířit 
na rozdíl mezi oficiálním obrazem a realitou normalizace, pak asi začneme spíše 
obrazem z Lidských práv v ČSSR. 

Častým tématem polistopadové produkce je reflexe vztahu mezi politikou 
a postavením v zaměstnání. Objevuje se prakticky v každém filmu zobrazujícím 
život v 70. a 80. letech. Výběr ukázek z Nikolaevova snímku Báječná léta pod 
psa (1997) je tak pouze jedním z mnoha možných příkladů.37 Komediální 

 35 Zřetelně je to vidět na snímku Malostranské humoresky (r. Z. Gawlik, J. Pecha, J. Polišenský, 1995), který 
neodpovídal dobovému moralizujícímu diskurzu zobrazování normalizace a navazoval spíše na zobra-
zování normalizační reality v duchu produkce 70. a 80. let (typově Menzelovy adaptace Hrabala). Spíše 
než o odraz sociální reality se však jednalo o odraz pamětnického vzpomínání. 

 36 DVD Česká společnost, ukázky „Přístup ke vzdělání“ (Díky za každé nové ráno) a „Politika vzdělávání“ 
(Lidská práva v ČSSR).

 37 DVD Česká společnost, ukázky „Vzestup v zaměstnání“ a „Pád v zaměstnání“.
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žánr umožňuje některé absurdní rysy kariérního postupu zvýraznit a tím 
i přiblížit. Ačkoli se nejedná o odraz sociální reality kádrování, ale spíše 
o jeho karikaturu, smysl a podstata vztahů mezi politikou a kariérou odpovídá 
současnému historickému bádání. Charaktery jednotlivých postav (omezený 
a dogmaticky smýšlející ředitel Šperk, vzdělaný, ale politicky neangažovaný 
inženýr Vítek) jsou svou jednoduchostí a exponovaností přístupné analýze, spíše 
než o psychologicky prokreslené životné osobnosti jde o sociálně-politické 
typy. Co ovšem představuje z hlediska filmové kritiky negativum, může být 
pro didaktiky naopak přínosem.

Kritické výhrady z přílišné didaktizace se týkají více polistopadových 
projektů – patrně nejčastěji se objevují u produkce tvůrčího tandemu Bočan- 
-Stránský, který se tematicky dotýká především 50. let. Třetí (a po ní i čtvrtá) 
řada seriálu Zdivočelá země (2012) ovšem reflektovala i nastupující normalizaci. 
Cílem tohoto textu není komplexní hodnocení této řady, ale navržení jejího 
optimálního didaktického využití. Celým seriálem prostupuje konflikt 
mezi lidmi toužícími po svobodné seberealizaci a režimem, který se je snaží 
„přizpůsobit“ ideologické normě. Tvůrci inscenují řadu případů, kdy vládnoucí 
moc zasahuje více či méně agresivně do všech oblastí společnosti: do školy, 
do výrobních procesů i do soukromí. Vybrané příklady jsou, podobně jako 
u předchozího případu Báječných let, spíše než jedinečnými a psychologicky 
prokreslenými příběhy typizovanými situacemi, na kterých se demonstrují 
sociálně-politické rysy nastupující normalizace. A právě tato jistá schematičnost 
je také jejich hlavní výhodou, neboť tyto situace není třeba složitě „destilovat“ 
z uměleckého záměru tvůrců, ale nabízí se recipientům přímo. Snadná 
„čitelnost“ sice snižuje jejich analytickou hodnotu, ale o to více vystupuje 
jejich hodnota ilustrativní. Přitom nelze říci, že by seriál skutečnost „zplošťoval“ 
nežádoucím moralizováním, škála postav hrdinů zahrnuje všechny politické 
postoje v 70. letech.

Třetí řada sleduje především potupné „přijímání podmínek“ nastupující 
normalizace, formy vyjednávání mezi novými držiteli moci a občany a proces 
„sebedisciplinace“. Přizpůsobení novým poměrům je představeno pomocí 
stylizovaných scén, které explicitně popisují změněné podmínky. V šestém 
dílu této řady můžeme pozorovat především proměnu přístupu ředitele 
školy k dětem a následné hodnocení dopadů tohoto jednání rodiči jednoho 
z žáků. Oba rodiče se poté shodnou na tom, že je třeba seznámit jejich syna 
s pravidly dvojí morálky – jedné pro školu, druhé pro domov.38 Tklivý hudební 
doprovod dodává celé scéně nádech dramatičnosti. Scéna je ryze ilustrativní, 
svou doslovností nenabízí příliš prostoru pro analýzu toho, co se tam děje, 
nicméně analyzovat se dá právě téma rozhovoru. Mediální reprezentace slouží 
v tomto případě především jako východisko k debatě o sociálně-psychologických 
dopadech „sebedisciplinace“. 

 38 Tamtéž, ukázka „Dvojí morálka“.
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Závěr
Zamýšlel jsem se nad didakticky produktivním uchopením tématu 
každodennosti na příkladu tzv. normalizace. V úvodu jsem definoval dva koncepty 
přístupu k minulosti: „neideologické dějiny“ a „hodnotící dějiny“. Z hlediska 
didaktiky dějepisu mají oba koncepty své silné i slabé stránky. Problémem 
„neideologických dějin“ je banalizace minulosti a její depolitizace, problémem 
„hodnotících dějin“ jejich moralizování. Jako možné východisko se mi jeví 
integrace obou modelů, tedy zachování multiperspektivního pohledu na dějiny 
včetně empatie vůči všem dějinným aktérům, ale zároveň důsledné hodnocení 
jejich jednání. Za optimální prostředek k dosažení tohoto cíle pokládám práci 
s filmovým a televizním materiálem reprodukující sociální realitu normalizace. 
Hraná fikce vytváří problémové situace, v nichž se inscenují způsoby jednání 
dějinných aktérů. Žáci mohou toto jednání analyzovat, interpretovat, mohou 
se snažit o porozumění a toto jednání i hodnotit. Vhodným materiálem 
je především dobová produkce, nicméně některé aspekty každodennosti 
rekonstruuje výhradně produkce polistopadová (především ingerenci politiky 
do ostatních sfér života společnosti). Důležitým aspektem této metody je 
programové překračování dobového historického kontextu směrem k naší 
vlastní sociální skutečnosti. Dějepis totiž není pouze naukovým předmětem ani 
pouze prostorem k rozvíjení interpretačních dovedností a dalších kompetencí. 
Rozvíjení „historického myšlení“ v sobě obsahuje více než jen registraci dat 
z minulosti, předpokladem pro tento typ myšlení je schopnost kritického 
vymezení se vůči minulosti, kritické srovnání minulosti a současnosti, neboť 
minulost nabývá významu pouze v konfrontaci s aktuální přítomností. Myslím, 
že právě toto vykročení legitimizuje dějepis před širší veřejností.

Příloha 1: 
Rodina v období tzv. normalizace (rodina jako základní sociální jednotka)

Vzdělávací cíl: Porozumění sociální situaci rodin v období tzv. normalizace

Obraz 1: 
Prázdniny pro psa 
(1980)

Obraz 2: 
Žena za pultem 
(1977)

Obraz 3: 
Manželské etudy 
(1987)

Co se v obrazu děje?

Jaké znaky rodinu 
charakterizují?
Co obraz vypovídá 
o kvalitě vztahů 
v rodině?
Co podle vás 
v obrazu chybí, aby 
byl úplný?
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Příloha 2: 
Mediální reprezentace rodiny v období tzv. normalizace

Vzdělávací cíl: Porozumění souvislostí vzniku a dalších kontextů různých obrazů 
rodiny v období normalizace

Obraz 1: 
Prázdniny pro psa 
(1980)

Obraz 2: 
Žena za pultem 
(1977)

Obraz 3: 
Manželské etudy 
(1987)

Jak je představena 
rodina?
Jaké obrazy se podle 
vás divákům líbily 
a proč?
Jaké obrazy se 
podle vás líbily 
vládnoucímu režimu 
a proč?
Pokuste se zamyslet 
nad souvislostí těchto 
obrazů s tehdejšími 
politickými poměry

Příloha 3: 
Obrazy vojenské služby

Vzdělávací cíle:
Rozpoznání relevance mediálních reprezentací vojenské služby v období tzv. 
normalizace, stanovení jejich rozdílné pravděpodobnosti, stanovení míry 
závislosti společenského kontextu na intenci obrazu

Obraz 1: 
Dva muži hlásí příchod 
(1975)

Obraz 2: 
Občanský průkaz 
(2010)

Jaký byl podle této ukázky 
průběh vojenské služby?
Který obraz je podle vás bližší 
realitě 70. let?
Jaké byly podle vás důvody 
vzniku jednotlivých obrazů? 
Jaké faktory mohly vznik 
těchto obrazů ovlivňovat?
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Obrazová příloha

Mediální reprezentace vojenské služby v období tzv. normalizace

Dva muži hlásí příchod (1975) 1/ Vztahy mezi vojáky a důstojníky nemohly být v normalizační produkci 
jiné než otevřené, přátelské a srdečné. Kapitán Sychra je nesmělému vojínu Valentovi doslova otcem. 
2/ Kapitán Sychra peskuje Valentu (přezdívaného Švadlenka) za zábavu, jež není hodna socialistického 
vojáka. Háčkování? No to snad ne, říká jeho pohled. 3/ „Voják se musí orientovat v terénu,“ hřímá 
Sychra, „proto se hned seberte a vyražte na procházku.“ Obraz ze 70. let sugeruje, že dostat se za 
brány vojenského útvaru nebylo nic těžkého. Velitelé sami dbali, aby si vojáci oddechli a přišli na 
jiné myšlenky.

Občanský průkaz (2010) 4/ Současný obraz tehdejší vojenské služby je daleko temnější. Čtveřice 
mladých chlapců je konfrontována se starším bratrem jednoho z nich. Z pohodového mládence se 
stala vystresovaná troska. Dovolenku dostal totiž až po roce. 5/ Užaslým mladíkům předvádí, co se 
na vojně naučil. Agresivní zastrašování, psychický teror, nátlak. Zdá se, že u jeho útvaru neháčkovali. 
6/ V současném obraze nevypadá vojenská služba jako idylické dospívání pod dohledem vlídných 
důstojníků. Daleko spíše se jeví jako prostor bezuzdného násilí a manipulace. Kontrast obou obrazů 
přirozeně navozuje otázku, který z nich je pravdivější.

1 4

5

6

2

3
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Panelstory (1979) 7/ Obrazy sídliště se v současné kulturní paměti prosadily jako symbol kulturní nivelizace 
a neosobní povahy normalizačního režimu. Nevzhledná a nepřívětivá sídliště jako by symbolizovala 
celou společnost. 8/ Jejich šedivá omítka měla vyjadřovat nezajímavost a bezdějinnost celého období, 
neostrý obraz ve skle obtížnou čitelnost rozdílu mezi realitou a jejím obrazem. 9/ Sídliště se v tomto 
obraze mění v měsíční krajinu, v níž se dá žít jen s krajními obtížemi. Lidé se zde stávají kosmonauty 
přežívajícími jen v důkladně uzavřeném skafandru. 10/ Obraz nedostavěného sídliště a bytů je obrazem 
nedostatkové socialistické ekonomiky. Jak to, že to není natřeno? A tady chybí příborníky? Je to vůbec 
dodělaný? Kritický obraz socialistické výstavby ovšem odpovídá spíše polistopadové kulturní paměti, 
v realitě 70. let byli lidé rádi, že měli kde bydlet.

Muž na radnici (1976) 11/ Obraz ze seriálu Muž na radnici nabízel o poznání přívětivější tvář sídliště. Nikoli 
měsíční krajina, ale místo k životu. Předání bytu je lidovou veselicí a zároveň politickou manifestací. 
Všichni obdivují nový krásný byt. 12/ Šťastní manželé v novém bytě. Sídliště je pouze náznakově ukázáno, 
klíčový je byt, který se zde prezentuje nikoli jako ilustrace ekonomické katastrofy reálného socialismu, 
ale především jako místo, kde mohou dva mladí lidé začít nový život. Obraz Sokolovského se radikálně 
liší od obrazu Chytilové. 

Obrazy sídliště v době tzv. normalizace

7 8

109

11 12
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Žena za pultem (1977) 13/ Obraz prodavače z Ženy za pultem vyjadřoval spíše ideologickou doktrínu, než 
že by odrážel realitu. Prodavači zde byli ochotní, usměvaví, obětaví. 14/ Na rozdíl od kritického obrazu 
prázdných výkladů obsahuje ideologická agitka z Dietlovy produkce obraz plných regálů. Kontrast opět 
generuje otázku po pravdivosti jednotlivých obrazů.

Evžen mezi námi (1981) 15/ Realita prodavačů však byla jiná. Obraz z filmu Evžen mezi námi ukazuje 
zelináře jako znuděného a neochotného egoistu. 16/ Prázdné výkladní skříně opět odkazují (podobně 
jako u Chytilové) na nedostatkovou socialistickou ekonomiku. V tomto případě prožívanou zřejmě 
velice intenzivně.

13

14

15

16

Mediální reprezentace prodavače a prostředí prodejen
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