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Tabulka životních dat pamětníka

Napište si, na co byste se chtěli pamětníka zeptat.

1.

2. 

3.

4.

5.

6.

datum (rok) události ze života pamětníka události „velké historie“
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Změnili či doplnili jste otázky ve dvojicích? Pokud ano, napište si je.

1.

2. 

3.

4.

5.

6. 

Změnili či doplnili jste otázky ve trojicích? Sepište si konečné verze otázek.

1.

2. 

3.

4.

5.

6.

Projděte si nyní seznam svých otázek a zamyslete se nad tím, jestli vám pomohou dozvědět 
se následující:

 — Víte, kde a kdy se pamětník narodil.
 — Máte informace o jeho dětství.
 — Pamětník vám popsal událost, která se výrazným způsobem odrazila v jeho životě – víte, kdy 
se odehrála, jakou roli v ní hrál pamětník, koho se také týkala, co v ní hrálo důležitou roli, jaké 
měla důsledky pro pamětníka.
 — Dokážete popsat důležité události pamětníkova života do podrobností – proč si na událost 
pamatuje, jak ji prožíval, jaké pocity v něm zůstaly dodnes.
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Pokud je to potřeba, doplňte si svůj seznam otázek o další.

Nyní si každý sám odpovězte na tyto dvě otázky:

1. Těšíte se na natáčení s pamětníkem?

2. Jaké pocity máte před natáčením s pamětníkem a proč? 

Jaký je rozdíl v odpovědích? A jak to souvisí s tím, jak jste se zeptali?

Někdy se stane, že pamětník není výřečný, odpovídá jedním slovem nebo často používá 
odpověď „Nevím“. Zamyslete se nad tím, jak takovému pamětníkovi můžete pomoct 
rozpovídat se. Co by mohlo pomoct?
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A tady najdete pár tipů na otázky, které vám pomohou pamětníka rozpovídat, nastolit 
příjemnou náladu a takzvaně prolomit ledy:

 — O čem v poslední době přemýšlíte?
 — Jaké je vaše největší přání?
 — Jaký byl přelomový okamžik vašeho života?
 — Kdy jste byl na sebe hrdý?
 — Co byla ta nejhezčí věc, která vás v životě potkala?
 — Co byla ta nejlepší věc, kterou jste v životě udělal?
 — Na co v životě nikdy nezapomenete?
 — Na koho v životě nikdy nezapomenete?
 — Kdo vás v životě ovlivnil a jak?
 — Kdybyste byl učitel, co byste děti učil a proč?
 — Co bylo pro vás v životě nejzajímavější?
 — Kdo vám v životě nejvíce pomohl? Při jaké příležitosti?
 — Kdy jste byl v životě nejšťastnější?
 — Co jste se v životě naučil?
 — Co vám v životě dodávalo odvahu?
 — Kdy jste se v životě nejvíc nasmál? 
 — Kdy jste měl v životě největší strach?
 — Chtěl byste ve svém životě udělat něco jinak?
 — Co byste chtěl vzkázat mladým lidem? 

A určitě sami přijdete na mnoho dalších věcí, na které byste se chtěli zeptat…


