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Tisková	  zpráva	  	  
	  
Průzkum: dvě třetiny středoškoláků si nemyslí, že jsme se dostatečně 
vyrovnali s totalitou; studenti chtějí zlepšení výuky dějepisu 
 
Praha,	  30.	  prosince	  2016.	  Dvě	  třetiny	  našich	  středoškoláků	  si	  nemyslí,	  že	  jsme	  se	  dostatečně	  
vyrovnali	  s	  nacistickou	  a	  komunistickou	  totalitou.	  Vyplývá	  to	  z	  dlouhodobého	  průzkumu	  
Platformy	  evropské	  paměti	  a	  svědomí,	  kterého	  se	  v	  letech	  2013,	  2015	  a	  2016	  zúčastnilo	  
celkem	  2,5	  tisíce	  studentů	  z	  41	  středních	  škol	  ve	  všech	  krajích	  ČR.	  Studenti	  chtějí	  ve	  škole	  
méně	  pravěku	  a	  starověku,	  zato	  kvalitnější	  výuku	  moderních	  dějin.	  Průzkum	  je	  součástí	  
představení	  antitotalitní	  čítanky	  „Abychom	  nezapomněli.	  Výpověď	  o	  totalitě	  v	  Evropě“,	  	  
které	  v	  roce	  2016	  finančně	  podpořilo	  Ministerstvo	  školství,	  mládeže	  a	  tělovýchovy	  ČR.	  	  
	  
Platforma	  evropské	  paměti	  a	  svědomí	  představila	  letos	  již	  potřetí	  mezinárodní	  čítanku	  pro	  podporu	  
výuky	  dějepisu	  „Abychom	  nezapomněli.	  Výpověď	  o	  totalitě	  v	  Evropě“	  na	  různých	  typech	  středních	  
škol	  ve	  všech	  krajích	  ČR,	  tentokrát	  s	  podporou	  grantu	  od	  Ministerstva	  školství,	  mládeže	  a	  tělovýchovy.	  	  
	  
Při	  akci,	  které	  se	  účastní	  také	  známí	  herci/herečky	  a	  pamětníci	  totalitní	  perzekuce,	  studenti	  vyplňují	  
anonymní	  dotazník	  s	  otázkou	  „Myslíte	  si,	  že	  se	  naše	  společnost	  po	  roce	  1989	  dostatečně	  vyrovnala	  
s	  dědictvím	  nacistické	  a	  komunistické	  totality?“	  Za	  tři	  roky	  jde	  o	  statisticky	  významných	  celkem	  
2485	  respondentů,	  z	  nichž	  odpovědělo	  ANO	  843	  (33,9	  %),	  NE	  1227	  (49,4%)	  a	  otázku	  neumělo	  
zodpovědět	  415	  žáků	  (16,7%)	  –	  viz	  grafika.	  	  
	  
Mezi	  letošními	  odpověďmi	  na	  otázku,	  jak	  by	  bylo	  možné	  zlepšit	  výuku	  dějepisu,	  převládá	  požadavek	  
na	  aktivní	  výuku,	  setkávání	  s	  pamětníky,	  prezentaci	  životních	  příběhů	  a	  filmů,	  návštěvy	  muzeí	  apod.	  	  
Jako	  problém	  studenti	  vidí	  nepoměr	  výuky	  o	  pravěku	  a	  starověku	  oproti	  dějinám	  druhé	  poloviny	  	  
20.	  století.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  
„Letos	  se	  již	  potřetí	  potvrdila	  naše	  statistika.	  Naše	  nejmladší	  generace	  chce	  znát	  své	  dějiny	  a	  vnímá	  
nevyřešené	  dědictví	  totality	  jako	  problém.	  Je	  nutné	  podporovat	  výuku	  	  moderních	  dějin	  na	  školách,“	  říká	  
výkonná	  ředitelka	  Platformy	  evropské	  paměti	  a	  svědomí	  Neela	  Winkelmannová,	  která	  projekt	  na	  
školách	  v	  ČR	  doprovázela.	  	  
	  
	  
	  
	  
Další	  informace	  poskytnou:	  
Göran	  Lindblad,	  prezident,	  president@memoryandconscience.eu	  ,+46-‐706710366	  
Dr.	  Neela	  Winkelmannová,	  výkonná	  ředitelka,	  director@memoryandconscience.eu	  ,	  +420-‐222	  561	  053	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Platforma evropské paměti a svědomí sdružuje v současnosti 55 veřejných a soukromoprávních institucí a 
organizací ze 13 členských států Evropské unie, z Ukrajiny, Moldavska, Islandu, Albánie, Kanady a Spojených 
států amerických pracujících v oblasti vyrovnávání s dědictvím totality na evropské půdě.  
Zastupujeme asi 200 000 Evropanů a více než 1 100 000 severoamerických občanů s evropskými kořeny.  
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Průzkum:	  2013,	  
2015	  a	  2016	  
	  
Studenti	  41	  
gymnázií,	  	  
středních	  škol	  a	  
odborných	  
učilišť	  ze	  všech	  
krajů	  ČR	  
	  
Počet	  
respondentů:	  
2485	  
 
 
 
 
42 zúčastněných 
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