
Anotace
Tato aktivita slouží k uvědomění si možností, jaké mají studenti při hledání a výběru 
pamětníka, jehož příběh chtějí natočit na kameru a filmově zpracovat. 

Cílová skupina
Studenti 1. a 2. ročníku SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Vzdělávací cíle
 — Studenti si uvědomí, kdo je to pamětník a jaké historické události mohl v našem 
geopolitickém  prostoru v průběhu 2. poloviny 20. století zažít

 — Studenti si uvědomí, jaké možnosti při hledání pamětníka existují a jak je mohou využít
 — Studenti jsou schopni vytvořit rešerši zdrojů, kde pamětníka hledat
 — Studenti jsou v rámci týmu schopni se domluvit na postupu, preferencích 
a jednotlivých konkrétních krocích v procesu hledání

Počet účastníků
Libovolný, studenti pracují nejprve ve dvojicích a poté formou skupinové práce 
(počet skupinek záleží na celkovém počtu účastníků)

Kompetence
Komunikace v mateřském jazyce, kulturní povědomí a vyjádření, 
schopnost učit se, schopnost práce s digitálními technologiemi

Časová dotace
30–45 min.

Pomůcky
Počítače s připojením na internet, flipchartové papíry, fixy

Postup
 — Rozdělte studenty do dvou skupin či dvojic. Na jeden flipchartový papír napište otázku 
Jak najít vhodného pamětníka? Nechte studenty z první skupiny, aby za 5 minut vymysleli 
co nejvíce způsobů, jakým by se dal pamětník hledat, a zapsali je v bodech na papír. 

 — Druhá skupina dostane papír s otázkou KDE hledat pamětníka? a stejné zadání. 

 — Poté si skupiny papíry vymění a každá ze skupin má dalších 5 minut na to, aby jinou 
barvou fixy doplnila na papír druhého týmu, co je ještě napadlo. 
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Zatímco první otázka míří spíše na metody, kterými můžeme hledat (internetová rešerše, 
vyptávání se v rodině, okolí), druhá má pak směřovat k místům, kde můžeme hledat 
(archívy, domov důchodců...). Je možné, že studenti nerozeznají rozdíl v položených 
otázkách a budou v obou případech odpovídat stejně, což ale pro výsledný 
brainstorming nevadí. 

 — Nyní oba papíry vylepíme ve třídě,  porovnáme a okomentujeme výsledky 
a prodiskutujeme, jaké možnosti konkrétní návrhy obsahují a zda jsou pro naše účely  
relevantní. Které způsoby hledání se studentům zdají nejvhodnější? Čím by mohli začít? 

 — Můžeme studentům klást návodné otázky typu: Jaký pamětník vás zajímá? 
Pokud chceme pamětníka na rok 1968, kde budeme hledat, jak budeme postupovat? 

 — Fakultativní aktivita: Rozdáme studentům kartičky (viz příloha tohoto ML): pamětník 
holokaustu, politický vězeň v 50. letech, disident, prominent atp. (můžeme také doplnit 
jiné) a necháme je udělat cca 10 minut rešerši na internetu, kde by hledali právě 
takového pamětníka. 

 — Na závěr dáme studentům následující tipy, kde hledat pamětníka  a poprosíme je, aby si 
v rámci týmu rozdělili role, kdo bude co dělat (např. všichni se poptají ve svém okolí, 
někdo dojde na faru, někdo na městský úřad, další provede rešerši na internetu…). 
 
 

Tipy, kde hledat pamětníka
 — Kontaktovat městský/obecní úřad, archiv, domov seniorů, organizace zabývající se 
připomínkou historie. (Ústav pro studium totalitních režimů, Institut Terezínské 
iniciativy, Muzeum romské kultury, Slovo 21, Židovské muzeum v Praze, Památník 
Terezín, Terezínská iniciativa, Vojenský ústřední archiv, politictivězni.cz, Konfederace 
politických vězňů, místní muzeum) 
 
 — Zapátrat na internetu: Paměť národa pametnaroda.cz. Vyhledávání na Paměti národa 
umožňuje filtrovat pamětníka podle místa i témat, o kterých vypráví. Pokud máte již na 
Paměti národa provedenou rešerši a víte konkrétní jména, na které byste chtěli kontakt, 
můžete kontaktovat pracovníky Post Bellum, kteří ověří, zda dotyčný souhlasí s předáním 
kontaktu, zda je naživu apod. 
plus.rozhlas.cz/pribehy-20-stoleti-6504756 
pribehynasichsousedu.cz 
myjsmetonevzdali.cz a další weby 
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 — Podívat se do kronik – obecních, školních, spolkových. (Sokol, skaut…) 

 — Zeptat se lidí, kteří mají blízký kontakt s komunitou. 
(faráři, skauti, sokolové, kronikáři, archiváři, aktivní občané) 

 — Zajít na místní úřad a zapátrat např. mezi významnými občany obce, případně mezi 
seniory – jubilanty. (Lidé z úřadu chodí osobně gratulovat, a často jim senioři vypráví 
své příběhy.) 

 — Dobrodružná (a funkční) metoda je vydat se naslepo zvonit na sousedy a ptát se, zda 
neznají někoho, kdo má zajímavý příběh z minulosti (nebo nejsou-li to oni). 

 — Zajímavé příběhy mají příslušníci národnostních menšin. Kontaktuje některé ze spolků, 
které je sdružují. 

 — Nezapomeňte zajít do místního domova pro seniory. 
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