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 S účasťou v súťaži EUSTORY som v školskom roku 2020/ 2021 nepočítala. Ako tretiačka 
sa už sústreďujem predovšetkým na maturitné profilové predmety, ktoré sú v mojom prípade 
orientované na prírodné vedy.  
 V rámci práce na dištančných hodinách dejepisu sme dostali projektové zadanie, ktoré 
prepájalo naše poznatky z hodín informatiky a dejepisnú tému smerovanú na dejiny  
XX.storočia. Dostali sme za úlohu vytvoriť krátke výukové video na ľubovoľnú tému, alebo si 
vybrať z asi 40 tém, ktoré navrhla pani profesorka Kohútová. Mňa okmžite oslovila možnosť 
spracovať tému z medicíny. Keďže sme práve prežívali pandémiu COVID-19, zatvorení doma, 
ukrátení o starosti a radosti bežného študentského života, rozhodla som sa pozrieť na 
podobné situácie v minulosti. 
 Dejepisný projekt mal mať minimálne 5 minút, musel obsahovať nahovorený vlastný 
text, ktorý bude obsahovať základnú faktografiu. Vo vizuálnej časti sa mali prestriedať 
fotografie, plagáty, zostrihy autentických videí. Pokiaľ bol materiál v inom, ako slovenskom 
jazyku, informácie mali byť doplnené titulkami v slovenčine.  
 Kým som tému nezačala spracovávať, mala som dojem výnimočnosti situácie, v ktorej 
sa nachádzame a aj pocit silnej nespravodlivosti. Samozrejme, vedela som o morových 
epidémiách v stredoveku, o cholere, týfuse...Pri čítaní diel z obdobia medzivojnovej literatúry 
som zachytila chorobu červienka. Ale nakoniec ma zaujali epidémie, ktoré vychádzali zo 
zdanlivo „nevinných“ chrípkových vírusov. A zistila som, že epidémie a pandémie až také 
výnimočné nie sú. Okamžite ma zaujali historické fotografie ľudí zo začiatku storočia s rúškami 
na tvári. Takže nič nové pod slnkom? Zo sebaľútosti ma vyliečilo, keď som si uvedomila, že sme 
v Európe zažívali pandémiu nebezpečnej chrípky súbežne s vojnovými udalosťami. 

Možno trochu nelogicky som v závere práce zaradila aj epidémiu HIV/AIDS. Zaujal ma 
ale jej sociálny rozmer aj to, akú vlnu predsudkov vyvolala. Mala som dojem, že kým chorých 
na španiesku chrípku či suchoty mali ľudia skôr sklon ľutovať, ľudí, čo ochoreli na AIDS 
spoločnosť odsudzovala a podliehala predstave, že si za ochorenie môžu sami.  

Pre mňa bol zaujímavý  aj aktivizmus a hnutia, ktoré mali za úlohu podporiť chorých na 
AIDS. Mala som dojem, že pokiaľ by sme mali príležitosť projekt prezentovať v triede, bolo by 
porovnanie týchto pandémií dobrým námetom na rozhovor so spolužiakmi. Celkom by ma ich 
postoje zaujímali. Bohužiaľ, doma sme boli oveľa dlhšie, ako sme čakali, takže projekty sme 
nakoniec len poslali pani profesorke. 

Aj preto som privítala, keď mi nakoniec bola ponúknutá možnosť poslať moje video ako 
súťažný príspevok do EUSTORY. Verím, že sa Vám moja koláž fotografií,  filmov aj môj 
komentár  budú páčiť. Video je ideálne prehrávať vo VLC. 

 
Zdroje, ktoré som pri vytváraní videa použila sú dostupné v záverečných titulkoch. 


