Metodika k vzdělávacímu programu
„Obrazy historie regionu“
pro učitele II. stupě ZŠ
Přepis a úprava rozhovorů – Co dál s výstupy rozhovorů?
Další fází je zpracování rozhovoru. Pro další práci s rozhovorem je nutný přepis nahrávky. Jedná se o
velmi časově náročnou činnost. Hodinový rozhovor zabere zkušenému přepisovači nejméně 6 hodin.
Rozhovor s pamětníkem navíc může trvat například i 3 hodiny.
Seznamte žáky s postupem přepisu, úprav a interpretace rozhovorů. Při výběru přihlédněte k tomu,
co je cílem sběru příběhů pamětníků.
Pro přepis vyberte s žáky jen ty rozhovory či úryvky, které Vám přišli nejzajímavější – ve vztahu
k tématu, k historickému období o které se zajímáte. Například pokud Vás zajímá historie určitého
místa či období – vybereme části rozhovoru, kde o ní pamětník hovoří. Ty přepíšeme doslova.
Rozhovor či rozhovory rozdělte mezi žáky, aby každý přepsal část.
Doporučený postup pro přepis:
Přepis rozhovoru by měl zachytit především přesný smysl a obsah rozhovoru, stylistická a jazyková
specifika pamětníka a poznámky o mimořádných událostech, které rozhovor ovlivnily. Přepis
nezachycuje defekty ve výslovnosti a obvykle i „vatová“ slova, pokud je pamětník nepoužívá běžně,
ale k dokreslení určitých témat rozhovoru. Naopak lze ponechat mimoslovní projevy pamětníka
(smích, pláč, kašlání). Tyto projevy se zaznamenávají do hranatých závorek. Odmlka se vyjadřuje
třemi tečkami v hranaté závorce.
Možné redakční úpravy
Redakční úpravy lze dělit na tři okruhy: 1. úpravy otázek a vstupů tazatele. Pokud tazatel vstupem
pouze povzbuzuje pamětníka k dalšímu vyprávění, vstup je vyškrtnut, aby nenarušoval plynulost
vyprávění. 2. úpravy rozhovoru odehrávajícího se při dvou a více sezeních. Je možné zachovat
strukturu oddělených sezení. Lze pouze vybrat místa, která původní obsah rozvíjejí a obohacují, a
přičlenit je k daným místům prvního rozhovoru. 3. úpravy gramatické, syntaktické a stylistické stránky
rozhovoru.
Upravený rozhovor by měl co nejvíce uchovávat původní pamětníkův projev, zároveň však má
umožnit čtenáři plynulou orientaci v textu a sledování linie vyprávění. I pamětník by měl mít možnost
rozhovor redigovat, a to především nejasné partie, nesprávné geografické pojmy a místa špatně
zaznamenaná a nesrozumitelná.
Interpretace rozhovorů
Nahrané rozhovory jsou obvykle rozsáhlé, proto je vhodné je třídit podle důležitosti zjištěných dat.
Výsledkem je shrnutí vyprávění, obsahující buď nová data a fakta, specifické rysy vyprávění, anebo
názory pamětníků pomáhající osvětlit historické téma, proces, či problematiku. Takto zpracované
rozhovory jsou pak následně analyzovány.

Příklady práce s příběhem pamětníka:
•
•

článek o vzpomínkách pamětníka na události obce či regionu,
výňatky z rozhovoru, týkající se např. míst v obci či regionu, využily školy v pilotním projektu
do popisku aktuálních či historických fotografií těchto míst (z fotografií uspořádali někteří
výstavu foto-reportáž),
• zpracování příběhu dle publikací Příběhy Sudet (Geschichten aus dem Sudetenland) či Živé
paměti Sudet (Lebendes Gedächtnis der Sudeten),
• zdramatizování příběhu pamětníka – pantomima, divadelní hra,
• zpracování příběhu do podoby komiksu,
• zařazení rozhovoru do databáze Post Bellum nebo do digitální sbírky Centra orální historie při
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
!!! Vždy je pro případ zveřejnění nutný písemný souhlas pamětníka. !!!

Ukázky zpracování rozhovorů

Tablo k vzpomínkám Anne Marie Babl, v rámci projektu „Obrazy historie regionu“ vytvořili Filip Matousek,
Lukas Pryszcz z JBM Cham, ročník 2014/15

Tablo s úryvky výpovědí pamětníků o odsunu z Folmavy. V rámci projektu „Obrazy historie regionu“ vytvořila
Tanja Elkner z JBM Cham, ročník 2014/15.

Příklad přepisu rozhovoru z projektové knihy „Obrazy historie regionu“ pracovní skupiny žáků při ZŠ Černošín
a dětí z DDM Planá, ročník 2014/15.

Přepis rozhovoru z projektové knihy „Obrazy historie regionu: září 2014-červen 2015“ [DVD] žáků 9.A ZŠ
Chotěšov.

Příklad přepisu rozhovoru z projektové knihy „Obrazy historie regionu: září 2014-červen 2015“ [DVD] žáků
9.A ZŠ Chotěšov.

Zpracování rozhovoru z projektové knihy „Bilder der regionalen“ Geschichte, 8. Klasse der Mittelschule Rötz,
ročník 2014/15
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