
 

 

 

 

Metodika nahrávání rozhovoru 

Shrnutí informací pro pedagogy 

 

 před rozhovorem pamětníka důkladně seznámíme s naším záměrem, tedy rozhlasovou 

technikou zachytit jeho příběh pro budoucí generace, a přispět tak k rozšíření a 

popularizaci poznání o naší moderní historii. 

 Navázání důvěry mezi tazatelem a vypravěčem je základní podmínkou úspěšného 

rozhovoru. Pamětníka prosíme o podepsání souhlasu s uchováním nahrávky 

rozhovoru v archivu Paměti národa na www.pametnaroda.cz a publikací žákovských 

zpracování příběhu na www.pribehynasichsousedu.cz, 

 pro rozhovor je vhodné vybrat místo, kde nebudeme rušeni, nejlepší je zvolit bydliště 

pamětníka či jiné tiché místo, kde se pamětník cítí dobře. Kavárnu či jiné místo na 

veřejnosti volíme jen v nejnutnějších případech. Nahrávání ve školní třídě způsobuje 

na nahrávce echo, lepší je kabinet nebo školní knihovna – menší místnost s dostatkem 

nábytku. Při nahrávání ve škole pozor na zvonění! 

 Rozhovor, který je nahráván, je dobré uvést následujícím vstupem: „Dnes je 15. 

listopadu 2014, jsme v bytě pana Nováka v Praze 6. Pane Nováku, můžete nám říct 

Vaše celé jméno a kdy a kde jste se narodil?“ 

 Poté co se pamětník představí, následuje otázka na jeho dětství a mládí. 

 Nejlépe, když pamětník vypráví sám, není třeba jej přerušovat otázkami. Doplňující 

otázky volte jednoduché, na které pamětník nemůže odpovědět ANO – NE. Otázky 

klademe postupně, nikoli více najednou. 

 Pokud pamětník vypráví „dějepis“, tedy ne svůj příběh, ale historická fakta, přerušte 
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ho a vraťte zpět k jeho příběhu. Např: „Můžeme se vás zeptat, jak jste tuto událost 

prožíval vy? Co jste si o tom tehdy myslel?“ 

 Pokud pamětník mluví o události, která se stala např. ve Vaší městské části/městě, 

vyptejte se ho podrobněji, kde přesně se událost odehrála. K místu pak získají děti 

osobitý vztah. 

 Na závěr se můžou děti zeptat, jaké je pamětníkovo životní krédo, životní poselství. 

Co z příběhu by mělo být zachováno. 

 Po ukončení rozhovoru poprosíme pamětníka o zapůjčení dobové fotografie a 

dobových dokumentů. Pokud Vám pamětník dobové fotografie a dokumenty půjčí, 

můžeme je následně naskenovat a zachovat pro archiv Paměť národa. Pokud Vám je 

předloží k nahlédnutí, požádejte ho o souhlas s přefocením fotoaparátem na místě 

(postup viz níže). 

 Po natočení rozhovoru je třeba nahrávku zálohovat do počítače. (Pokud si se 

zálohováním nebudete vědět rady, pomůže Vám koordinátor. Děti jsou ale často v 

tomto ohledu velmi zdatné.) 

 

Metodika fotografování 

dokumentace průběhu projektu, focení pamětníka a scanování dobových dokumentů 

 Proces projektu je nutné průběžně fotograficky dokumentovat a to všechny jeho fáze 

(cesta do archivu, děti v badatelně, setkání s pamětníkem, děti ve studiu Českého 

rozhlasu, prezentace děti při závěrečném odpoledni apod.) Poproste proto vždy 

jednoho z týmu, ať se ujme fotoaparátu. 

 Po ukončení rozhovoru s pamětníkem požádejte pamětníka o vytvoření jeho portrétní 

fotografie. Lepší než „momentka“ z rozhovoru je věnovat portrétu trochu času a 



 

 

 

 

pamětníka naaranžovat. 

 Pokud možno, nefotíme portrét s bleskem, na přímém slunci ani pod přímým zdrojem 

světla (pod lampou). 

 Pamětník může stát u okna, odkud na něj svítí přirozený zdroj světla. 

 Portrét by měl zachytit pamětníka od prsou po malý okraj nad hlavou, fotíme na 

výšku. 

 Na pozadí by neměl být zdroj světla (svítící monitor, zapnutá televize), který odvádí 

pozornost od obličeje pamětníka. 

 Čím větší rozlišení snímku, tím lépe (fotíme na vysokou kvalitu záznamu). 

 Dokumenty, popřípadě dobové fotografie, které nám pamětník ukáže, přefotíme bez 

blesku. Odlesk blesku učiní dokument nečitelným, stejně jako přímý zdroj světla nad 

dokumentem či dobovou fotografií. 

 Dokumenty lze také naskenovat pomocí bezplatných aplikací pro chytré mobilní 

telefony. 


