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Životní jubileum Blaženy Gracové
U  příležitosti životního jubilea se sluší jubilantovi 
pogratulovat, tradičně se také ohlíží za jeho úspěchy. 
Významné životní výročí letos oslavila paní docent-
ka Blažena Gracová (nar. 1950). Při veškeré sna-
ze vyhnout se adoračnímu soupisu zásluh mne při 
pohledu na její dosavadní kariéru napadají slovní spo-
jení jako ovlivnění několika generací, podíl na etab-
lování vědecké disciplíny v  českém prostředí, velké 
srdce a lidský přístup. Zkusme se podívat podrobněji 
na aktivity paní docentky Gracové, zejména na poli 
didaktiky dějepisu, a  poskytnout pro tato tvrzení 
argumenty.

Blažena Gracová vystudovala učitelství pro střední 
školy v kombinaci dějepis a český jazyk na Filozofické 
fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v  Brně. 
Tam své studium dále prohlubovala, především v obo-
ru historie se specializací na československé dějiny. 
Po několika letech, kdy vyučovala na středních ško-
lách v Moravskoslezském kraji, působila jako vedou-
cí muzea, poté se její kariéra propojila s Ostravskou 
univerzitou. Toto spojení přetrvává dodnes a  je stále 
pevné. Své historické bádání zaměřila především na 
nové a  nejnovější dějiny, konkrétně historii první 
Československé republiky, tzv. Druhé republiky, Pro-
tektorátu Čechy a Morava, zejména pak na problema-
tiku každodenního života a dále také na česko-polské 
vztahy ve 20. století. Svému rodnému regionu zůstala 
paní docentka věrná. Vykonávala zde svou práci, 
zabývala se regionální historií 19. a 20. století, zejmé-
na Ostravska a Těšínska. To ostatně dokládá členství 
v redakčních radách a profesních organizacích, např. 
v  redakční radě sborníku Ostrava či časopisu Těšín-
sko, ve vědecké a programové radě Muzea Těšínska.

Výše však uvádím, že se pokusíme blíže nastí-
nit didaktickou činnost paní docentky. Na Filozo-
fické fakultě Ostravské univerzity spolupracovala 
s  významnými historiky, např. profesorem Milanem 
Myškou. A  byl to právě on, který ji nasměroval, aby 
se vedle svého odborného historického zájmu zamě-
řila také na didaktiku dějepisu. A paní docentka tuto 
výzvu přijala a dosáhla v tomto oboru met nejvyšších, 
mj. se habilitovala a  společně se svou absolventkou, 
nyní docentkou, Denisou Labischovou iniciovala 
a garantuje doktorský studijní obor Didaktika dějepi-
su. S profesorem Zdeňkem Benešem jsou považová-
ni za autority disciplíny didaktika dějepisu v českém 
prostředí. Jako příklad jejich spolupráce můžeme 
uvést příspěvek v  publikaci Masarykovy univerzity 
Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy, kde roze-
bírají vývoj disciplíny u nás a zamýšlejí se nad jejími 
dalšími perspektivami rozvoje. Četné aktivity rozvíjí 
paní docentka také na mezinárodním poli, spolupra-
cí se zahraničními kolegy, mj. docentem Viliamem 

Kratochvílem či profesorkou Violettou Julkowskou. 
Výsledky svého bádání v  tomto oboru publikovala 
v  mnohých studiích, jež si vydobyly velké renomé. 
Jejich výčet by byl příliš dlouhý, pokusme se uvést 
alespoň témata, kterým se věnuje. Je to problematika 
etnických stereotypů ve vztahu k výuce dějepisu, dále 
výzkum českých, polských, slovenských, německých 
a  rakouských dějepisných učebnic, výzkumy histo-
rického vědomí a aktuální podoby výuky dějepisu na 
základních a středních školách.

Vedle dalších publikací je mj. spoluautorkou Pří-
ručky ke studiu didaktiky dějepisu, která patří k základ-
ní literatuře určené pro studenty učitelství dějepisu. 
Generace učitelů ovlivnila nejen svými přednáškami, 
ale díky své publikační činnosti je bude ovlivňovat 
i  v  budoucnosti. Svými radami a  podporou provází 
studenty jejich zkouškami, závěrečnými pracemi či 
praxemi na základních a  středních školách. Spolu-
pracuje se svými absolventy, nalezneme mezi nimi 
významné osobnosti, ať už jsou to vynikající učitelé, 
či akademičtí pracovníci. „Své“ doktorandy zapojuje 
do studentských grantových soutěží. Během jednání 
se studenty prokazuje profesionalitu, ale také osobní 
přístup a nezměrnou trpělivost.

Své zkušenosti z  mnoha vědeckých setkání, 
konferencí a  členství v  odborných společenstvích 
(např. v  česko -polské pracovní skupině pro oblast 
učebnic při Polsko -české vědecké společnosti, 
česko -německé učebnicové komisi, Mezinárodní 
společnosti pro didaktiku dějepisu, Georg -Eckert 
institutu pro mezinárodní výzkum učebnic v  Braun-
schweigu) a  z  empirického oborově didaktického 
výzkumu zúročila v koncepci a zaštítění doktorského 
studia didaktického zaměření. Cílem tohoto studia 
na Filozofické fakultě Ostravské univerzity je vybavit 
absolventy takovými kompetencemi, aby mohli navá-
zat na badatelskou činnost mj. paní docentky, ale také 
obor dále rozvíjet.

Svou pílí, spoluprací, profesionalitou přispěla 
k  ukotvení a  rozvoji disciplíny didaktika dějepisu 
v českém akademickém prostředí. To dokazuje mj. její 
spolupráce na aktivitách Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy, např. při revizi Rámcových vzdě-
lávacích programů. Paní docentka sleduje aktuální 
vývoj oboru a stále pracuje na své odbornosti.

Přes všechnu svou erudovanost však paní docent-
ka Gracová zůstává ryzím člověkem. Setkání s  ní 
nabízí důkaz toho, že věk není podstatný. Překonala 
mnohé překážky nejen zdravotního charakteru, přes-
to zůstává vždy elegantní a  šarmantní dámou s  vel-
kým srdcem.

Jako absolventka paní docentky si s úctou dovolím 
jí za všechny její studenty poděkovat a pogratulovat 
k životnímu jubileu. A také popřát pevné zdraví, 
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inspiraci a elán do další práce, ať už v jakémkoli smě-
ru její dosavadní činnosti.

Julie Janková

10. ročník Mezinárodní Masarykovy e ‑konference pro 
doktorandy a mladé vědecké pracovníky, 16.–18. pro-
since 2019.
Ve dnech 16.–18.  prosince  2019 se pod záštitou 
českého Ministerstva dopravy a  obchodu, sloven-
ského Ministerstva financí a  polského Ministerstva 
hospodářství uskutečnil desátý ročník certifikované 
elektronické mezinárodní Masarykovy konference 
pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. V rám-
ci konference bylo prezentováno celkem 197 pří-
spěvků ve dvanácti konferenčních sekcích napříč 
různým spektrem oborů (např. podnikové řízení, 
marketing a  obchod, veřejná správa, psychologie, 
sociologie a  pedagogika, přírodní vědy, filozofie, 
politologie a  dějiny). Do konference se zapojili dok-
torandi a zástupci akademických obcí nejen z České 
republiky, ale také ze sousedního Slovenska, Polska, 
Německa a dalších evropských států.

Konference nesledovala konkrétní cíle, ale spíše 
bylo její náplní multioborové pokrytí různých stu-
dijních zájmů doktorandů z  komplexního hlediska. 
Vzhledem k  elektronickému formátu konference 
docházelo k propojení velkého počtu účastníků kon-
ference na jednotné doméně po dobu tří dnů, což 
všem zainteresovaným umožnilo vzájemnou diskuzi 
a snadnou orientaci v průřezových tématech. Jelikož 
tento typ konference není příliš obvyklý, tak přiblí-
žím její průběh. Veškerá komunikace byla umožně-
na prostřednictvím platformy SCIEMCEE. Všichni 
účastníci obdrželi tzv. open access přístup, díky kte-
rému se následně mohli přihlásit do konferenčního 
rozhraní, v němž poté mohli operovat se zadáváním 
osobních informací, ale také jim zde bylo umožněno 
dodat doplňková data ke svému příspěvku (grafy, 
doprovodné prezentace, audiovizuální materiál, aj.), 
přičemž mohli prezentovat i  více vlastních příspěv-
ků, popř. také příspěvky, které vytvořili ve spolupráci 
s kolegy z akademické obce. Dle svých možností zada-
li do časového rozvrhu také dobu, po kterou budou na 
portále aktivní po spuštění konference, tudíž se mohli 
do konference zapojit dle svých časových možností. 
Jednotlivé příspěvky tak byly zpracovány pouze v tex-
tové podobě a  nebyl vyžadován žádný audiovizuální 
výstup.

Vzhledem k  velkému množství příspěvků se dále 
detailněji zaměřím jen na stěžejní sekci Filozofie, 
politologie a  dějiny, v  jejímž rámci jsem uvedla pří-
spěvek na téma Příklady česko -německého soužití 
v  protektorátu v  českém filmu. V  této sekci vystou-
pilo ještě dalších 27 přispěvatelů. K  problematice 
dějin se přitom vázal jen velice úzký výběr příspěv-
ků, více zastoupeny byly naopak filozofická témata 
a politologické problémy. Z okruhu historických pří-
spěvků uvádím: Vladimíra Kordaničová, Prešovská 

univerzita v Prešove – Demografický vývoj židovského 
obyvateľstva Šarišskej stolice podľa sčítania obyva-
teľstva z  roku 1869; Rastislav Pirkovský, Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach  – Slovenský štát; 
Martin Švikruha, Lukáš Koštial, Univerzita sv. Cyri-
la a  Metoda v  Trnave  – Initial efforts for the federal 
arrangement of the common state of Czech and Slovaks 
after World War II.

Současný fenomén elektronických konferencí 
odpovídá pokroku v  otázce moderních technologií 
a  celkové digitalizace, avšak obeznámenost s  jejím 
průběhem a  zásadami není samozřejmostí. Lze 
ovšem očekávat, že v  následujících letech bude ten-
to typ mezinárodního setkávání na poli internetu 
nabývat na oblibě, a tím vzroste také informovanost. 
Uvedená témata jsou součástí samostatného recenzo-
vaného sborníku dostupného v  elektronické podobě 
a v dohledné době budou dostupná také ve formě tiš-
těného sborníku.

Tamara Tomanová

40. ročník plzeňského mezioborového sympozia k pro‑
blematice 19. století. Od práce k  zábavě. Volný čas 
v české kultuře 19. století. 20.–22. února 2020, Plzeň.
Již čtyřicet let je tomu od uspořádání prvního plzeň-
ského mezioborového sympozia, jehož kontinuita 
pořádání se nepřerušila ani v letošním roce. Ve dnech 
20.–22. února 2020 se pod záštitou Filozofické fakul-
ty Univerzity Karlovy (dále FF UK) a  Západočeské 
galerie (dále ZČG) společně ve spolupráci se Západo-
českým muzeem (dále ZČM) a Plzeňskou filharmonií 
(dále PLFIL) uskutečnil zatím poslední ročník. Výroč-
ní setkání se zabývalo příspěvky na téma Od práce 
k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století. Útoči-
ště pro účastníky konference poskytl v prvních dvou 
dnech přednáškový sál Západočeského muzea. Závě-
rečný den sympozia se odehrával v kinosále návštěv-
nického centra pivovaru Plzeňského Prazdroje.

Cílem pořadatelů bylo zachycení rozdílného 
pojetí volného času v  „dlouhém“ 19. století, včetně 
odlišného chápání popisovaného fenoménu v  rámci 
tehdejší společnosti. Vymezení pojetí práce a volného 
času společně s bohatnutím střední třídy v důsledku 
industrializace a  urbanizace stálo za vznikem nově 
vytyčeného úseku lidského života, jenž podnítil zájem 
několika odborníků z různých vědních oborů.

Mnohaletá tradice sympozia odpovídala obrov-
skému zájmu badatelů z  mnoha univerzit a  dalších 
výzkumných institucí. Konferenci zahájil hrou na 
housle koncertní mistr PLFIL Michal Sedláček. Na 
hudební vystoupení navázali úvodními proslovy ředi-
tel ZČM František Frýda a  následně také ředitelka 
PLFIL Lenka Kavalová, která pozvala hosty a referen-
ty zmíněné události na hudební festival Smetanovské 
dny, jenž bývá každoročně součástí jmenovaného 
sympozia. Poté se ujal slova Zdeněk Hojda z FF UK, 
jakožto významná osobnost stojící u  zrodu všech 



232 HISTORICA REVUE PRO HISTORII A PŘÍBUZNÉ VĚDY 2020/2

plzeňských sympozií. Závěrečnou řeč pronesla kurá-
torka ZČG Eva Bendová a informovala o současných 
expozicích včetně doprovodných vernisáží a  komen-
tovaných prohlídek výstav.

Jubilejní program pořadatelé rozdělili do deví-
ti sekcí, které pojímaly téma trávení volného času 
z  několika perspektiv. Nejprve se badatelé věnovali 
obecnému pojetí volného času, jež v  dopoledním 
bloku doprovodily příspěvky pojednávající o  zahál-
ce, případně o  různých typech zvědavců. Následo-
valy referáty ukazující úlohu převážně měšťanů při 
sportovních a  kulturních vystoupeních. První den 
se završil ukázkami dobových fotografií a  hádanek, 
které si všichni mohli posléze prostřednictvím nabíze-
ných rébusů sami vyzkoušet. Program měl tematické 
zakončení v  podobě dvou prohlídek výstav. Nejdříve 
účastníci zhlédli komentovanou výstavu Sobě ke cti, 
umění ke slávě ve výstavní budově ZČG Masných 
krámech, kterou doplnila vernisáž výstavy Od práce 
k  zábavě ve výstavní síni ZČG. Druhý den zahájila 
témata zabývající se převážně tělocvičnou činností. 
V odpoledním bloku jsme mohli poslouchat pojedná-
ní o procházkách, výletech, pobytech v přírodě včetně 
odezvy v  hudebním a  literárním světě. Poslední bod 
dne tvořila vernisáž výstavy Zpěvem k srdci, srdcem 
k  vlasti ve výstavním sále ZPM. V  závěrečném dni 
proběhly příspěvky o denících, divadlech, stolní spo-
lečnosti a také netradičním plese. Ke konci sympozia 
se promítala řešení rébusů a hádanek z prvního dne 
a  také ukázky zachycující počátky filmu. Po děkov-
ných slovech organizátorů se uskutečnila vítaná pro-
hlídka areálu místního věhlasného pivovaru.

Podle ohlasů z  publika můžeme označit za nej-
zajímavější příspěvky letošního sympozia prezentaci 
Ženský svět mezi prací a zábavou od Mileny Lendero-
vé (FF Univerzity Pardubice); Kopaná jako podívaná. 
Zrození fotbalového diváka v  Praze 1893–1914 od 
Martina Pelce (Filozoficko -přírodovědecká fakul-
ta Slezské univerzity v  Opavě) a  Zvířecí imitátor 
a  specialista na role opic Eduard Klischnigg a  jeho 
vystoupení v  českých zemích od Bereniky Zemano-
vé Urbanové (Kabinet pro studium českého divadla, 
Divadelní ústav). Patrně největší ohlas vyvolala téma-
ta Ani Müllerův, ani Proškův, ani Sandowův systém 
není pro všechny lidi a  sokolský také ne. Fitness okolo 
roku 1900 od Jana Pezdy (FF Ostravské univerzity); 
Jerome Klapka Jerome  – odezva v  české literatuře od 
Blanky Hemelíkové (Ústav pro českou literaturu AV 
ČR) a Lumpenball – ples, který neměl české jméno od 
Marie Mackové (FF Univerzity Pardubice).

Mnohdy bouřlivá diskuse přispěla k  získání 
nových podnětů, které mohou účastníci konference 
využít při dalším publikování svých velmi zajíma-
vých poznatků. K navázání mnoha cenných kontaktů 
dopomohla zejména přátelská večerní sezení. Jako 
z předešlých sympozií, tak i z letošního ročníku bude 
publikován sborník zachycující všechny prezentované 
příspěvky. Nyní nezbývá, než poděkovat organizáto-
rům za velmi příjemnou atmosféru během průběhu 
konference a  vyslovit tajné přání, že i  další ročníky 
plzeňských mezioborových sympozií budou úspěšně 
realizovány.

Richard Moravec
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