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- změna vědeckého pohledu na minulost v posledních 40 
letech: nejen „Jak se to stalo?“, ale také:  

„Jak byla určitá událost vnímána a prožívána jejími 
aktéry?“  

„V jaké podobě je historická událost uložena v lidské 
(individuální či společenské) paměti?“ 

 

- společenská paměť + historiografie společně utvářejí náš 
aktuální pohled na minulost 

- od 60. let rozvoj orální historie jako specifické historické 
metody (u nás prof. Vaněk a kol.) 

        
 

 

ÚVODNÍ POZNÁMKY  
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► archiv Institutu USC Shoah Foundation dnes obsahuje 
bezmála 52 000 videosvědectví natočených v 56 zemích 
světa ve 32 jazycích 

  => největší archiv svého druhu na světě 

► v češtině 558 rozhovorů, slovensky 567 

► archiv o celkové velikosti 135 terabytů obsahuje na 
105 000 hodin videomateriálu 

► většina materiálu je dnes plně indexována 

► v přístupových místech je možno vyhledávat libovolné 
informace (jména, názvy, témata...) 

► zdroj vzdělávacího materiálu „on-line“ i „off-line“ 

        
 

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA  

ARCHIVU VIZUÁLNÍ HISTORIE  
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PROČ VYUŽÍVAT VIZUÁLNÍ 
HISTORII VE VZDĚLÁVÁNÍ? 

 

 Tvář, emoce, interaktivita 

 

 Personalizace «velké historie» ji zbavuje stereotypů  

 

 Téměř jako pozvat svědka do třídy  

 

 Místní jazyk, specifika, situace  

 

 Kontroverzní a problematická témata 

 

 Netýká se jen historie, ale i ostatních předmětů 

 

 Možnost kombinace s dalšími materiály  
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 Využití svědectví z Archivu vizuální historie jako hist. 

pramene a vzdělávacího materiálu má řadu výhod, 

které však mohou zároveň znamenat i jistý problém: 

     

 ► jde o čistě osobní a subjektivní vzpomínky   

 ► jde pouze o historii těch, kdo přežili 

 ► jde o výpovědi lidí, kteří byli ochotni dát interview 

 ► svědectví těch, kdo byli na daném území 

 

 Vždy nutno prověřovat data a historická fakta 

 Je pochopitelně třeba dobře zvážit vhodnost výroků 

pro předpokládaný cíl naší činnosti 

 

PROČ VYUŽÍVAT VIZUÁLNÍ 
HISTORII VE VZDĚLÁVÁNÍ? 

  



 
6 

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ARCHIVNÍCH 

SVĚDECTVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Hotové vyučovací hodiny Práce s VHA v reálném čase 

Portál iWitness 
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Hotové vzdělávací materiály vytvořené na 

základě archivního materiálu jsou ke stažení na 

webové stránce Institutu USC Shoah Foundation: 

 

● http://dornsife.usc.edu/vhi/czech/ 
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PRÁCE V REÁLNÉM ČASE 

S ARCHIVEM VIZUÁLNÍ HISTORIE 

- jeden z nejefektivnějších způsobů vzdělávacího využití svědectví: 

► rozvíjí myšlení v souvislostech a kritický přístup k pramenům a 

informačním zdrojům 

 

► interaktivní formou doplňuje povědomí o konkrétních 

historických událostech 

 

► slouží také k pochopení průběhu různých společenských, 

psychických a dějinných procesů 

- od počátku roku 2010 zpřístupněno Centrum vizuální historie 

Malach při MFF UK, které je otevřeno i zájemcům z řad VŠ 

studentů, badatelů i nejširší veřejnosti 
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Centrum vizuální historie Malach je v současné době 
jedním ze šesti evropských přístupových míst k Archivu 

vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation. 
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Jedná se o detašované pracoviště Ústavu formální a 
aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. 
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V testovacím provozu funguje CVH Malach od září 2009, 
oficiální otevření proběhlo dne 29. ledna 2010. 
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www.malach-centrum.cz 

 

CENTRUM VIZUÁLNÍ HISTORIE MALACH 
MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UK 



• Více než 1000 interview 
s plným indexem 
(Prozatím pouze anglicky) 

• Pedagogické vedení  

• Doplňkové zdroje 
primárních materiálů 

• Kontext 

• Multimédia, interakce a 
kreativita 

IWitness umožňuje studentům pracovat se 
svědectvími na čistě individuální bázi. Sami 

tak mohou objevovat relevanci pro jejich 
vlastní životy a uplatňovat v praxi kritické 

myšlení, zatímco získávají kompetence nutné 
pro 21. století – včetně informační, mediální a 

digitální gramotnosti.   



Co IWitness obsahuje? 

 Online multimediální prostředí 

 Prostředí podporuje mnoho forem datových zdrojů 

 Text, zvuk, fotografie, dokumenty, animace, video… digitální interaktivita všech médií 

 Komunita 

 Skupiny studentů, fóra, messaging, administrativní nástroje, sdílení v rámci aplikace 

 Nástroje 

 Aktivity pro studenty 

 Nástroje pro tvorbu nových aktivit 

 Střižna 

 Obsah 

 1000 plně indexovaných interview 

 Další primární zdroje informací 

 Články, dokumenty, fotografie, encyklopedie Holocaustu, … 
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