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Podceňování humanitních 
a společenských věd se nám 
může vymstít 
Proč bychom se měli seriózně 
zamyslet nad jejich významem?

Výuku mohu nejlépe zlepšit ve 
spolupráci s jinými 
Komentář Martina Tomáška 
seznamuje s projektem Všichni spolu 
zaměřeným na inovace ve výuce.

Z pohledu dneška se opět 
díváme do minulosti 
O krizích současnosti 
a minulosti jsme si povídali 
s historikem Václavem Kaškou.
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Nemůže být symboličtějšího dne pro psaní 
editorialu k novému číslu OFFlinu věnovanému 
hodnotám demokracie a roli humanitních věd 
v naší společnosti, než je 17. listopadu, 33 let po 
Sametové revoluci. V této souvislosti mne zaujal 
editorial Erika Taberyho v jednom z minulých čísel 
Respektu. Zamýšlí se v něm nad výsledky průzkumu 
veřejného mínění, kde měli lidé odpovídat na sérii 
otázek vztahujících se k veřejné angažovanosti 
a schopnosti porozumět politice. Na otázku, zdali 
souhlasí s tvrzením „Politika je někdy tak složitá, 
že lidé jako já nemohou skutečně rozumět tomu, 
o co jde“, odpovědělo 66 procent dotázaných, že 
ano. Důležitým problémům „naší země“ nerozumí 
51 procent dotázaných. Varující je, že 37 procent lidí 
neví, jestli je Rusko „jednoznačným viníkem války 
na Ukrajině“ a 17 procent rovnou viní z kon� iktu 
NATO.

Pokud jsou tato čísla ilustrativní a vyp ovídající, 
je třeba si položit otázku, co znamenají pro naši 
společnost, pro její hodnoty, demokracii, ale rovněž 
pro seriózní celospolečenskou a politickou debatu. 
Ta na úrovni skutečně základních společenských 
problémů prakticky absentuje. Na vině je kromě 
nezájmu o dění kolem sebe zejména až zarážející 
nevzdělanost snoubící se s absencí jakékoliv úrovně 
kritického myšlení, či alespoň elementárního 
chápání toho, jak funguje společnost, stát a jeho 
instituce. To vše lze vnímat jako jeden z fatálních 
důsledků zanedbávání a nezřídka veřejného 
ostrakizování humanitního vzdělání, o jehož 
společenské relevanci se nevede prakticky žádná 
veřejná politická debata. Americká � lozo� a 
Martha C. Nussbaum přitom zjistila, že koncepce 
humanitního vzdělávání se postupně vytrácí již 
na základních školách. V tomto vydání jsme se 
proto podívali, jaké důsledky může mít dlouhodobé 
ignorování vzdělávání v oblasti humanitních 
a společenských věd. Zamýšlíme se nad tím, 
zda učitelé mají jasné nástroje i dostatek času 
k výuce základů politické teorie a dalších 
disciplín nezbytných k chápání současného světa. 

Zamýšlíme se, proč je občanská výchova a základy 
společenských věd stále brán jako okrajový 
a v zásadě nepotřebný předmět. Kdy se konečně 
v naší společnosti projeví vzdělávání v oblasti 
politického či kritického myšlení?

Předkládáme téma Člověk a společnost 
z pohledu didaktiků, učitelů, historika i � lozofa, 
kteří se s námi v rozhovorech, komentářích 
a esejích podělili o svoje názory na současnost. 
Prostřednictvím ankety přinášíme také zajímavý 
vhled do postojů našich studentek a studentů, jak 
oni vnímají Evropskou unii, svobodu a demokracii, 
zda se cítí být kompetentní stát se právoplatnými 
občany evropského demokratického společenství. 
Seznamujeme se studentkami a studenty, kteří 
jsou občansky velmi aktivní a plně si uvědomují 
odpovědnost i hodnoty svobodné společnosti. 
Zejména studujícím pak přinášíme knižní tipy 
a rady, a jak doufáme, také inspiraci.

Přejeme Vám inspirující o�  ine čtení!

Víte, co to je E-HEALTH? 

Studentka psychologie ukáže, 

v čem nám mohou být sociální 

sítě skvělým pomocníkem pro 

naši duševní i fyzickou kondici. 

Dokážeme, že sociální sítě nemusí 

a nejsou jen zdrojem frustrace 

či nespokojenosti, že mohou být 

i skvělým nástrojem pro naši 

pohodu, když víme, jak na to. 

Jedna celá generace vyrostla se 

sociálními sítěmi, které jsou pro ni 

stejně samozřejmé jako voda či vzduch 

kolem. V čem přesně nás SOCIÁLNÍ 

SÍTĚ ovlivňují, jak moc mění chování 

jednotlivce i společnosti a jsou více 

přínosem či nebezpečím? Co nám 

sociální sítě dávají a co nám naopak 

berou? Přesně na to se podíváme 

v příštím vydání OFFline. 

Sociální sítě a internet jako celek je novým 

bojištěm. Vedle války konvenční se vedou 

i VÁLKY KYBERNETICKÉ. Dokážeme 

jim odolávat? Neprohrál už Západ tuto 

kybernetickou válku s Ruskem? Kdo válčí 

a proč a jak se to konkrétně projevuje?

Co všechno umí UMĚLÁ 

INTELIGENCE a kde všude dokáže 

nahradit člověka. Ukážeme umělecká 

díla i povídky vytvořené umělou 

inteligencí a bude jen na čtenáři, zda 

se mu podaří rozlišit, co je dílem 

člověka a co dílem umělé inteligence. 

Kde začíná a končí etika takového 

experimentu . Jaký dopad může mít 

umělá inteligence na naše preference 

a zda si dostatečně uvědomujeme, 

jak a kde přesně dokáže ovlivňovat 

naše životy? Ukážeme, co to je deep 

face a deep fake, jak ho lze využít, či 

naopak zneužít.

Přineseme ANKETU, jaké sociální sítě jsou 

právě nejvíce „in“, jak se naši studenti chovají 

na sociálních sítí, co jim přináší a zda si dokáží 

svůj život představit i bez nich.

V příštím čísle Vás čekají také ROZHOVORY, 

KNIŽNÍ TIPY či se naším prostřednictvím 

můžete seznámit se zajímavými studenty, 

absolventy nebo se podívat do zahraničí, 

jak se například vyučuje kritické myšlení 

v Irsku. Rovněž čtenářům představíme projekt 

REFRESH, který přináší zcela nový pohled na 

region a mezioborovou spolupráci. 

Editorial V příštím čísle…

šéfredaktorka časopisu 
a proděkanka pro vnější 
a zahraniční vztahy FF OUDaniela

Rywiková

… a mnoho dalšího. 
PŘÍŠTÍ ČÍSLO OFFLINE 
VYJDE V KVĚTNU 2023
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téma Člověk 

a společnost

Hned na úvod položím poměrně provokativní otázku: co v mém 

životě představuje větší problém? Neznalost vzorce kyseliny 

dusičné, nebo neschopnost udržovat nekonfliktní vztahy? Většinou 

se asi shodneme, že kyselina dusičná není pro náš život až tak úplně 

zásadní. Přesto její vzorec známe téměř všichni. Tím nechci říct, 

že chemie či fyzika jsou zbytečné. Chci jen říct, že disproporce ve 

znalostech přírodních a humanitních věd u žáků (a Čechů obecně) je 

obrovská. Přitom média i odborná veřejnost dlouhodobě poukazuje 

na fakt, že nároky na občana jednadvacátého století se dramaticky 

mění. A kyselina není tím, co by se v čase měnilo. Český vzdělávací 

systém však nestíhá na tyto změny reagovat. 

Podceňování 
humanitních 

a společenských 
věd 

se nám může 
vymstít
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podzim 20223
Dennis Hennhofer je absolventem oboru 
historie a základů společenských věd na 
Filozofické fakultě Ostravské univerzity. 
Momentálně vyučuje základy společenských 
věd na Wichterlově gymnáziu v Ostravě. 
Při gymnáziu založil debatní klub, v němž 
své studenty učí vést dialog, debatovat 
a argumentovat.

›

Předně bychom asi měli říct, co všechno 
se v rámci vzdělávacího systému 
skrývá pod pojmem společenské 
a humanitní vědy. Zdaleka se totiž 
nejedná jen o dějepis, jazyky či filozofii, 
ale o disciplíny, jejichž základy bychom 
měli velmi dobře ovládat, abychom se 
byli schopni orientovat nejen sami v sobě 
a v lidech kolem sebe, ale například také 
v oblasti financí, politologie či práva. 
Shrnuto: ve svobodné společnosti, kde 
zodpovědnost leží na občanovi a jeho 
rozhodnutích. Minimálně finanční 
gramotnost se v tržní ekonomice jeví 
jako poměrně zásadní disciplína. Daňové 
přiznání podává ročně přes 2,1 milionů 
lidí, ale drtivé většině z nich nikdo na 
základní či střední škole neukázal, jak 
takové daňové přiznání vyplnit a to 
máme třicet let života v kapitalismu 
za sebou. Jak vyplnit složenku se ale 
žáci učí dodnes. K volbám může každý 
občan České republiky, ale ne každý 
tohoto práva využije. Buď to pro něj není 
důležité, v žádné politické straně nevidí 
pro sebe východisko (žádná politická 
strana nikdy nebude ideální, ale to 
voličům nikdo neřekl), nebo v demokracii 
nevidí žádný přínos. Mnozí totiž 
především nechápou její podstatu ani se 
nemohou shodnout na její definici.

Newton versus Komenský
Ještě větší důraz bychom proto měli 
klást na vzdělávání prostřednictvím 
těch disciplín, jejichž povrchní znalost 
či naprostá neznalost má dopad na 
celou společnost. V tomto kontextu 
musíme opětovně připomenout 
základy politologie, sociologie, 
psychologie, výuku o Evropské unii, 

mezinárodních vztazích, profesní 
volbě, komunikaci, právu, sexuální 
výchově, filozofii a religionistice, ale 
i mediální gramotnost. Toto všechno je 
v současné chvíli zahrnuto do výukového 
předmětu občanská výchova či základů 
společenských věd na středních školách. 
V českém vzdělávacím systému je jim 
vyhrazena obvykle jen jedna hodina 
týdně, na gymnáziích nově ani ne dvě 
hodiny v každém ročníku. Na SOŠ či SOU 
není předmět vyučován téměř vůbec, 
přestože právě na učilištích a odborných 
školách je ho nejvíce potřeba.

Zajímalo by mě, jak by se tvářili učitelé 
přírodních věd, kdyby jim fyziku, chemii, 
biologii a zeměpis sloučili do jednoho 
předmětu s názvem základy přírodních 
věd s hodinovou dotací týdně. Přitom 
diskuze by neměla být o tom, kolik 
vyučovacích hodin věnujeme které vědní 
disciplíně, ale co a jak se v rámci každého 
předmětu učí. Zda je opravdu nutné, 
abychom znali všechny druhy a řády 
rostlin a živočichů. Ale abych netepala 
jen do přírodních věd, ptejme se, zda je 
nezbytné, aby absolvent základní školy 
byl malým lingvistou znalým všech 
definic jazykových jevů a podobně. 
Zda bychom neměli klást větší důraz 
na mezioborové souvislosti, namísto 

vyžadování encyklopedických znalostí 
a definic, kterým žáci často nerozumí 
a neumí je převést do praxe. „Zejména 
Základy společenských věd by měly být 
o něčem jiném než o definicích. Měly by 
být o předávání určitých kompetencí, 
o občanské zodpovědnosti. Pokud jako 
společnost zastáváme nějaké hodnoty, 
které chceme přenést na děti, aby 
společnost zůstala soudržná, tak nelze 
pouze definovat. Nemůžeme pouze 
říct: tohle je demokracie a tohle budete 
uznávat. Oni si to musí zažít. Oproti 
přírodním vědám je zde velký rozdíl. 
Exaktní vědy jsou definované zákony, 
určitými neměnnými pravidly, které je 
třeba poznat a využít. Se společenskými 
vědami je to ale diametrálně jinak. 
Ve společnosti můžeme sledovat jen 
jakési tendence, protože v lidských 
rozhodnutích vždy hraje jistou roli 
nepředvídatelnost lidského rozhodování. 
Většinou nabízíme studentům hotovou 
informaci a nechceme po nich, aby 
si sami došli k řešení, protože na to 
prostě není čas. Přitom nejúčinnějšími 
metodami výuky je řízená diskuze, 
brainstorming, porovnávání kladů 
a záporů, což je obzvlášť zajímavé 
v politologii, kdy necháte studenty, aby 
si sami přicházeli na pozitiva a negativa 
nejrůznějších politických systémů. 
Osvědčená je práce ve skupinách nebo 
debata, kdy se musí naučit obhájit svůj 
názor, musí přinést nějakou modelovou 
situaci. Měli bychom je učit pracovat 
s textem a analyzovat ho, učit žáky hledat 
mezioborové souvislosti, zkoumat různé 
myšlenky filozofů a hledat, v čem mohou 
být přínosné i pro dnešní dobu. Prostě 
základy společenských věd si nevystačí  »
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téma Člověk 

a společnost
Klade-li demokracie  

a tržní ekonomika mnohem 

větší nároky na naši 

angažovanost a osobní 

zodpovědnost, musíme 

na tuto změnu člověka, 

budoucího občana, připravit

s klasickou frontální výukou, ale na to 
potřebujete čas,“ říká středoškolský 
učitel a absolvent Filozofické fakulty OU 
Dennis Hennhofer. Na druhou stranu 
ovšem dodává, že prostoru k regulaci 
mnoho nezbývá, neboť penzum vědění 
se neustále navyšuje a každý z pohledu 
svého oboru je přesvědčen, že právě jeho 
obor je důležitý a daná znalost podstatná 
pro pochopení dalších souvislostí.

Humanitní a společenské vědy jsou 
hlavně o žvanění
Je zarážející, že na učilištích a mnohých 
odborných školách je předmět základy 
společenských věd chápán jako něco 
veskrze zbytečného. Dodnes leckde 
panuje představa (a mnohá politická 
reprezentace k tomuto názoru 
přispívá), že humanitní a společenské 
vědy jsou jenom planým žvaněním. 
Kořeny tohoto tvrzení mají jednoduché 
vysvětlení: humanitní a společenské 
vědy totiž nenabízí něco, co je obecně 
v české společnosti nejvíce ceněno – 
srozumitelnost a jasnost. Mnozí rodiče, 
ale i pedagogové (!), se proto ptají, proč 
by měl například svářeč znát základy 
společenských věd (ZSV) vzhledem 
k jeho budoucí profesi. No, už jen třeba 
proto, že lidé s nižším vzděláním spadají 
častěji do dluhových pastí, nebo že 
volební právo máme všichni stejné. „S čím 
se setkáváme v praxi, je, že občanka, 
zejména na základních školách, je brána 
jako okrajový předmět, což bylo vidět 
zejména během pandemie COVID-19, 
kdy se na některých školách občanská 

výchova neučila, protože to je přece 
,výchova‘ a ty se neměly po určitou dobu 
učit, takže vyškrtli všeobecně vzdělávací 
předmět, který je na úrovni fyziky či 
češtiny. Občanská výchova by přitom 
měla připravit lidi na dovednosti, které 
jsou naprosto nezbytné pro život. Za prvé 
naučit se orientovat ve vztazích, ne jenom 
v sobě, ale i v lidech kolem sebe, umět 
si najít partnera či partnerku a udržet 
si vztah. Vyplnit daňové přiznání, 
rozhodovat se ekonomicky racionálně, 
umět si vybrat na základě analýzy svých 
životních preferencí a nabídky řešení 
společenských problémů tu nejlepší 
politickou reprezentaci. Když naučíme 
studenty právě toto, ušetříme jim 
spoustu peněz, času i zdraví,“ domnívá se 
Hennhofer.

V lednu 2021 došlo ze strany 
Ministerstva školství k revizi Rámcového 
vzdělávacího programu, kdy už tak nízká 
hodinová dotace občanské výchovy 
či dějepisu na ZŠ byla ještě o hodinu 
snížena ve prospěch informatiky. Mělo 
se jednat údajně o redukci nadbytečného 
učiva. Předpokládá se, že spoustu znalostí 
si osvojí v jiných oblastech vzdělávání 
nebo si je děti přinesou z rodiny. Jenomže 
jak se naučit například udržovat zdravé 
vztahy se svým okolím v dysfunkční 
rodině? Sexuální výchova je v mnoha 
rodinách tabu, politické preference či 
názory na evropskou integraci stejně jako 
hodnotový žebříček je v rodinách často 
antagonický a základy práva či ekonomie 
mnohdy překračují znalosti a dovednosti 
rodičů. A tady se dotýkáme dalšího 
citlivého momentu, jemuž přírodní vědy 
nemusí čelit, a to je obava mnohých 
rodičů z ideologické indoktrinace v rámci 
výuky občanské výchovy či ZSV. Z tohoto 

pohledu to tedy humanitní a společenské 
vědy nemají vůbec lehké. Nicméně je 
třeba si otevřeně říct, že děti jsou nebo 
by měly být ideologicky vedeny ve 
prospěch ideálů demokracie a humanity. 
Ve prospěch hodnot, jež zastává celé 
evropské společenství, jehož jsme, díky 
naší svobodné volbě, součástí. Z tohoto 
pohledu bychom měli vytvářet tradici 
těchto hodnot.

O čem to kdo mluví?
Výuka přírodních věd se v tomto 
kontextu jeví jednodušší, má 
pochopitelně své opodstatnění a na 
rozdíl od mnohých poměrně mladých 
humanitních a společenských věd má 
jejich výuka delší tradici. Na druhou 
stranu v tom lze spatřovat jakýsi 
anachronismus a pozůstatek z dob 
minulých, kdy člověk byl chápán jako 
součást nějakého širšího kolektivu 
bez ohledu na jeho osobní svobodu, 
preference a potřeby. To se ovšem 
poměrně zásadně v posledních letech 
změnilo. Klade -li demokracie a tržní 
ekonomika mnohem větší nároky na naši 
angažovanost a osobní zodpovědnost, 
musíme na tuto změnu člověka, 
budoucího občana, připravit. Minimálně 
ho seznámit se základními pojmy, které 
zaznívají z úst politiků a v mediálním 
prostoru. Budeme -li mluvit konkrétně, 
například v souvislosti s válkou na 
Ukrajině se totiž velmi často skloňují 
pojmy nacismus, fašismus, totalita, 
imperialismus, propaganda a jiné, jejichž 
význam se v různém kontextu velmi 
posouvá a mnozí jej zcela převrací naruby. 
19. října tohoto roku vyhlásil Vladimír 
Putin stanné právo ve čtyřech Ruskem 
anektovaných ukrajinských oblastech. 
Ten den se pojem „stanné právo“ stal 
nejvyhledávanějším výrazem na českém 
internetu, neboť více než 50 tisíc čtenářů, 
které zpráva zaujala, nevědělo přesně, 
co to je stanné právo a co všechno to 
pro obyvatele okupovaných území ve 
výsledku znamená. V této souvislosti 
se pak nabízí otázka, zda opravdu vždy 
většina občanů rozumí tomu, co se jim 
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politici snaží sdělit, zda chápou, kdo 
skutečně reprezentuje jejich zájmy a zda 
si dají občané tu práci, aby to zjistili. 
V konečném důsledku pak mnoho 
občanů nedokáže například vyhodnotit, 
jaké jsou reálné společenské potřeby, 
nedokáží oddělit pravdu od lži, uchylují 
se k nepromyšlenému zkratkovitému 
jednání, k extrémním názorům 
a podobně, což nemusí být nutně 
vždy věc intelektu, ale právě vzdělání, 
životních zkušeností, hodnotového 
žebříčku a dalších faktorů. Zajímavým 
příkladem může být nedávno zveřejněný 
průzkum veřejného mínění na Slovensku, 
kdy se Denník N snažil zjistit, kolik 
občanů podporuje konkrétní válčící 
stranu a výsledek byl velmi překvapivý. 
Téměř polovina Slováků se vyslovila pro 
vítězství Ruska. Méně překvapivé bylo 
zjištění, že podporu Rusku vyjádřili lidé 
z chudších oblastí a s nižším vzděláním. 
To je přesně důvod, proč bychom už na 
základním stupni a učilištích rozhodně 
neměli zanedbávat vzdělávací oblast 
Člověk a společnost, pod kterou spadá 
občanská výchova/ZSV a dějepis. 
Momentálně se ovšem nacházíme ve fázi, 
kdy právě této oblasti ubírá ministerstvo 
školství hodiny. Přitom v průzkumu 
Eurobarometru z roku 2020 se 51 % 
Čechů vyjádřilo, že současnému světu 
buď zcela, nebo z větší části nerozumí. 
V míře společenské dezorientace patříme 
k evropským rekordmanům.

Když odhlédneme od politiky, 
například absence sexuální výchovy 
vede k netoleranci vůči menšinám 
a k navazování nezdravých sexuálních 
vztahů, protože jedinou učební pomůckou 
je pornografie či virtuální realita. 
Neschopnost vyznat se ve vlastních 
emocích pak přináší komplexy, vlny 
frustrace, agresivity a nespokojenosti, 
které se z jedince mohou přelévat na 
celou společnost. A takových příkladů lze 
uvést nespočet. Tomu všemu bychom se 
měli snažit předcházet a nespoléhat se, 
že o jednotlivci i společnosti se dítě naučí 
zejména v rodině a zbytek je mu dán tak 
nějak přirozeně.

Nadejde věk humanitně
společenských věd?
Je v zájmu společnosti, aby se každý 
jednotlivec zajímal o věci veřejné, 
což vyžaduje určité porozumění. Bez 
základního humanitně -společenského 
vzdělání to ale není možné. V některých 
případech má člověk naopak tendenci 
podléhat iluzi, že věcem kolem 
sebe rozumí. A čím méně světu 
skutečně rozumí, tím více je o své vizi 
přesvědčený, což je podstata Dunning-
-Kruger efektu. Takový jedinec pak je 
absolutně přesvědčen o své pravdě, 
protože si nepřipouští a neuvědomuje 
svou neznalost a nedostatky. Zvláště 
u témat dotýkajících se humanitních 
a společenských věd bývá tato tendence 
velmi silná, neboť se zpravidla jedná 
o nekvantifikovatelné disciplíny. I na to 
by měl ale náš vzdělávací systém myslet: 
umět nahlížet na problém z více úhlů 
pohledu a vidět souvislosti, příčiny 
a následky. Že člověk je tvor omylný 
a nedokonalý a že chybovat je přirozené.

Už před lety jsme se měli seriózně 
zamyslet nad prioritami našeho 
vzdělávacího systému a smířit se s tím, 
že nastupující generace nebude mít 
stejné encyklopedické znalosti jako 
generace předchozí, ale bude 
vybavena kompetencemi, které 
sice nejsou na první pohled 
patrné, ale to neznamená, že 
nejsou důležité. Většinou 
se jedná o tak zvané měkké 
dovednosti a kompetence, 
které nejsou měřitelné.

Jakkoli se některé 
předchozí vzdělávací 
reformy mohly zdát 
zásadní, s odstupem času se 
jeví jako kosmetické, protože 

největší slabinou je implementace 
ministerských představ do praxe. 
Úskalím je pochopitelně i odměňování 
učitelů, které dlouho nebylo nijak 
motivující k dalšímu vzdělávání. Nyní 
snad máme naději, že by se mohlo něco 
změnit. Ke změně však potřebujeme řadu 
aprobovaných, motivovaných, dobře 
placených, sebevědomých učitelů, kteří 
dokáží vedení školy i kolegy přesvědčit 
o tom, že právě vzdělávací oblast Člověk 
a společnost a Člověk a svět práce jsou 
pro dnešní dobu zásadní.  ∆
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Na rozdíl od přírodních věd, které jsou 
poměrně pozitivistické, jasné a bez 
emocí, v humanitních vědách učitel 
nezřídka předává nějaký postoj či 
hodnoty, což může vyvolávat zejména 
u rodičů určité emoce. Jsou učitelé, kteří 
směřují žáky k nějakému myšlenkovému 
či názorovému proudu v souladu, ale 

mnohdy i v rozporu s hodnotami naší 
evropské společnosti, což je zejména 
u učitelů občanské výchovy problém. 
Můžeme někomu zakázat učit, protože 
má názory v rozporu s demokratickými 
hodnotami? Dá se to nějak vůbec zjistit? 
A ví si vůbec učitelé rady, jak by měli daný 
předmět učit?

Nikdo mu neřekl, jak má učit…
Na vysokých školách se budoucím 
učitelům dostává poměrně kvalitní 
průpravy po obsahové stránce, méně 
se však zabýváme tím, jak by nabyté 
vědomosti měli budoucí učitelé předávat 
žákům. „Učitel potřebuje jasné nástroje, 
jak teorii přenést do praxe, což nás nikdo 

Slabinou 
celého systému 

jsou naše stereotypy,
s nimiž přistupujeme ke 

společenským vědám 
a učitelské profesi

Od roku 2007 počítá Rámcový vzdělávacího 

program pro základní a střední školy s výukou 

politického myšlení, politické teorie a s dalšími 

oblastmi, které mají žáka připravit na fakt, že 

o své budoucnosti může v dospělosti do jisté míry 

rozhodovat sám na základě svých politických 

preferencí či angažovanosti. Jak dlouho bude 

trvat, než budou změny viditelné i pro nás? Podle 

sociologického šetření téměř 60 % mladých lidí 

neprojevuje o politické dění žádný zájem a neví, koho 

volit. Vyvstává tedy otázka, jak se politická teorie 

a myšlení u nás vyučuje. Zda učitelé mají nástroje, 

metodiky a jasné instrukce, jak takový předmět učit, 

aby padl na úrodnou půdu.

› text Nela Parmová    
› ilustrace Helena Franz
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na vysoké škole nenaučil. Na fakultě jsem 
se naučil hromadu teorie, získal jsem 
opravdu obrovské množství informací, 
ale k mé učitelské profesi mi nedala nic. 
Nevnímám to jako problém Filozofické 
fakulty, ale celého systému,“ myslí si 
Tomáš Hurný, učitel občanské výchovy 
a dějepisu na základní škole v Českém 
Těšíně. „Například obecná didaktika 
byla pro mě obrovským zklamáním. 
Tento předmět, který učí, jak učit, se 
vyučoval přesně tím stylem, že vyučující 
pustil prezentaci a my si opsali definice, 
jak máme učit. Podle mého názoru 
naučíte někoho učit jedině tak, že mu 
danou metodu ukážete v praxi na svých 
hodinách. Pro učitele je strašně důležité, 
aby si metody sám zažil. Prostřednictvím 
klasické přednášky jsme si ukazovali 
různé způsoby, jak učit, ale v praxi 
pak samozřejmě máme problém tyto 
metody použít, protože prostě nevíme 
jak,“ doplňuje Hennhofer. Na vysokých 
školách si pedagogové uvědomují, 
že je třeba změnit přístup k přípravě 
budoucích učitelů, ale zatím se nejedná 
o nějaké zásadnější systémové změny 
v rámci sylabů jednotlivých předmětů 
vysokých škol, ale o dílčí aktivity 
jednotlivých akademiků. (Více viz texty 
na straně 8 a 12).

Český vzdělávací systém navíc 
nevyžaduje průběžné vzdělávání učitelů 
základních a středních škol, které by 
zvyšovalo jejich kompetence. Další 
vzdělávání je dobrovolnou iniciativou 
každého učitele a ani odměňování učitelů 
není podmiňováno tím, jak moc jsou 
kvalifikovaní a dále se vzdělávají. Na 

rozdíl od lékařů, ale i spousty jiných 
profesí se učitelé nemusí během své 
profesní kariéry dále vzdělávat. Přitom 
mnozí ve školství stráví 40 a více let, 
během kterých se odehrály (a ještě 
odehrají) místy převratné změny – 
počínaje přechodem k demokracii, 
nástupem internetu a konče masivním 
rozšířením sociálních sítí. Učitel 
se v tomto dynamicky měnícím se 
světě stává v podstatě samoukem, 
protože neexistují povinné vzdělávací 
mechanismy, které by ho připravily na 
nové podmínky, situace a požadavky 
ze strany ministerstva. Jako by si 
s implementací ministerských představ 
nikdo moc nelámal hlavu.

Společenské vědy? To se nějak okecá
Že občanská výchova patří na školách 
k druhořadým předmětům dokazuje 
i fakt, že vedle výtvarné a rodinné 
výchovy, informatiky a fyziky se podle 
šetření České školní inspekce (ČŠI) 
jedná o předmět nejčastěji vyučovaný 
neaprobovanými učiteli. Průměrně je 
na základních školách neaprobovaně 
odučeno celkově až 35 % výuky, přičemž 
nejhorší je situace ve Středočeském, 
Ústeckém a Karlovarském kraji. 
Podle zprávy ČŠI je kvalita výuky 
neaprobovaných učitelů nižší a přispívá 
k prohlubování nerovností v přístupu ke 
vzdělání. Dennis Hennhofer zdůrazňuje, 
že pro občanskou výchovu a ZSV je velmi 
důležité znát historický a společenský 
kontext, který suplujícímu matematikáři 
může scházet. „U těchto předmětů je 
pro učitele velmi důležité vyvažovat 
fakta a názory a umět je hlavně dobře 
rozlišovat. Když rozebíráme nějaké 
společenské dění, prvně si se studenty 
hlavně identifikujeme základní problémy, 
podpoříme je teorií a fakty třeba ze 
sociologie a následně je aplikujeme 
do probíraného problému,“ přibližuje 
Hennhofer.

Opět narážíme na stereotypní 
představu, že humanitní a společenské 
vědy jsou disciplíny, s nimiž se tak nějak 

běžně v životě setkáváme, takže není 
problém je nějak okecat. Jedině učitel, 
který si vyzkoušel zaskočit za kolegu 
„občankáře“, ví, jak se může zapotit 
například u výkladu ústavy, aby studenti 
neusnuli nudou a to podstatné jim 
utkvělo v hlavách. Konec konců i pro 
rodiče je často mnohem důležitější, aby 
jejich ratolest uspěla hlavně u maturity, 
proto znalost ústavy či politické teorie 
pro ně není prioritou a raději dítko doma 
drtí ze slovíček do angličtiny.

Na druhou stranu, systém nebude 
fungovat podle ministerských představ, 
dokud bude klást na učitele poměrně 
mnoho nároků, ale málo jim nabízet. Tím 
nemám na mysli jen platové ohodnocení, 
ale například mechanismy, které je 
rozvíjí a motivují k další práci, tak jak 
to známe třeba z Finska či jiných zemí, 
kde učitelé po odučení určitého počtu 
let mají nárok na roční „odpočinek“. 
Během tohoto roku absolvuje učitel 
řadu školení a workshopů, které by ho 
měli nasměrovat a motivovat k další 
práci. Smyslem tohoto „volna“ je rovněž 
prevence proti syndromu vyhoření, jenž 
je mezi učiteli poměrně častým jevem. 
Obecně je učitelská profese považována 
za velmi rizikovou v souvislosti 
s nemocemi vyvolanými emocionálně 
náročnými situacemi. Taková opatření 
ovšem vyžadují poměrně stabilní 
a štědrou finanční dotaci, ale dosud se 
pro žádnou z vlád nejevilo vzdělávání 
jako priorita a rozumná investice do 
budoucnosti. Škoda.

Český vzdělávací  

systém navíc nevyžaduje 

průběžné vzdělávání 

učitelů, které by 

zvyšovalo jejich 

kompetence
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Když jsem se v devadesátých letech učil 
na karvinském gymnáziu, měl jsem 
výborné pedagogy, kteří mne inspirovali 
k něčemu, co jsem si nikdy předtím 
vůbec nedovedl představit. Přivedli mne 
ke španělštině, která se stala mojí vášní. 
Vlastně jsem tehdy našel zálibu i v jazyce 
matematiky. Považuji ji za bazální kámen 
světa, v němž žijeme. Snad právě kvůli 
matematice jsem „jazykář“. Má s jazykem, 
větou, výpovědí, výrokem a slovem 
mnohem více společného, než se děti ve 
škole zatím dozvídají. Tohle si zaslouží 
změnu, např. předmět Slovo a číslo, který 
se snažím postavit jako inovaci, bude 
spojovat jazyk a matematiku dohromady. 
Školím v této věci učitele -inovátory 
a vedu je k tomu, aby se stali inspirací 
pro své žáky. To s sebou přináší jejich 
učitelské zrání i změnu v pohledu na svou 
profesi.

Přes cizí jazyk a vlastně i přes 
matematiku jsem pak náhle zahlédl 
v dálce volání své mateřštiny. Podal 
jsem proto přihlášku na ostravskou 
filozofickou fakultu. Jako „synek“ 
z uhelného města jsem pak snad tisíckrát 
jezdil denně kolem šikmého kostela do 
Ostravy, která už navždy zůstane mou 
„almou mater“. Ten svědek mých cest 
tam ještě stále stojí a doufám, že tam už 
zůstane. Nerad bych, aby se můj domov 
ztratil v propadlině, jako se to stalo 
mnohým z generace mých rodičů. Znát 
své „teď a tady“ jsou základové dimenze, 
okolo nichž se má vzdělávání otáčet. 
A v současnosti tomu tak vůbec není, 
stejně jako není samozřejmé, že základem 
pro dobrou učitelskou profesi je řeč: jen 
prostřednictvím řeči, čtení a psaní se 
můžeme rozvíjet; jedině prostřednictvím 
jazyka se potkáváme s věděním. Na to, 
myslím, při výuce často zapomínáme.

Studium na Ostravské univerzitě 
bylo náročné. Musím se přiznat, že 
čeština pro mě byla skutečným oříškem, 
hlavně literatura přede mne kladla 
velmi vysoké překážky, které jsem 
často nedokázal zdolat a zkoušky jsem 
opakoval. Pochybuji, že jsou dnešní 
maturanti schopni pochopit díla, o nichž 

mluví u závěrečné zkoušky. Seznam 
četby jsem na různých školách, když 
jsem dělal předsedu maturitní komise, 
vnímal jako výsměch maturantů vůči 
komisi a také komise vůči systému. Proč 
vůbec maturujeme z literatury všichni 
povinně, když je zřejmé, že maturanti ty 
knihy mnohdy vůbec neměli v rukou? 
A na druhou stranu, copak se dá kniha 
pochopit z úryvku v čítance? Proč se na 
školách nečte pět knih, dobře vybraných, 
ale od začátku až do konce? Proč se neučí 
interpretace na celém příběhu nebo 
při poslechu audioknihy? Je tam tolik 
kompetencí, jež se při tom dají nacvičit! 
Mám pocit, že často mrháme potenciálem 
a časem.

Na rozdíl od literatury pro mne jazyk 
na fakultě nebyl problém. Našel jsem 
zalíbení ve své rodné řeči a snažím se 
dodnes ctít svůj rodný jazyk jako to 
nejdůležitější, co mi bylo dáno a čím 
jsem se dlouhodobě odborně zabýval 
a zabývám dodnes. A můj vztah ke 
španělštině je u mne s češtinou organicky 
propojen. Domnívám se totiž, že dobrý 
jazykář je především dobrým češtinářem. 
A dobrý učitel je především vynikajícím 
mluvčím. Tím musíme u učitelů začít. 
A často to necháváme ležet ladem bez 
povšimnutí. Žáci nemají ve škole sedět 
a mlčet. Mají tam především a stále 
mluvit, diskutovat, vydávat stanoviska, 
hádat se o svou pravdu, hovořit 
o příčinách a představovat si důsledky, 
hovořit v kruhu, poslouchat druhého. Ve 
škole se nemá psát nebo opisovat: v tom 
jsme my Češi experti – správný zápis do 
sešitu, úprava a text písemky. Ale v sešitě 
se názor žáka netvoří, ten se dá jen 
komunikovat s druhým.

Na fakultě jsem byl nadšeným 
posluchačem všech lingvistických 
disciplín od fonetiky a fonologie až po 
syntax, textologii i stylistiku, a to v obou 
jazycích. Bavila mne i dialektologie, čímž 
jsem dokázal vnímat i své vlastní rodné 
souřadnice, neboť nářečí česko -polského 
smíšeného pruhu mám hodně pod kůží. 
Měl jsem své potřeby, v Čechách jsem 
identifikovatelný svým nářečím. Pokud 
ke mně měli učitelé individuální přístup, 
mohl jsem se rozvíjet. Přiznám se, že 
k literatuře jsem musel dozrát, až teprve 
dnes dokážu některé knihy číst tak, 
abych v nich zahlédl ty správné motivy 
a dokázal si je přiřadit. Tehdy mi chyběla 
zkušenost, ale brzy se to mělo změnit. 
A vidíte, měl jsem je už v seznamu četby 
na gymplu, a až dnes vím, že jsem o nich 
nic nevěděl.

Využil jsem možnosti a vyjel jsem 
do zahraničí na stáž do španělského 
Santanderu. Vzpomínám s úctou na Prof. 
Svatavu Urbanovou, která tenkrát první 
ročník Erasmu na Pyrenejský poloostrov 
zajišťovala. Ta cesta mě opravdu hodně 
posunula; získal jsem úplně jiný obraz 
světa, vrátil jsem se se zkušeností, která 
mne rozšířila zorné pole, přišel jsem 
o středoevropskou řečovou zdvořilost 
a začal jsem věci říkat přímo, za což jsem 
v našem kulturním prostoru později 
dostal několikrát přes prsty. To, že jsem 
dělal věci jinak, nebylo vždy přijímáno. 
A u inovativních učitelů je to stejné, 
nemají to jednoduché. Potřebují naši 
podporu, aby nestáli sami a nebyli 
zatlačeni zpátky do průměrnosti a šedi 
systému.

Po státnicích jsem zůstal na fakultě, 
učil jsem na romanistice. Bylo to zajímavé 
období, kterým jsem se měl o sobě zase 
něco naučit a v němž jsem přijal další 
výzvy. V té době jsme s kolegyní Irenou 
Fialovou z katedry romanistiky jezdívali 
na letní školu galicijské filologie. Na tu 
dobu vzpomínám velmi rád a každému 
bych přál, aby se mohl někdy ponořit 

Žáci nemají ve škole 

sedět a mlčet. Mají tam 

především a stále mluvit, 

diskutovat, vydávat 

stanoviska, hádat se 

o svou pravdu
 »
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prostřednictvím cizího jazyka do jiné 
kultury a nasát ji do sebe. Myslím, že je 
klíčové, aby učitel vycestoval do světa: 
jak může o světě učit, když v něm nikdy 
nebyl? Proč se po učitelích automaticky 
nechce, aby mluvili cizím jazykem? Mrzí 
mne tento stav třicet let po revoluci. 
Mohli by rozvíjet své žáky v oboru 
i v jazyce. To je ta správná cesta. Takže je 
naší snahou stavět inovované předměty 
tak, aby se vyučovaly v cizím jazyce. 
Nemá to být výsada soukromých škol, 
ale výsada pro všechny děti v této zemi. 
A je   -li školství prioritou, proč si toho ještě 
nikdo nevšiml?

Pak jsem opustil Ostravu a odjel jsem 
do Prahy, kde jsem zažil svou nejlepší 
učitelskou zkušenost. Na gymnáziu 
Nový Porg v Praze jsem se opravdu naučil 
dobře učit. Až teprve tam jsem měl skvělé 
podmínky, podporu ze všech stran; 
bylo možné didakticky experimentovat, 
dělat věci po svém, vymýšlet inovativní 
přístupy, vnášet do školy téma; jako 
učiteli mi byla dána důvěra, že svůj 
profesní úkol zvládnu. Z této zkušenosti 
čerpám dodnes. Školy, kde je podpora 
vedení a kreativní a inovativní potenciál, 
budou tahouny vzdělávací soustavy. 
A vyvolají konkurenční prostředí. Toho 

se trochu obávám, protože to opět přinese 
výjimečnost, které se stát obává a chce 
ji pro všechny. Pokud do toho nenasype 
prostředky, učit inovačně budou jen 
některé školy. Ale bude jich přibývat – 
chceme k tomu přispět všichni my, 
kteří tvoříme Komunitu vzdělavatelů 
budoucích učitelů.

Doktorát v oboru románská jazykověda 
jsem dokončil na FF UK. Měl jsem fakt 
dobrý základ z Ostravy, odborné věci 
jsem nezapomněl, systém jazyka mám 
ve svém životě stále na zřeteli a často se 
přistihnu, že mě něco samo nutí stále 
o jazyce přemýšlet. Moje dizertační téma 
zaměřené na řečovou zdvořilost mě 
přitáhlo k interdisciplinaritě a zjistil jsem, 
že teprve na švu mezi vědními oblastmi 
se ukazují skutečné životní a společenské 
fenomény. Musel jsem začít číst 
fenomenologii, antropologii, sociobiologii 
i politickou geografii. Jedině tak jsem mohl 
proniknout do toho, kdo jsme my Češi 
a kdo jsou oni Španělé, a co to vlastně pro 
náš vzájemný kontakt znamená. Doktorát 
byla velmi objevná cesta a její text je 
postaven na mé vlastní řečové zkušenosti 
jazykovědce, což jsem považoval 
tehdy za klíčové pro to, abych ho chtěl 
dokončit. Proto je důležité, abychom ve 
škole podporovali mezipředmětovost 
a mezioborovost. Jsme v této věci 
pozadu, kopírujeme obory a hrajeme 
hru, že to jsou předměty. Ta doba je pryč, 
ujíždí nám vlak, skutečné „tady a teď“ 
je interdisciplinární a stojí na švu mezi 
jednou, druhou i třetí vzdělávací oblastí 
nebo oborem. Školy, které si postavily 
Školní vzdělávací program mezioborově 
tak, jak to umožňuje RVP už více než 
patnáct let, by se daly spočítat na jedné 
ruce. Ze všech pěti tisíc v zemi! Proč?

Později jsem se dostal na jinou střední 
školu, kde to bylo zase trochu jinak. Nedal 
jsem si na sebe pozor, čerpal jsem energii 
ze setrvačnosti a najednou jsem zjistil, 
že jsem na dně. Učitelské vyhoření bylo 
děsivé, nikomu bych to nepřál. Dvacet 
jedna školních roků je prostě skoro čtvrt 
století, a pokud do toho dáváte hodně ze 
sebe, najednou už to není jen kostel, ale 
šikmá plocha, po níž sjedete do propasti. 
Protože jsem měl doma podporu a mohl 
si dovolit zůstat delší dobu doma, dostal 
jsem se z toho poměrně snadno. Dodnes 
mne mrzí, že se stát o učitele v této situaci 
moc nestará – když jste v průšvihu, je to 
jen na vás a na vašich nejbližších – dostat 
se včas k lékařské pomoci při nedostatku 
podpůrných profesí nemusí vždycky 
každému vyjít. Ale já jsem měl štěstí. 
Proč to říkám? Protože učitel, který 
nemá podporu a je v systému, který mu 
neposkytuje bezpečí a nepodává v případě 
nouze pomocnou ruku, nemůže svou 
práci dělat s nasazením, a to je špatně.

Rekonvalescence mě naučila jedno: 
„dávej na sebe, chlapče, pozor, jsi v tom 
sám, a teď běž zase o kus dál“. A tak 
jsem šel, nejprve internetem a poté, co 
jsem odpověděl na inzerát, jsem seděl 
za Covidu v prázdném rychlíkovém 
autobuse směřujícím z Prahy do 
Liberce. To město jsem měl zastřeno, 

Školy, kde je podpora 

vedení a kreativní 

a inovativní potenciál, 

budou tahouny 

vzdělávací soustavy. 
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neznal jsem je. A dnes tam pracuji na 
pedagogické fakultě a mám to pracoviště 
opravdu moc rád. Je to přívětivé místo, 
kde se cítím přijímaný. Založil jsem 
Didaktickou dílnu, abychom na fakultě 
měli prostředí, kde se mohou studenti 
rozvíjet ve sborovně, kterou utvoří na 
semestr nebo dva. A zkoušejí si inovace. 
Pracují na problémových úkolech, mají 
svůj ateliér, kam chodíme řešit různá 
zadání. Učíme se spolupracovat a někdy 
nám to i nejde, což je moc fajn, protože 
to potřebujeme prostě zjistit. Jezdíme 
na školy, které si nás pozvou, abychom 
si my u nich vyzkoušeli různé novinky 
a inovativní přístupy a také aby i učitelé 
takových škol měli inspirační zdroj 
i podpůrnou skupinu.

Moje počáteční obavy se rozplynuly 
poté, co jsem zjistil, že je o Didaktickou 
dílnu zájem. Projekt bývá úspěšný, 
pokud má své „proč?“ Dnes vydáváme 
svůj vlastní podcast sponzorovaný 
MŠMT, úzce spolupracujeme 
se třemi školami – a to, že jsou 
z Moravskoslezského kraje, není náhoda. 
Je to region s velkým potenciálem 
a s dobře vedenými školami, kde jsou 
inovativně naladění ředitelé. I Ostravská 
univerzita mne zve na setkávání s kolegy 
i provázejícími či cvičnými učiteli 
z fakultních škol. Jsem rád, že se mohu 
do Ostravy vracet a vrátit univerzitě to, 
co do mne vložila. A to mne těší.

Pro školy navrhujeme inovace dle 
Strategie 2030+ a inkubujeme možnosti 
jejich provozu, a dokonce už pilotujeme 
některé nové integrované předměty. 
Přivezeme s sebou inkubátor, kde 
dobré nápady podpoříme a zvýšíme tak 
potenciál růstu a modernizace sboru 
i provozu. Je to náročná práce, ale velmi 
kreativní a mne osobně to neskutečně 
naplňuje. A jestli se podaří Ostravské 
univerzitě postavit opravdu dobrou 
klinickou školu, rád bych tento projekt 
podpořil, jak budu moci, protože tato 
země potřebuje mít dobré školství 
a ukázku skutečně dobře navržené 
moderní vzdělávací a přitom státní 
instituce. Od toho se totiž veškerý další 

úspěch naší země bude odvíjet. Držím 
v tomto Ostravské univerzitě palce, 
spolupráce s Martinem Tomáškem, je 
intenzivní a velmi přínosná.

A na závěr jen další z mých motivací. 
Můj syn půjde příští rok do první třídy, 
moc bych si přál, aby ho škola dokázala 
plně rozvinout, najít jeho talent a využít 
potenciálu, který každé dítě má. Nevidím 
důvod, proč by neměl v moderním státě 
mluvit plynule anglicky po šesti letech 
výuky na základní škole, ve svobodné 
zemi, v Evropě. Nevidím důvod, proč 
by měl mít ze školy strach či dokonce 
nechuť se dozvídat o světě nové věci 
a zkusit je sám hledat. Nevidím ani 
důvod, proč bych jako rodič -učitel neměl 
škole, které své dítě svěřím, důvěřovat, 
že to zvládne. Uvidíme.

Miroslav Slowik je absolvent 

Filozofické fakulty Ostravské 

univerzity, a hlavně kreativec, 

člověk živelný, který nenechá 

ležet věci bez povšimnutí, 

ale dodává, že odklízí z cesty 

zbytečnosti, aby se dostal k tomu 

podstatnému. Na Filozofické 

fakultě OU vystudoval Učitelství 

pro střední školy: španělský 

jazyk a literatura – český jazyk 

a literatura. Ve studiu pokračoval 

na Universidad de Cantabria 

a Universidad de Santiago de 

Compostela ve Španělsku. Svá 

studia ukončil doktorátem 

v oboru Románské jazyky v roce 

2020 na Univerzitě Karlově.

V současné době působí 

jako vysokoškolský pedagog na 

Fakultě přírodovědně ‑humanitní 

a pedagogické Technické 

univerzity v Liberci. Na fakultě 

vede tak zvanou Didaktickou 

dílnu, jež má pomoci budoucím 

učitelům najít inspiraci a společný 

prostor pro předávání zkušeností 

i vzájemnou komunikaci, 

a vybudovat tak bezpečné 

prostředí, v němž mohou studenti 

zkoušet inovativní způsoby 

výuky. „Studenti se zde naučí, 

že se nemusí bát dělat věci jinak 

a přijmout, co jim samotným jde 

a nejde, protože pak zůstanou 

autentičtí i před žáky. Z toho 

vyplyne i jejich přirozená 

autorita. Nebudou se hroutit, 

že něco neumí, že dělají chyby,“ 

říká Miroslav Slowik. Je řešitelem 

projektu Otevřená výzva 

s podporou nadačního fondu 

ABAKUS. Projekt má napomáhat 

ke zlepšování vzdělávání českých 

učitelů, přinášet inovace do výuky 

a přispívat k rovným šancím ve 

vzdělávání. Miroslav Slowik žije 

v Praze, je ženatý a má 5 dětí.

 ∆
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Počátkem roku 2022 vznikla napříč 
fakultami Ostravské univerzity 
inovační skupina Všichni spolu. Svou 
pozornost jsme soustředili na to, co jako 
vysokoškolští vyučující potřebujeme, 
abychom dokázali učit lépe.

Prvotním impulzem byl pro nás 
dotazník, v němž studenti vyslovili 
svoji představu o tom, co je na jejich 
cestě ke vzdělání podporuje a co jim v ní 
naopak brání. Podle našich studentů by 
kvalitní výuka měla splňovat tři hlavní 
podmínky: vyučující by měli své studenty 
respektovat, měli by je aktivizujícími 
přístupy vtahovat do hry a být schopni 
ukázat, jak jim to, co se učí, bude pomáhat 
v budoucí profesi. Tři prosté věci, jako 
v pohádce. Ale jak jich dosáhnout?

V naší skupině jsme si nejprve ujasnili, 
z čeho budeme při hledání funkčních 
řešení vycházet. Dohodli jsme se, že 
chceme: 1. pěstovat výuku založenou na 
výzkumu, 2. fungovat jako tzv. učící se 
univerzita.

V odborné literatuře existují důkazy, že 
se kvalitní výzkum nepromítá do kvalitní 
výuky automaticky, oběma činnostem 
univerzit je proto třeba věnovat stejnou 
pozornost. Domníváme se, že první výše 

zmíněnou podmínku dokážeme naplnit 
tím, že do výuky budeme nejen promítat 
výsledky aktuálního bádání, ale rovněž 
studujícím umožňovat se na něm aktivně 
podílet a reflektovat ho. Předmětem 
reflexe samozřejmě musí být i vlastní 
výuka vycházející z metod, které se 
prokázaly jako funkční.

Na českých školách všech stupňů se 
stále častěji ozývá, že klíčovou schopností 
skutečně kvalitního vyučujícího je jeho 
fungování v týmu. Solitéři totiž nezřídka 
nedokážou navazovat na práci druhých 
a nejsou jim schopni ani „předávat vlastní 
pochodeň“. Pokud bude každý uvažovat 
jen sám za sebe, ztrácí se tím synergie 
potřebná k úspěšnému naplňování 
celků vyžadujících spolupráci, jako jsou 
studijní programy. Proto se stále častěji 
mluví o nutnosti vytvářet tzv. učící 
se komunity, v našem případě učící 
se Ostravskou univerzitu. Vědomí, že 
jde o naši společnou věc, jejíž podobu 
mohu a dokážu sám ovlivnit, vede 
k pocitu zodpovědnosti za stav i rozvoj 
naší alma mater, ať už jsme studující, 
vyučující nebo ostatní zaměstnanci. 
K hlavním zásadám takové komunity 
patří, že se její členové učí od sebe 

navzájem i od jiných, všichni do živého 
společenství přispívají, pravidelně se 
setkávají, cení si bezpečného prostředí 
i provokativních myšlenek, soustředí se 
na to, co je přínosné jak pro univerzitu, 
tak společnost a snaží se společně 
prohlubovat touhu po vzdělání.

Jak to celé vypadá v praxi? Vytvořili 
jsme SharePoint „Učím na Ostravské“, 
jehož banner najdete v Portálu (pravý 
sloupec). Zde zveřejňujeme nabídku 
kurzů, edukačních materiálů a také 
tzv. otevřených hodin, kterými lze 
cestu k inovacím vlastní výuky zahájit. 
Prostřednictvím formuláře nabídnete 
vybranou hodinu jako otevřenou 
a můžete se těšit na návštěvu jiného 
vyučujícího, který vám následně – 
v bezpečném prostředí a podporujícím 
způsobem – popíše, co viděl. Stejně tak 
se můžete sami přijít podívat do hodiny 
někoho jiného a prokázat mu stejnou 
kolegiální službu. Vyučujících, kteří mají 
o podobnou návštěvu zájem, přibývá, 
a díky tomu se zdá, že jde o vhodný 
způsob vzájemného poznávání, kritické 
reflexe i společného pedagogického růstu.

Budeme rádi, když rozšíříte naše řady.

Výuku mohu nejlépe 
zlepšit ve spolupráci 

s jinými
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V tomto vydání OFFline jsme se chtěli 

podrobněji podívat, co pro nás znamená život 

v demokratické společnosti, co všechno obnáší 

být svobodným občanem. Společně s filozofem, 

odborníkem na politickou filozofii a politologii 

Romanem Rakowskim z Katedry filozofie FF OU 

jsme se zaměřili na demokracii, její slabiny 

a krize. Zároveň jsme nahlédli na občanskou 

společnost, proč právě Češi v porovnání s občany 

okolních států patří spíše k těm pasivním. 

Nyní se ale v důsledku ekonomické krize dala 

část společnosti do pohybu. Co z toho plyne 

a jaká rizika hrozí v případě, že občané ztratí 

víru ve vládu a sociální jistoty? Kde je ta část 

společnosti, která za stávajících podmínek věří 

v překonání současné krize? Je skutečně česká 

společnost natolik poznamenaná odkazem 

minulosti, kdy angažovanost ve veřejné sféře 

naráží na srovnávání s režimními rituály z dob 

komunismu? Možná nám právě teď chybí aktivní 

lidé, kteří by veřejně hájili základní principy 

demokratické společnosti. Umíme si takové 

občany vychovat?

Svetr
jako spouštěč 

krize 
české liberální 

demokracie



14 rubrika > 

téma Člověk 

a společnost

Jak se u nás aktuálně projevuje 
občanská společnost?

Teď ji můžeme ilustrovat na protivládních 
demonstracích, kdy se agregují nějaké 
zájmy, sloučily se spolu a využívají 
veřejný prostor proti politice. Je to 
nejaktuálnější forma, kterou bychom 
mohli ilustrovat.

Nyní jste vzpomenul 
protivládní demonstrace, kdy 

se aktivovala část společnosti. Přesto 
jsou ale Češi občansky a veřejně spíše 
pasivní a své aktivity směřují více do 
privátní roviny. Čím to podle vás je? 
Došlo k mobilizaci lidí, kterých se dotklo 
zvyšování cen, ti se nyní aktivovali. 
Podle mého názoru se nejedná přímo 
o pasivitu, ale absenci možnosti na 
politice a aktivitách občanské společnosti 
participovat. Na participaci je potřeba 
určitý časový prostor a nedokážu 
odhadnout, nakolik je v kontextu 
současných problémů takový čas na věci 
veřejné k dispozici. Momentálně spíše 
vidíme reakce na současné problémy než 
deliberativní proces demokracie, kde se 
v diskuzi rodí nová témata.

V čem spatřujete největší 
slabiny české společnosti ve 

vztahu k demokracii?
Pokud ji budeme chápat jako 
zastupitelskou liberální demokracii, tak 
ta naráží na řadu úskalí, jako je lobbing 
či populismus. Procházíme určitou krizí, 
máme 1,2 mil. lidí v exekuci v důsledku 
ekonomické krize, veřejné mínění je 
poznamenáno frustrací, je konfrontováno 
s řadou fake news a hoaxů. Toto všechno 
produkuje určité populistické myšlení, 
které nevím, do jaké míry je slučitelné 
s demokracií. Občané reagují na nálady 
a krátkodobé problémy společnosti 
a společnost na základě toho reaguje na 
silné impulsy dlouhodobými zákony 
a vybranou reprezentací. Podle mého 
názoru není rovněž v pořádku, jak vláda 
komunikuje s občany. Například když jim 
premiér Petr Fiala při jednání v Lánech 
ukazuje, jak si stáhli teplotu o půl stupně, 

aby byli občanům vzorem a ukázali, kde 
mají lidé šetřit. Jenomže mnozí jsou už 
dávno za svými ekonomickými limity. 
Rada, že si lidé mají vzít další svetr, akorát 
vytváří zbytečnou propast mezi občany 
a establishmentem. Na základě toho se 
může běžný občan domnívat, že politika 
není dělaná pro něj. Tohle prostě není 
dobrá komunikace s lidmi. Navrch proto 
budou nyní mít ty politické subjekty, které 
se nebudou bát artikulovat jednoduchá 
řešení, které obejdou jakousi politickou 
kulturu a budou teď v uvozovkách drsně 
prosazovat určitá jednoduchá řešení 
v komplikovaných situacích. Mohli jsme 
to vidět v politice před zvolením Donalda 
Trumpa, na Slovensku rovněž zvítězila 
strana, která používala určitý slovník, 
přitom říkala totéž, co ostatní strany, 
vidíme to i v Maďarsku.

Říkáte, že populismus se 
neslučuje s demokracií 

a vyjmenoval jste řadu příkladů, kde 
populismus zafungoval u voličů. 
Přikláníte se k názoru, že liberální 
demokracie prochází celosvětově 
jakousi krizí?
Jako krizi vnímám to, že se k moci 
dostávají silní hráči na základě 
mechanismů, které nejsou příliš 
fér a nejsou nijak regulované. Když 
zmíním např. hnutí ANO, hovořilo se 
o tom, že první předvolební kampaň 
stála 100 milionů korun, což je podle 
mě nerovný boj se stranami, které na 
to nemají. Přirovnám  -li to ke sportu, 
jakou asi má šanci tým basketbalu, 
kdy hráči měří metr a půl proti hráčům 
protivníka, kde mají hráči dva metry? 
Ti vysocí pravděpodobně vyhrají. Tohle 
je ale liberální demokracie a s tím se 
musí počítat. Nebo si vezměme třeba 

i Trumpovu předvolební rétoriku, 
která byla veskrze protidemokratická, 
postavená na představě lidí, že 
demokracie uvolňuje pravidla ve 
společnosti, že společnost se stává příliš 
pluralitní a každý si dělá, co chce. A právě 
tahle pluralita časem začala velké části 
společnosti vadit a domnívala se, že za 
to může demokracie. A v okamžiku, 
kdy Trump začal formulovat své teze 
proti příliš uvolněné společnosti, kdy 
minoritní skupiny mají větší práva než 
většinová společnost, tedy napadal 
základní demokratické principy, získal 
si řadu voličů právě ze skupiny těch, 
kteří vyžadují větší regulace menšin. 
V jednom průzkumu na dotaz, zda by 
Češi chtěli tvrdší, méně liberální režim, 
se 50 % respondentů vyjádřilo kladně. 
Demokracie se jim jeví příliš uvolněná, 
protože mnoho minoritních skupin má 
příliš mnoho práv na úkor většiny. A to 
přesně formuloval Donald Trump ve své 
kampani. To je pravděpodobně důvod, 
proč řada lidí slyší na populismus a silné 
hráče, kteří zase vytvoří jakési mantinely.

Co je podle vás pro společnost 
nejfunkčnější, aby se cítila 

svobodná, jedinec mohl rozvíjet svůj 
talent a intelekt a tím pádem inovovat 
a posouvat celou společnost. Existuje 
z pohledu filozofa nějaký ideál či 
osvědčený návod?
Kdybych to nechal čistě v politické rovině, 
vždy se osvědčil silný sociální stát, kdy 
máme zaručené určité jistoty a svobody 
a v němž se občan může rozvíjet. Je to 
pak otázka politické filozofie, zda se vláda 
přikloní k potlačení sociálního státu 
a začne lidi vést k větší zodpovědnosti za 
sebe samotné, jak jsme to třeba viděli za 
Nečasovy vlády, nebo zda nechá některé 
prvky na kolektivním řešení.

Jsou politické subjekty, které vždy 
budou klást akcent na svobodu a budou 

(?)

(?)

(?)

(?)

(?)

 pluralita časem 

začala velké části 

společnosti vadit 

a domnívala se, že za 

to může demokracie.
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proti regulaci samotného trhu a vysokým 
daním, které ale zaručují onen sociální 
stát. Je otázka, zda společnost bude 
v lepší kondici, pokud si každý bude 
muset řešit sám za sebe všechny otázky 
sociální existence. Za mě je sociální 
nejistota rozkladná. Myslím si, že pokud 
se společnost nachází v nějaké existenční 
krizi, vždy to v dějinách vedlo ke změnám 
politického režimu. Takže pokud není 
sociálně stát v dobré kondici, může to být 
pro demokracii v důsledku problém.

Nenarážíme vždy za každého 
režimu na nedostatky lidské 

povahy, která inklinuje k moci, 
korupci a jiným slabinám?
Vždy je potřeba politické filozofie. 
V momentě kdy máme silně pluralitní 
společnost, kdy každý má nějakou 
představu o tom, jak by svět měl vypadat 
nebo jak by měla být organizovaná 
samotná společnost, je pokaždé třeba 
vyřešit tři základní otázky: jestli 
nebudeme omezovat svobodu, jestli 
se nenavrátíme ke konzervativnímu 
modelu, kdy budeme všechny tlačit 
k solidaritě, nebo se nevrátíme ke 200 let 
starému modelu utilitarismu, kdy 
budeme kalkulovat nebo přepočítávat 
štěstí, což se schovává za sociální stát. 
Osobně doporučuji knihu Michaela 

Sandela Spravedlnost: Co je správné 
dělat, což je podle mě skvělá kniha i pro 
středoškoláky. Tato kniha poukazuje 
na myšlenkové experimenty a různá 
dilemata. Na příkladu hurikánu Charlie 
autor vnáší otázky, zda jít cestou 
solidarity a regulovat trh a ceny služeb, 
o něž je v důsledku katastrofy obrovská 
poptávka, a tím jít proti svobodě, nebo se 
uchýlit k utilitarismu, který je normativní 
a říká občanům, co a jak mají dělat. 
Jsou to komplikované otázky, protože 
každý má jiný pohled na věc, a i když 
budeme věcně argumentovat, své názory 
podkládat vědeckými fakty a tvrdými 
daty, bude zde vždy část obyvatel, která 
se bude vymezovat, jak jsme to viděli 
například během covidu. Ani racionálně 
vedený dialog s vědeckými argumenty 
nefungoval. Pak je otázka, jak vést 
dialog, když nefunguje argumentace 
a základní principy vědy se ani nepřiblíží 
k pochopení.

Považujete za důležité, 
aby se studenti a žáci vedli 

k demokratickému myšlení, občanské 
společnosti a odpovědnosti?
Když se podíváme na kontext České 
republiky, tak to důležité je. Podle mého 
názoru by se měla se studenty řešit 
politická dilemata, rozebírat a vést s nimi 

dialog. Postkomunistické země byly do 
jisté míry zvyklé na určitou autoritu, 
občanská společnost před rokem 1989 de 
facto neexistovala. Existovala izolovaně 
uvnitř domácností, kdy se hodnoty 
předávaly v rámci rodiny, protože to 
nebylo možné ve veřejném prostoru. 
Teprve teď zjišťujeme, že v demokratické 
společnosti je každý člověk zodpovědný 
sám za sebe a musí se umět rozhodovat 
sám. Je dobré, že se dnes např. na 
středních školách otevírá diskuze 
o kritickém myšlení či formativním 
hodnocení, což jsou první kroky, kdy si 
uvědomujeme, že potřebujeme občany 
gramotné ve věcech veřejných – nikdo to 
už za nás rozhodovat nebude.

My ovšem potřebujeme nějaké 
nástroje, jak uchopit problémy, které 
kolem nás jsou. Za prvé umět je vůbec 
interpretovat a vědět, že mají třeba dva 
až tři možné způsoby řešení. Zhodnotit, 
zda jsou správné, uvědomit si, v jakém 
politickém spektru se pohybuju. 
Domnívám se, že toto všechno je 
v současné době důležité a potřeba, což 
u nás nebylo dříve zvykem, na rozdíl 
například od amerického prostředí, kde 
se kontinuálně navazuje na participaci 
občana. Od dětského věku je veden 
k tomu, aby byl součástí nějakých 
spolků, z čehož mu plynou určité 
výhody například při studiu na vysoké 
škole. (Angažovanost ve spolcích 
a dobrovolnictví je na amerických 
vysokých školách jedním z významných 
parametrů při přijímacím řízení, 
pozn. red.)

(?)

(?)

vždy se osvědčil 

silný sociální stát, kdy 

máme zaručené určité 

jistoty a svobody a v němž 

se občan může rozvíjet
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Demokracie a svoboda jsou základní kameny nejen Evropské 
unie. Jak je vnímáte jako občané ČR a EU? Je jim podle vás nutné 
stále věnovat pozornost, nebo je považujete za vyřešené?

Minulý týden jsem poslouchala 
prezentaci od architekta Davida 

Kotka a on řekl moc krásnou věc, 
kterou by měl mít na paměti každý 
z nás: „Musíme se neustále vzdělávat, 
aby nám nikdy nedošla inspirace.“ 
Podle mého názoru se tato věta dá 
přenést do každého odvětví a pojmout 
několika směry. Což mě dostává 
k odpovědi, že jsem za to, aby se 
demokracii a svobodě nadále věnovala 
pozornost. Neustále potřebujeme 
aktuální přehled o tom, jak věci jsou, 
nebo nejsou nastavené a hlavně to 
pořád dostávat do povědomí mladé 
generace.

Natálie, 2. ročník sociologie

O1
K prvnímu asi 
nemám co dodat, 

s demokracií souhlasím 
a svobodu si myslím máme 
dostatečnou, samozřejmě 
člověk má nějaké 
povinnosti, pokud chce být 
součástí nějaké společnosti, 
avšak ta naše mi nepřijde 
nijak omezující.

Studentka, 3. ročník 
psychologie

Já si myslím, že bychom 
se tomuto tématu měli 

věnovat. Už i T. G. Masaryk 
říkal, že o demokracii se musí 
pečovat pořád. Svobodu 
a demokracii můžeme 
ztratit také, pokud budeme 
podporovat extremistické 
politické strany.

Ondřej, student 2. ročníku 
Historie a ZSV se 
zaměřením na vzdělávaní

O1

O1
O1

anketa

Myslím, že je neustále 
nutné myslet jak na 

demokracii, tak na svobodu, 
protože se můžou vytratit 
mrknutím oka, už teď je 
poměrně na pováženou, 
zda už demokracie není 
pouhopouhou iluzí, kterou 
mocní utěšují chudší a dávají 
jim iluzi, že můžeme o něčem 
reálně rozhodovat. 

Marek, 2. ročník sociologie

O1

Myslím si, že tyto otázky 
by společnost, ať už česká 

nebo evropská, neměla nikdy 
vnímat jako „vyřešené“. Pokud 
se o tyto hodnoty nebudeme 
zajímat, vnímat je jako důležité a 
pečovat o ně, přijdeme o ně. Jsou 
to hodnoty velice křehké, které 
se můžou velmi rychle vytratit, 
a proto je nesmíme brát jako 
samozřejmost. Koneckonců válka 
v Evropě ve 21. století je toho 
důkazem.

Katka, 2. ročník, doktorské 
studium, obor Historické vědy

O1

› připravila Marie Linzerová
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O2 Co pro vás v dnešní situaci znamená být 

mladým občanem České republiky?

Nad touto otázkou 
přemýšlím dlouhodobě 

a stále na ni nenacházím 
uspokojivou odpověď. Jsou 
situace, kdy jsem hrdá, ale 
přicházejí rovněž chvíle, kdy 
se trochu stydím za to, kam až 
dokážeme jako česká společnost 
klesnout. Pokud bych se zaměřila 
na to pozitivní, tak jsem např. 
hrdá na to, jak se naše současná 
vláda postavila k pomoci válkou 
likvidované Ukrajině.

Katka, 2. ročník, doktorské 
studium, obor Historické vědy

Nic specifického 

Studentka, 3. ročník 
psychologie

Svým způsobem to 
pro mě znamená, že 

bych měl plnit občanskou 
povinnost a chodit k volbám. 
Domnívám se, že v budoucnu 
budou hrát hlasy mladých 
občanů důležitou roli.

Ondřej, student 2. ročníku 
Historie a ZSV se 
zaměřením na vzdělávaní

Myslím si, že to je velká 
zodpovědnost a bojím se, 

že většina mladých občanů si to ani 
neuvědomuje. Přece jen my jsme 
ti, kteří ovlivňují budoucnost naší 
republiky, vytváříme tady budoucnost 
pro svoje děti. Takže bychom neměli 
k tomu mít laxní přístup. I vzhledem 
k tomu, jak jsem odpovídala v první 
otázce, je důležité, aby se mladá 
generace orientovala v nynějším světě. 
Proto jsem taky toho názoru, že by se 
celkově aktuality měly více probírat 
už třeba na druhém stupni základní 
školy.

Natálie, 2. ročník sociologie

O2

O2

O2

O2
Žít v rámci 
zákona, přispívat 

do společnosti (práce, 
studium, různá tvorba) 
a plnit občanské 
povinnosti (např. účast na 
volbách)

Marek, 2. ročník 
sociologie

O2

O3 Cítíte se 
jako občan 
Evropské unie 
a člen evropské 
společnosti? 
V čem přesně?

Rozhodně. Vždy pro mě bylo 
velice důležité být členkou 

evropského společenství. Velkou 
roli v tom hraje obor, který studuji 
(historie) a také to, že cestování 
primárně po Evropě a setkávání se 
s lidmi v zahraničí patří nejenom 
k jednomu z mých koníčků, ale také 
k cílům života. Evropu, potažmo 
Evropskou unii vnímám jako 
historický celek, který nese podobné 
kulturní a společenské hodnoty, 
které dokážeme bránit, ale i šířit ve 
světě, pokud jsme jednotní.

Katka, 2. ročník, doktorské 
studium, obor Historické vědy

O3
To je docela 
záludná otázka 

a musím říct, že jsem nad 
touto perspektivou nikdy 
nepřemýšlela. Upřímně 
musím říct, že první, co mě 
napadlo při přečtení otázky, 
bylo, že vnímám jako velmi 
pozitivní spojení států 
v rámci Evropské unie.

Natálie, 2. ročník 
sociologie

O3
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Považuju to za 
důležité. Děti 

i mladí by měli mít 
základní vědomosti 
o naší zemi.

Marek, 2. ročník 
sociologie

O4
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Považujete za 
důležité vzdělávat 
žáky a studenty 
v oblasti základů 
společenských věd? 
Proč se domníváte, že 
ano, popřípadě, že ne?

O4

Jelikož studuju obor Základy 
společenských věd, tak ano, myslím 

si, že by předmět ZSV měl vést žáky k 
tomu, aby získali základní znalosti ohledně 
humanitních věd. Psychologie může 
pomoct studentům k poznání vlastního 
já, díky politologii můžou studenti poznat 
různé politické ideologie a pochopit, jak 
funguje vnitrostátní a zahraniční politika a 
svým způsobem učitelé ZSV učí žáky, jak se 
chovat ve společnosti (např. v právu nebo v 
etice). Myslím si taky, že by se měli učitelé 
zaměřit na finanční gramotnost. To záleží na 
domluvě mezi učiteli, jestli se tomu budou 
věnovat v matematice nebo v ZSV, kde se 
ekonomika vyučuje.

Ondřej, student 2. ročníku Historie 
a ZSV se zaměřením na vzdělávaní

O4

No jak v čem, třeba hodně 
řeším práva LGBT+ 

komunity a v Česku tohle vidím 
jako velký rozpor, co se nějaké 
evropské „unie“ týče. Na jednu 
stranu se tlačíme k západnímu 
světu, jejich pokroku a moderní 
společnosti, na druhé straně tady 
musíme řešit tak primitivní věc, 
jako jsou sňatky homosexuálních 
párů. Takže v tomhle se určitě jako 
člen Evropské unie necítím. 

Studentka, 3. ročník 
psychologie

O3

Cítím se jako občan 
Evropské unie a evropské 

společnosti, protože si myslím, 
že žijeme v době, kdy musíme 
podporovat integrační politiku. 
Myslím to tak, že v době, kdy 
řešíme globální oteplování, 
terorismus, válku na Ukrajině 
a další problémy, je důležité, aby 
spolu jednalo co nejvíce států.

Ondřej, student 2. ročníku 
Historie a ZSV se zaměřením 
na vzdělávaní

O3

Nestuduji pedagogický 
obor, tudíž nejsem asi 

plně kompetentní odpovědět na 
tuto otázku. Ale osobně považuji 
za velice důležité vzdělávat žáky 
i studenty v ZSV. Už jen proto, 
že se opravdu jedná o základy 
několika klíčových humanitních 
disciplín, tyto základy by měl 
mít každý plnohodnotný člen 
občanské společnosti.

Katka, 2. ročník, doktorské 
studium, obor Historické vědy

O4

Ano, považuji 
to za důležité, 

protože jako lidé přirozeně 
působíme ve společnosti, 
které jsme součástí 
a alespoň povědomí 
o tomhle bychom měli 
mít, protože doma se to 
málokdy dovíme.

Studentka, 3. ročník 
psychologie

Ano, určitě. Přijde 
mi to velmi důležité, 

protože mám dojem, že 
se s nimi témata v ZSV 
neprobírají srozumitelně, 
nebaví je to a tím pádem je ani 
nepovažují za důležitá. Výuka 
by se měla prohloubit a podat 
hravým způsobem, aby to pro 
žáky bylo pochopitelnější. 

Natálie, 2. ročník 
sociologie

O4

O4

Jak kdy. Někdy mi 
připadá že se až 

moc necháváme ovlivňovat 
západem a dotahujeme zde 
ten jejich bordel. To že žijeme 
v EU si třeba uvědomím, když 
vidím nějaký veřejný projekt 
či budovu postavenou z jejich 
dotací.

Marek, 2. ročník 
sociologie

O3
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Tvrzení, že historie se neustále opakuje, je otřepaným klišé, 

nicméně v tento okamžik se nám může jevit jako pravdivé. 

V souvislosti s válkou na Ukrajině a ekonomickou krizí 

v důsledku událostí posledních let stoupají naše obavy, 

frustrace a úzkost. Oprávněně se mnozí ptají, zda se část 

evropské společnosti nedopouští nějakých zásadních 

historických chyb, které mohou mít dalekosáhlý dopad 

na naše životy i životy našich dětí. Z tohoto důvodu máme 

snahu kriticky se ohlížet do minulosti, hledat paralely, 

historické vzorce a možná řešení, jak z krize ven. S historikem 

a odborníkem na novodobé dějiny Václavem Kaškou z Katedry 

historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity jsme se 

pokusili nalézt určité podobnosti, jak moc se nám historie 

opakuje před očima. Zeptali jsme se na důvody, které vedly 

k vypuknutí druhé světové války, vzniku autoritářských 

režimů nebo k základům evropské integrace.

Z pohledu 
dneška 

se opět díváme 
do minulosti

› text Nela Parmová 
 › foto Ivana Krištofová    
 › ilustrace Helena Franz
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Historici neradi přistupují 
k nejrůznějším historickým 

analogiím, nicméně nedá mi to se 
nezeptat, zda současná situace 
v Evropě v něčem nepřipomíná 
některé momenty ve dvacátých či 
třicátých letech minulého století?
To je těžké. My to teď tak můžeme 
vnímat, najednou se i široká veřejnost 
ohlíží do minulosti, což je přirozené. 
Situace mezi dvěma světovými válkami 
byla velmi napjatá, zejména ve 30. 
letech, kdy narůstala agresivita ze strany 
Německa. Obava z dalšího velkého 
válečného konfliktu byla velká, protože 
Evropané stále měli v živé paměti velkou 
válku, jak říkali první světové válce. 
Zejména z tohoto důvodu západní 
mocnosti – Francie a Velká Británie – 
upřednostňovaly politiku appeasementu, 
tedy snahu o vyjednávání s Třetí říší. 
Nejpozději po napadení Polska v roce 1939 
se ukázala tato politika jako nefunkční, 
ale předtím se většina západních politiků 
v návaznosti na veřejné mínění snažila 
všemožně zabránit dalšímu ničivému 
válečnému konfliktu.

Po napadení Ukrajiny Ruskem 
zaznívají různé hlasy. Jedni se přiklání 
k tomu, aby konflikt zůstal lokální 
a nezatahovali se do něj další účastníci, 
ale zaznívají i hlasy, které naopak vyzývají 
k zastavení agresora hned v počátku 
a právě zde je argumentováno situací 
v Evropě ve třicátých letech minulého 
století, kdy Hitler prostřednictvím 
diplomatů zachovával zdání racionálního 
člověka ochotného se dohodnout, 
nakonec však bylo jeho chování vždy 
agresivní. V tomto ohledu lze spatřovat 
jakousi analogii. Z pohledu dneška se opět 
díváme do minulosti.

V této souvislosti mě napadá 
i role propagandy, která byla 

v době nacistického Německa velmi 
silná a dokázala si naklonit nejen 
obyvatele, ale i řadu evropských 
vládnoucích elit. Jak s propagandou 
Německo pracovalo a jak moc 
ovlivnila předválečnou situaci? Dá se 

i v tomto ohledu vysledovat nějaká 
analogie?
Je důležité si uvědomit, že propaganda 
je v éře moderních masmédií součástí 
státních politik a propagandistická 
mašinérie využívá postupy, které 
jsou účinné. Pracuje s polopravdami, 
manipuluje a současně zohledňuje 
poptávku zdola. Propagandisté dobře 
znají segmenty veřejného mínění, čímž 
získávají propagandistickou munici. 
Důležité je si uvědomit, že stejně jako 
tomu bylo ve třicátých letech, i dnes hraje 
svou roli ekonomická situace, a to jak na 
úrovni mezinárodního obchodu, tak na 
úrovni našich peněženek.

Na co bychom si jako evropská 
společnost měli dát nyní 

pozor, abychom neopakovali stejné 
chyby, jichž jsme se v minulosti 
dopustili a výrazně nás ovlivnily?
Neměli bychom podceňovat, nebo úplně 
ignorovat mezinárodní organizace. Pokud 
nejsou funkční, svět se snadno může 
změnit v geopolitickou hru na rozdělení 
mocenského vlivu, jak to Evropa znala 
právě ve 30. letech, kdy si sféry vlivu 
v létě 1939 rozdělily Německo a Sovětský 
svaz. Málokdo to v té době čekal, 
protože obě země byly ideologickými 
odpůrci. Ale jelikož selhalo vyjednávání 
Sovětského svazu s Francií a Velkou 
Británií, tak se Sovětský svaz nečekaně 
spojil s Německem (Pakt Ribbentrop–
Molotov, pozn. red.) a středovýchodní 
Evropu si mocensky rozdělily. Tehdy se 
opět ukázala nefunkčnost Společnosti 
národů, z něhož ovšem Německo po 
nástupu nacistů k moci vystoupilo. 
Společnost národů byl pokus po první 

světové válce o vytvoření nějakého 
bezpečnostního rámce, který ale zcela 
selhal. Mimo jiné i proto, že USA zůstaly 
stranou. Během druhé světové války se 
pak Stalin s Churchillem jako zástupci 
vítězících stran domlouvali, co bude 
s Evropou, až bude Německo poraženo. 
Ani jednomu nebyla cizí myšlenka 
rovnoměrného rozdělení mocenských 
sil v Evropě s tím, že střední Evropa 
se procentuálně rozdělí na mocenské 
vlivy východu a západu. Tuto dohodu 
odmítali Američané, kteří nechtěli znovu 
hrát starou evropskou imperiální hru 
na rozdělení světa podle sfér vlivu. Na 
společném jednání Roosevelta, Churchilla 
a Stalina na Jaltě v únoru 1945 se žádné 
dělení Evropy nekonalo. Představitelé 
Velké trojky se dokonce tehdy ani 
neshodli na tom, kde povede demarkační 
linie. To je asi první věc, kterou bychom 
měli zajistit – funkčnost či reformu Rady 
bezpečnosti OSN. Za druhé bychom 
neměli dopustit, aby se politické elity 
zcela odpojily od společnosti. Například 
Vladimír Putin se Západu může jevit 
jako pološílený diktátor uzavřený mezi 
kremelskými zdmi, na stranu druhou ho 
ruská státní propaganda vykresluje jako 
lidového politika, který obnoví slávu 
Ruska. Vládní politici demokratických 
zemí by ale nikdy neměli sklouzávat 
k vytváření kultu osobnosti, neomylného, 
nejpracovitějšího, superschopného 
lídra. Tedy rozhodovat se rychle, 
sami bez konzultací s vlastní stranou 
a v potřebných případech na parlamentní 
půdě s opozicí, bez ohledu na veřejné 
a odborné mínění. Byť veřejné mínění je 
rozličné.

Společnost je v tuto chvíli 
poměrně rozdělená, 

polarizovaná, část veřejnosti se 

(?)

(?)

(?)

(?)

Vládní politici 

demokratických zemí  

by nikdy neměli 

sklouzávat k vytváření 

kultu osobnosti
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uchyluje k extremistickým názorům, 
k rychlým a jednoduchým řešením. 
Toho jsme asi taky byli v minulosti 
svědky, že vyhrocená ekonomická 
a politická situace část veřejnosti 
posouvala do extrémních pozic 
a hledání jednoduchých řešení?
Parlamentní demokracie je křehká 
a každý náraz ji může velice rychle zvrátit 
k inklinaci k autoritativním modelům, 
což jsme mohli vidět během dvacátého 
století v mnoha případech. Například 
v Československu po Mnichovu v záři 
1938, kdy se velká část veřejnosti 
obrátila zády k tehdejším politickým 
elitám, protože veřejnost měla pocit, že 
politici selhali hned na dvou frontách: 
v oblasti obrany státu a v oblasti 
ekonomické, kdy pražské elity nenašly 
až do roku 1938 uspokojivý recept na 
to, jak se vymanit z hospodářské krize, 
která udeřila nejsilněji v pohraničí. 
Po Mnichovu převládly názory, že 
poslanecká sněmovna je „žvanírna“. Sílily 
také obavy z uprchlíků z anektovaného 
pohraničí, česká veřejnost se chtěla 
sjednotit kolem národních tradic, rostl 
český a slovenský nacionalismus, 
antisemitismus a bylo voláno po zásahům 
proti „asociálům“ či levici. Sílily hlasy po 
silném „leadershipu“, prvorepublikové 
velké koaliční vlády byly nyní vnímány 
jako mocenský a ekonomický kartel 
elit jako partokracie, která nehledí 

na výsledky voleb a vždy se nějak 
dohodne, aby zůstala „u vesla“. Po válce 
se v Československu podle průzkumů 
veřejného mínění stal nejpopulárnějším 
politikem Klement Gottwald stojící v čele 
KSČ, která těžila svou popularitu i z toho, 
že právě nikdy v éře první republiky 
nebyla vládní stranou a současně 
komunisti byli v roce 1938 hlasitými 
obránci Československa, mnozí z nich 
velmi aktivně.

Zdá se mi, že část veřejnosti dnešní 
politickou scénu vnímá obdobně a je 
to pochopitelné – například spolupráce 
ODS a ANO na komunální úrovni může 
připomínat velké prvorepublikové 
koalice, kdy mimo vlády zůstával jen 
pravicový a levicový extrém.

Hledání silného lídra v době 
krize třicátých let se netýkalo 

jen Československa, ale mnoha 
dalších zemí, které vznikly po 
rozpadu velkých evropských impérií. 

Jak vypadala situace v Evropě po roce 
1918?
Historici o období po první světové 
válce mluví jako o cestě z apokalypsy. 
Evropa velmi bolestně procházela 
z válečné ekonomiky do ekonomiky 
mírové, což přineslo obrovskou 
inflaci, nezaměstnanost, bídu a z toho 
plynoucí revoluční nálady po vzoru 
bolševického Ruska. Navíc se v té 
době rozpadala stará impéria, která 
byla velkými ekonomickými celky, 
z padesátimilionového rakousko-
-uherského trhu byly najednou malé 
národní ekonomiky chráněné celními 
bariérami, Vídeň náhle „měla“ uhlí 
v Československu a obilí v Maďarsku. 
Zatímco Československu se od poloviny 
dvacátých let ekonomicky poměrně 
dařilo, Polsko, Rakousko nebo Maďarsko 
se potýkalo s velmi komplikovanou 
ekonomickou situací dál, což je dovedlo 
k autoritářským režimům s inklinací 
k fašismu. Další tikající bombou byla 
v řadě zemí, včetně Československa, 
mnohonárodnostní otázka. Ačkoli 
Československo nalezlo jakýsi modus 
vivendi, jak vycházet s menšinami, 
s postupující ekonomickou krizí se 
Slováci a Němci začali ptát, proč drtivá 
většina vládnoucí elity jsou Češi.

Evropa si prošla dvěma 
válkami, které pro ni 

(?)

(?)

Maďarsko se potýkalo 

s velmi komplikovanou 

ekonomickou situací dál,  

což je dovedlo 

k autoritářským režimům  »
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představovaly trauma a hledala 
společný ekonomický i ochranný 
rámec. Ve čtyřicátých letech byly 
položeny základy projektu Evropské 
unie. Popsal byste za jakých okolností 
a proč vznikla?

Co se týče kořenů evropské integrace, 
můžeme vysledovat několik momentů. 
Za prvé se evropské státy po druhé 
světové válce chtěly odstřihnout od 
meziválečného dění, hlavně od velké 
hospodářské krize a hledaly recepty na 
krizi liberálního kapitalismu. Mluvíme 
o kapitalismu bez nějakých větších 
regulací, který ve třicátých letech pod 
vlivem vleklé a hluboké hospodářské 
krize ztratil podporu jak u obyvatelstva, 
tak i u řady expertů. Hledaly se proto 
mechanismy regulace, zároveň se kladl 
zřetel na sociální rovinu, kdy už během 
druhé světové války se objevuje model 
evropského sociálního státu. Myšlenkové 
centrum tohoto sociálního státu je 
překvapivě v Británii v osobě lorda 
Williama Beveridge. Po druhé světové 
válce v Británii nevyhrává volby vítěz 
nad Hitlerem Winston Churchill, ale 
labourista Clement Attlee a s ním přichází 
série zákonů zavádějící plošná sociální 
opatření. Ta měla být jedním z receptů, 
jak nespadnout do třetí světové války. 
Druhým receptem mělo být zajištění 
kolektivní bezpečnosti států, což je OSN, 
třetí vzniká na prahu studené války 
v roce 1947 a 1948 jako projekt evropské 
integrace, jemuž předcházel americký 
Marshallův plán neboli dolarový déšť pro 
válkou zničenou Evropu.

Američané se po meziválečné 
zkušenosti rozhodli postupovat jinak 
a sice nestáhnout se zpět za Atlantik, 
ale být v Evropě přítomni ekonomicky 
i vojensky. Marshallův plán byl 
součástí tohoto procesu, přičemž se 
na něm mohl podílet kterýkoli stát 
v Evropě, včetně Sovětského svazu. 
Sovětský svaz a další země východní 
Evropy, ať už pod vlivem Sovětského 
svazu či dobrovolně (například 
Československo, které v té době velmi 
vzhlíželo k Sovětskému svazu) tuto 

nabídku ekonomické pomoci odmítly. 
Aby docházelo k transparentnímu 
a spravedlivému přerozdělení peněz 
z Marshallova plánu, bylo třeba vytvořit 
nějaké vnitřní mechanismy, jak s těmito 
penězi nakládat, což se potom při procesu 
evropské integrace hodilo. Dalším 
problémem, který bylo třeba vyřešit, 
byl dlouholetý francouzsko -německý 
spor o nadvládu v Evropě. Pokusů 
integrovat poválečnou Evropu politicky 
i ekonomicky bylo vícero, ale jen jediný 
dospěl až do podoby Evropské unie. 
Přitom právě tento projekt známý jako 
evropské sdružení uhlí a oceli začínal 
relativně skromně, v omezeném rozsahu. 
Měl propojit ekonomiky západního 
Německa, Itálie, Francie a zemí Beneluxu 
v odvětví těžkého průmyslu. Tehdy byl 
stále ještě těžký průmysl klíčový pro 
řadu západních zemí, nejen pro Sovětský 
svaz. Brzy se ukázalo, že toto spojení 
funguje a přináší ekonomický rozvoj, ba 
dokonce „ekonomický zázrak“. Důležité 
je si připomenout i tři zákládající otce 
Evropy – Alcide de Gasperiho, Roberta 
Schumana a Konrada Adenauera, politiky, 
kteří všichni pocházeli z pohraničních 
území a měli pochopení pro toho 
druhého, komunikovali spolu bez obtíží 
německy a integrální nacionalismus jim 
byl cizí.

Dovolíte si na závěr 
zaspekulovat, jak by Evropa 

mohla vypadat, pokud by se 
rozdrobila na menší celky, v případě 
že už by politici neviděli v EU přínos 

a spíše se orientovali především na 
národní zájmy?

Domnívám se, že by rozpad EU přinesl 
chudnutí běžných občanů. Zadruhé by 
mohl otevřít dveře návratu politiky dělení 
Evropy na sféry vlivu. Ať už by to byl vliv 
čínský, nebo jiné velmoci.

Nicméně sledujeme nárůst 
nacionalismu, takže bychom měli vážně 
uvažovat o nějaké funkční antifašistické 
politice. Například v Itálii ve volbách 
zvítězila strana, která mluví o tom, že Ital 
může být jen ten, kdo má italskou krev. 
Integrální nacionalismus se vrací a voliči 
na to slyší, protože jsou dlouhodobě 
nespokojeni s tím, jak se mění svět kolem 
nich. Tohle může EU nahlodat a dál 
rozkližovat.

Myslím si zkrátka, že vlády, aby 
oživily ztrácenou důvěru, by měly být 
více progresivnější, například zkracovat 
pracovní dobu či experimentovat 
s nepodmíněným základním příjmem. 
Od poloviny 20. století od dob lorda 
Beveridge jsme se nikam moc neposunuli, 
ba naopak spíše sledujeme korodování 
sociálního státu, obyčejní lidé se cítí 
udření a sledují, jak velké koncerny své 
zisky daní v daňových rájích.
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Cesta k nesvobodě – Rusko, Evropa, 
Amerika Timothy Snyder
„Skvělá a znepokojivá analýza. Měl by ji 
číst každý, kdo chce porozumět politické 
krizi, která zachvacuje svět“, uvedl Yuval 
Noah Harari ve svém komentáři k této 
knize a jeho tvrzení je více než pravdivé. 
Snyder totiž precizně a do hloubky 
pojmenoval současnou geopolitickou 
situaci se všemi historickými, politickými 
a filozofickými souvislostmi. Ve své 
vskutku znepokojivé studii rozvíjí 
teorii politiky nevyhnutelnosti vedoucí 
k politice věčnosti. Na této tezi staví 
teoretický rámec aktuálních politik 
Ruska, Evropy a USA. Na konkrétních 
historických událostech ukazuje, 
jak v praxi Rusko exportuje politiku 
nevyhnutelnosti a věčnosti, jež ignoruje 
jakoukoli historickou zkušenost 
i budoucnost postavenou na principu 
předvídatelnosti. Politika věčnosti 
nepracuje s minulostí jako s materií 
potřebnou k poučení a vyvarování se 
vlastních chyb, ale jako s hrdinskými 
mýty, jež slouží k utvrzení sebe sama 
ve své jedinečnosti a výjimečnosti, 
kdy všechny chyby minulosti jsou 
důsledkem nepřátelského vlivu třetí 
strany. Politiku postavenou na tradicích 
a imaginárních symbolech, rezignujících 
na pravdu, právní stát, sociální rovnost 
i na očekávatelnou budoucnost zajištěnou 
spravedlivými a svobodnými volbami.

V šesti kapitolách autor vyjmenovává 
nejaktuálnější rizika, s nimiž se Rusko, 
Evropa i Amerika v současnosti 
potýkají. Na příkladu amerických 
prezidentských voleb a na okupaci 
krymského poloostrova a počátku 
konfliktu v Donbasu demonstruje slabiny 
demokratické části světa, která, jak se 
zdá, prohrála a prohrává kybernetickou 
válku s Ruskem. Poukazuje na absolutní 
nepřipravenost svobodného světa na 

import politiky věčnosti. Zaobírá se 
otázkou rozpadu impérií a vzniku 
integrované Evropy, v nichž vidí 
jediný funkční model zaručující 
jejím občanům jistotu prosperity 
i demokratické spravedlivé 
společnosti: „[…] Výuka historie 
má v celé Evropě národní půdorys. 
Evropanům proto schází skutečná 
obeznámenost s vlastní imperiální 
minulostí i komparativní znalosti 
nutné k tomu, aby postřehli obecnější 
vývojové vzorce, a tak se spokojili se 
lživou pohádkou o moudrém národu,“ 
píše Snyder v kapitole Mezi integrací 
a impériem. Popisuje, proč je představa 
silného národa nejen pro Rusko tolik 
lákavá, proč se politika věčnosti obrací 
nostalgicky k imaginárnímu obrazu 
minulosti, který záměrně probouzí 
národní resentiment.

V kapitole Mezi Pravdou a lží se Snyder 
podrobně zaobírá vztahem k pravdě 
a lži, která je z jeho pohledu přímou 
cestou vedoucí k nesvobodě: „V poslední 
instanci však demokracie závisí na 
občanech schopných rozlišit pravdu od 
toho, co jenom chtějí slyšet,“ varuje. 
Samostatnou kapitolou je pak sociální 
nerovnost, v kapitole nazvané Mezi 
Rovností a oligarchií vykresluje sociální 
nerovnost jako významnou rozkladnou 
sílu demokracie.

V každé z kapitol argumentuje, proč 
principy nevyhnutelnosti a věčnosti 
jsou nebezpečné a nefunkční a staví je 
do kontrastu s principy, na nichž stojí 
část euroatlantického světa. Ukazuje, 
že právě nyní se jazýček pomyslných 
vah nachyluje v mnoha evropských 
zemí k politikám věčnosti v důsledku 
mnoha krizí způsobených narůstající 
ztrátou víry v základní demokratické 

hodnoty, které jsou stabilně a cíleně 
podkopávány. Přesně definuje 
a vyjmenovává ony rozvratné okamžiky, 
poukazuje na konkrétní rizika, která 
způsobují společenský rozkol vedoucí 
k nesvobodě. Svou argumentaci opírá 
o přímé důkazy, jako prameny využívá 
výsledky práce investigativních novinářů, 
pracuje s konkrétními vyjádřeními 
politiků i s výsledky policejních šetření 
či s odtajněnými archivy zemí bývalého 
východního bloku. Ukazuje, jak se 
za posledních patnáct let prohloubil 
vliv Ruska na politiku celého světa. 
A právě export politiky nevyhnutelnosti 
a věčnosti šířící se z Ruska do zbytku 
světa vnímá autor jako zvláště varovný.

› text Nela Parmová
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Neznámá společnost Pavel Pospěch
Literární počin Pavla Pospěcha, docenta 
katedry sociologie Masarykovy 
univerzity, sklízí úspěch. Vyjma ocenění 
Českou sociologickou společností za 
vynikající publikaci se těší skvělým 
hodnocením ze strany čtenářů a já se 
k této rozmanité skupince přidávám. 
Ačkoli kniha pracuje s četnými teoriemi 
a výzkumy, je čtenářsky velmi vstřícná 
a vědecké poznatky srozumitelně 
prezentuje ve spojitosti s událostmi 
a jevy, které zná každý všímavý člen naší 
společnosti.

Ostatně to je přece ten kámen úrazu: 
že se sociální vědy a sociologie především 
zabývají tím, co každý dobře zná a za 
využití selského rozumu si na to dokáže 
utvořit názor. Sociologové však právě to, 
co je obecně vnímáno jako dobře známé 
a normální, zpochybňují, opakovaně 
přezkoumávají a pojmenovávají 
v souvislostech, které tak rádi přehlížíme, 
nebo přizpůsobujeme nám vyhovujícím 
příběhům.

Pospěch píše například o tom, jak 
nás poznamenal proces privatizace, že 

skrze soukromou spotřebu vyjadřujeme 
vlastní identitu. Spotřebu, která zase tak 
soukromá není – přešli jsme od veřejného 
k soukromému, které ve výsledku 
hrdě dáváme na odiv – ukazujeme, jak 
bydlíme, co jíme, čteme. „[…] dnešní 
svět je tržištěm, na kterém se vystavuje, 
prodává a spotřebovává intimita.“ Druhá 
věc je pak nekonečná snaha o dosažení 
autenticity. Je ale vůbec možné být 
uprostřed vší té masovosti autentický/á?

Autor v knize diskutuje nepřeberné 
množství otázek. Je kulturní válka mezi 
městem a venkovem skutečná? Z jakého 
důvodu považujeme „přechytračování 
systému“ za hrdinství? Proč je užívání 
nálepky „nepřizpůsobiví“ mezi českými 
občany tak atraktivní? Proč 
se stahujeme do předměstí? Jak je možné, 
že voláme po vakcíně proti Covidu-19 
a vzápětí ji odmítáme?

Lidé se chovají iracionálně 
a nepředvídatelně. Dává proto smysl, 
že sociální vědci nebudou poskytovat 
jednoznačné odpovědi, po kterých 
příznivci nezpochybnitelných faktů 

a univerzálních vzorců prahnou. Místo 
toho budou konkurovat populistům, 
konspiračním a dezinformačním mágům 
a nabídnou možná vysvětlení toho, proč 
se lidé chovají, jak se chovají, jaké to může 
(ale také nemusí) mít následky a k tomu 
přihodí pár návrhů na řešení. Zbraní jim 
v tomto boji budiž výzkumy, teorie a data.

Tahle knížka je jedním z mála takových 
sympatických povzbuzení pro nás, 
společensky a humanitně zaměřené. 
Ukazuje, že je nás třeba.

Bídníci Anna Mayrová
„V dětství jsem si občas prožívala peklo – 
ale když nad tím budu plakat, nikomu to 
nepomůže. Místo toho napíšu, proč jsem 
si peklo prožívala. Jaký systém za tím vězí, 
jaká ideologie, jaké myšlenky, které v sobě 
nosíme, ano, i já.“

Rodiče německé novinářky Anny 
Mayrové oplývají jistým hendikepem, 
který má silný dopad na jejich sociální 
postavení. Oba jsou nezaměstnaní a ve 
světě, kde je práce jednou z podmínek 
„normality“, se takovým lidem jen těžko 
existuje. Kromě nepříznivé ekonomické 
situace a minimální účasti na běžných 
společenských aktivitách jejich status sám 
o sobě legitimizuje opovržení, které se jim 
ze všech stran dostává.

Ekonomická zdatnost je v kapitalistické 
společnosti určující a nezaměstnaní jsou 

zkrátka horšími lidmi než ti pracující. 
Nezřídka bývají obviňováni z toho, 
že si za svou bezvýchodnou situaci 
mohou sami. Když se ve společenském 
žebříčku suneme nahoru, vytrácí se 
u nás schopnost pohledu zdola. Anna 
Mayrová se svou knihou Bídníci snaží 
tuto perspektivu oživit. Ukazuje, že 
„rezervní armáda“ nezaměstnaných je 
pro společnost důležitá, předkládá genezi 
vnímání práce jako takové (od dřiny až po 
smysl života), odkazuje i na jiné problémy 
globálních rozměrů a své argumenty 
podporuje bohatou zásobou sociálních 
teorií a konceptů. Cílí na široké publikum, 
ve kterém nechce vzbudit pouhý 
„láskyplný pohled vzdělaného člověka 
na ty tam dole“, ale potřebu porozumění 
dříve, než vynese své soudy.

› text Barbora Kalinová

› text Barbora Kalinová
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Otázka evropského cítění je pro mě 
podobně komplikovaná jako samotná 
otázka národní identity. Moje zamyšlení 
jsem se rozhodla pojmout v obecnější 
rovině, protože moje znalosti nesahají 
zdaleka do takové hloubky, abych byla 
schopná vůbec co předat, i když mlhavou 
představu jakési evropské identity mám. 
Zároveň vnímám, že nejsem v tomto 
zdaleka jediná a najde se spousta lidí, pro 
které je stejně náročné se v současné (ale 
i minulé) politické sféře orientovat. Cítím 
povinnost zajímat se mnohem víc o dění 
kolem, protože právě i moje rozhodnutí či 
moje jednání s jakkoliv dobrým úmyslem 
může vyústit v nesprávný výsledek jen 
proto, že nesprávně interpretuji realitu. 
Tím apeluji nejen sama na sebe, ale i na 
čtenáře, protože my všichni utváříme 
současnost i budoucnost. Abychom to 
byli schopni dělat dobře, musíme se snažit 
vycházet především na základě souvislostí 
z minulosti.

Věřím, že politiku dělají kompetentní 
lidé, kteří vědí, co dělají. A dělají to 
s nejlepším možným záměrem. Nicméně 
jsou to zároveň lidé jako my. Lidé, kterých 
záměry mohou být těmi nejlepšími, ale 
třeba taky jen pro ně samotné. Právě 
tady jsem si vědoma nedostatečnosti 
vlastních kompetencí. Musím se přiznat, 
že jsem se o dějiny nikdy příliš nezajímala 
a nepokládala jsem to za důležité. Právě 
tyto znalosti mi chybí. Pokud chceme 
nahlížet na skutečnost objektivně, je 
nutné znát historii. Lidí, politických stran, 
států, mezinárodního uspořádání.

Základy, na kterých byla vystavěna 
Evropská unie, se nám v současné 
době mohou zdát mlhavé. Právě mír 
a stabilita byly počátečními myšlenkami, 
které hledaly konkrétní uplatnění 
prostřednictvím hodnot svobody, 
demokracie a rovnosti. Co z toho vidím 
dnes? Evropská unie je dynamický útvar. 
Unii se daří být unií; funguje systém 
zdravotní péče, infrastruktura, vzdělávání, 

vzájemná výpomoc mezi státy a mnoho 
dalšího. Hodně z nás to považuje za 
samozřejmost, já to však považuji za 
blahobyt a zdroj stability. Je pro mě 
nesmírně důležité si to uvědomovat. Právě 
to, že se mohu opřít o nějaké jistoty, je 
pro mě zdrojem svobody. Nesmírně si 
cením svobody projevu, která (ještě?) 
není příliš cenzurovaná. Zároveň v ní ale 
vidím i určitá úskalí. Právě v době, kdy 
bychom měli vyzvednout hrdiny, kteří se 
zasloužili o demokracii, se schází lidé na 
demonstracích proti demokracii – ano, 
nebojím se to tak nazvat. Významná výročí 
jsou zneužívána k prosazování vlastních 
názorů, které mnohdy neodráží realitu. 
Znovu zdůrazňuji, že fakta a události 
dnes je potřeba vnímat v časových 
historických souvislostech. Nejsou 
samostatnými ději tady a teď. Domnívám 
se, že právě ztráta jistot může vést lidi 
ke změně způsobu přemýšlení, kdy se 
začínají soustředit pouze na současnost 
a nepřemýšlí nad souvislostmi, na základě 
kterých k takovému stavu došlo, což 
je reálnou hrozbou. Jestliže opomíjíme 
události, které sahají třeba desetiletí zpět 
a nahlížíme na skutečnost čistě očima 
přítomnosti, potom představy, které tak 
stavíme nanovo, jsou spíše fikcí. Je to 
zásadní způsob, jakým se může dostat 
k moci například populismus, pro nějž 
je takové prostředí úrodnou půdou. 
Představitelé populismu kladou důraz 
právě na aktuální situaci, soustředí se na 
témata, která lid bezprostředně zasáhnou, 
takže je velká šance, že osloví většinu.

Jsem ráda, že v rámci demokracie mám 
práva, která mi dovolují zasahovat do 
dění. Nicméně i já sama v domnění, že 
jednám ve svůj prospěch, mohu tímto 
rozhodnutím jednat ve svůj neprospěch. 
V tom naopak vidím úskalí svobodné 
volby, která je nám dána.

Se všemi svými právy ale zároveň 
cítím povinnost vědět. Vědět, v koho 
a proč vkládám vlastní důvěru. Ačkoli 

v konečném důsledku „vím, že nic 
nevím“, je nevyhnutelné, abych znala 
kontext, ve kterém bych měla (a vlastně 
musím) přemýšlet nad tím, co pro mě 
svoboda, demokracie, Evropská unie 
vlastně znamenají. Vím, že k „moudrosti“ 
nedospěji bez pomoci a těžko pochopím 
souvislosti pouze na základě vlastního 
uvažování. Možnost vzdělávání považuji 
za obrovský benefit, co se týče rovných 
příležitostí. Nesmírně si cením toho, že 
můžu studovat. Co se ale týče obsahu 
vzdělávání, vcelku zásadně mi v něm chybí 
rozvoj kritického myšlení. Pořád se pracuje 
s modelem, který předkládá ověřené 
způsoby a metody, které nás připraví 
na život. Nicméně chybí aktualizace, 
protože život, na který nás připravuje, 
je v tu chvíli již minulostí, jelikož svět se 
mění velmi rychle. Platí tak, že vcházíme 
do světa, na který nás nikdo nepřipravil. 
Zbývá nám tedy náš vlastní úsudek. Na 
základě čeho? Mám svoji sociální bublinu. 
Každý ji máme, méně nebo více otevřenou 
a propustnou. Není v našich silách se jí 
úplně zbavit, není to snad ani žádoucí, ale 
považuji za velmi důležité o ní vědět. Což 
může být samo o sobě náročné, protože 
kdo z nás přemýšlí nad tím, jaké principy 
řídí naše uvažování konkrétními směry? 
V jistém ohledu může být obohacující 
nechat se konfrontovat s názory, které 
jsou naprosto protichůdné oproti těm 
našim. Nemám teď na mysli se o nich 
hádat, nýbrž diskutovat s cílem pochopit 
druhou stranu. Pravda není nikdy 
černobílá. Snažím se svoji „bílou barvu“ 
míchat i s „černou“, protože jenom tak 
dokážu nahlédnout šedé odstíny.

Chtěla bych sama sobě i Vám čtenářům 
připomenout, jak je důležité se zajímat 
o dění kolem, protože právě porozumění 
může vést k jednotě a pomoci nám 
úspěšně čelit vlivům, které společnost 
spíše rozkládají. Máme právě takovou 
míru zodpovědnosti, jakou jsme schopni 
si přiznat.

Co pro mě znamená 
být Evropan?› text  Kamila Haninová, studentka 
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Příchod na univerzitu ze střední školy je skok 

do nového, neznámého světa. Obavy a nejistotu 

pociťuje asi každý, což je pochopitelné, ale 

není to nutné. Obraz deprimovaného studenta 

se spánkovým deficitem, fialovými kruhy 

pod očima a stresem odrážejícím se z očí není 

pevně daná budoucnost všech vysokoškoláků. 

Nikdo neslibuje, že studium na univerzitě je 

snadné a bezstarostné, ale v dobrém prostředí 

se skvělými lidmi těch starostí není tolik. Vedle 

čtení odborné literatury, psaní seminárních prací 

a učení se na zkoušky je také univerzita ideálním 

místem pro pevná přátelství a nezapomenutelné 

zážitky,  stačí se rozhlédnout.

8 rad do 
začátku: 
infoservis 
nejen pro 
prváky

Pro některé novopečené studenty prvních ročníků 
byl příchod do univerzitního prostředí hračka, 
pro jiné svízel. Ať je to tak, či onak, Filozofická 
fakulta je ideálním místem pro všechny s touhou 
vzdělávat se a objevovat, takže není třeba zoufat. 
Ač je to k neuvěření, zimní semestr je v druhé půli 
a zkouškové za dveřmi. Deadliny se neodvratně 
blíží, práce se hromadí a starosti přibývají, jak při 
tom všem na nic nezapomenout?

Tady je pár tipů, které ti pomůžou zvládnout 
nejen první semestr na vysoké.

Nejlepším přítelem studenta je kalendář!
Během akademického roku je spousta důležitých dat, která se 
nevyplatí prošvihnout. Vyhneš se tak naplněným kapacitám 
předmětů, poplatkům za dopsání povinných předmětů nebo 
nechtěnému ukončením studia. Stačí si vše poznačit, ať ti nic 
neuteče! Vše je přehledně sepsané v harmonogramu daného 
akademického roku, který najdeš na webových stránkách. 
Přehled závěrečných zkoušek a zápočtů najdeš vždy v Portálu 
OU. Když si všechny důležité informace z harmonogramu 
a od učitelů přehledně sepíšeš do jednoho kalendáře, už ti nic 
neuteče a trochu ulevíš svojí mysli.

Jestli nejsi s klasickým diářem kamarád, hezky poslouží 
i kalendář v mobilu a aplikace Univerzita. V aplikaci najdeš 
kromě jiného i svůj rozvrh na každý den (takže tě změny 
v lichém a sudém týdnu nepřekvapí) a termíny zkoušek, na 
které ses přihlásil.

Na co si dát obzvlášť pozor?
 → Zápis do akademického roku
 → Registrace a zápis předmětů na další semestr
 → Deadline odevzdání průběžných i závěrečných prací 

v různých předmětech

Bez kontroly emailu ani den!
Hlavním komunikačním kanálem na naší univerzitě 
je email. Večerní a ranní kontrola emailu tě zachrání 
před zbytečnou cestou v případě zrušení výuky. 
Pamatuj, nevědomost neomlouvá. Vyučující může 
zadat dodatečnou práci nebo materiál a bude očekávat, 
že si email všichni přečetli. Pokud vyučující neřekne 
jinak, nejlepší způsob jak se s ním spojit, je právě skrz 
email. A nezapomeň, oslovujeme nejvyšším získaným 
akademickým titulem v emailu i osobně.

Přichází také nabídky na zajímavé C předměty 
z jiných fakult, možnosti zapojení se do různých 
projektů a akcí. Vyplatí se být ve střehu i na sociálních 
sítích univerzity a fakulty, kde můžeš sledovat blížící 
se události a aktuální dění.

› text  Marie Linzerová, studentka 
2. ročníku bakalářského 
stupně oboru sociologie
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O8Stipendium
Běžnému studentskému rozpočtu prospěje každé 
malé nakopnutí. Cesta k posílení svého budgetu 
v rámci univerzity je stipendium. Na Filozofické 
fakultě získáš odměnu za dobré studijní výsledky 
ve formě prospěchového stipendia. Univerzita nabízí 
i finanční podporu na bydlení – ubytovací stipendium 
nebo v těžké sociální situaci – sociální stipendium, 
o obě si musíš včas zažádat!

Na studenty prvních ročníků čeká motivační 
stipendium v případě, že si o něj požádají v řádném 

Útočiště na každém rohu (studovny, chillout zóny)
Volný čas mezi přednáškami nemusíš trávit doma nebo na kolejích, ani sedět 
a čekat hodinu před přednáškovou místností na další výuku. V každé budově 
najdeš studovnu i kuchyňku s mikrovlnkou a rychlovarnou konvicí. V budově D 
se mimo studovny nachází i „Myškárna“, chill out zóna s gauči, kde můžeš složit 
hlavu, sníst si oběd, přečíst knížku nebo pobýt se spolužáky.

Ve studovnách se musíš prokázat kartou ISIC a dodržovat tichý režim, aby 
každý mohl v klidu studovat. Máš možnost si zde vypůjčit i sluchátka, pracovat 
na počítači nebo vytisknout, co zrovna potřebuješ.

Knihy, zdroje a citace pro každého!
Nadejde čas, kdy budeš muset nasměrovat 
své kroky do Univerzitní knihovny. Není 
to jen místo, kde si vyzvedneš knížky 
z povinné literatury, můžeš se uvelebit 
ve studovně Jacquesa Rupnika nebo 
v odpočinkové zóně v horním patře.

V knihovně ti usnadní psaní nejen 
seminárních prací díky vzdělávacím 
seminářům, webinářům a videím na 
jejich YT kanále. Pokud potřebuješ 
individuální pomoc, můžeš si rezervovat 
schůzku s knihovníkem, pomůže ti třeba 
s efektivním vyhledáváním informací 
a citacemi.

Příležitosti na každém rohu!
Diplom není jediná věc, kterou si můžeš z vysoké 
odnést. Zkušenosti z praxe a zahraničí ti otevřou oči 
a pomůžou ti ujasnit si svoje budoucí cíle. Navíc je to 
dobře vypadající položka ve tvém CV!

 → Chceš do ciziny? Na zahraniční univerzitu 
nebo stáž se můžeš podívat díky programu Erasmus+ 
až na 12 měsíců. Neotřelé zážitky nabízí také 
program OU AID, který se podílí na naplňování 
17 cílů udržitelného rozvoje v rozvojových zemích. 
Společně s externím partnerem nebo ve skupině 
vedené akademikem strávíš měsíc dobrovolnickou 
činností v rozvojové zemi. Není to zdaleka všechno, 
díky programu VIA si můžeš vyzkoušet studentský 
život i mimo Evropu. Více se dozvíš na Go Abroad 
Festivalu 29. a 30. listopadu putujícím po všech 
fakultách Ostravské univerzity. O zážitcích studentů 
ze zahraničních výjezdů si můžeš přečíst v některých 
článcích online magazínu OU@live.

 → Baví tě psát? Můžeš se stát redaktorem či 
redaktorkou online magazínu OU@live, Semestru 
psychologie nebo právě našeho fakultního OFFlinu.

 → Toužíš vyrazit do terénu? Pokud si chceš 
rozšířit obzory a udělat krůček ze školní bubliny, stojí 
za to sledovat nabídky vzdělávacích modulů (které 
přicházejí emailem!). Dostaneš možnost setkat se 
s odborníky z praxe a navíc můžeš získat certifikát 
nebo pár kreditů navíc. Neváhej se zeptat svých 
vyučujících nebo vedoucího katedry, iniciativou nic 
nepokazíš.

Poradenské centrum – tvůj průvodce nesnázemi
Poradenské centrum OU je přesně to místo, kam si přijdeš pro radu 
a povzbuzení nejen ohledně studia. Nabídka poradenství je široká, 
nemusíš se bát, že by se ti někdo nevěnoval. Můžeš se také stát 
dobrovolníkem a pomáhat pod štítkem OU nebo Moravskoslezského 
kraje.

Nevíš si rady se životopisem nebo si nejsi jistý svým uplatněním? 
Potřebuješ změnit obor, ale nevíš, který si vybrat? Necítíš se psychicky 
dobře a nemáš si s kým popovídat? Přemýšlíš o osobním rozvoji a nevíš, 
kde začít? Máš specifické studijní potřeby? Nejde zdaleka o celou nabídku, 
dveře jsou ti otevřené se zmíněnými i nezmíněnými situacemi. Všechny 
kontakty a další informace najdeš na webových stránkách univerzity.

Ostravská žije!
Na nudu zapomeň! Ostravská je živá, přátelská a plná energie. Jestli jsi 
společenský tvor, studentské spolky a organizace jsou pro tebe to pravé 
ořechové, navíc potkáš studenty nejen z naší univerzity. Je na tobě, jestli 
se staneš členem, nebo se jen zúčastníš pořádaných akcí.

Asociace Psychočas spojuje nynější i bývalé studenty psychologie 
napříč Českou republikou. Pořádají vzdělávací a zábavní akce pro 
studenty psychologie i širokou veřejnost. Omrkni instagramový účet 
ostravské pobočky @psychocas_ostrava. Aktivní složkou Filozofické 
fakulty je i spolek KAA (Katedra anglikanistiky a amerikanistiky), 
v jeho režii se konají třeba Quiz nights nebo Swapy knížek doprovázené 
prodejem pečených dobrot. O akcích se dozvíš na instagramu 
@studenti_anglikanistika_ou, kde najdeš i proklik na jejich vlastní 
podcast Na KAAfe. Nejde nezmínit důležitou součást ostravského 
studentského života, studentský spolek a klub Áčko Hladnov, místo, 
kam každý student v Ostravě zavítal aspoň jednou. Kvízy, párty, fotbálek 
a mnoho dalšího! Všechno najdeš na instagramu @acko_hladnov.

termínu a splní všechny povinné předměty, získají nejméně 30 kreditů 
a průměr známek z jejich maturitního vysvědčení nepřesáhne hodnotu 1,5.

S trochou snahy bude studium na vysoké škole jedním z nejlepších 
období tvého života. Možností k učení a rozvoji je tady nespočet, stačí 
se nebát říct si o radu a chytit příležitost za pačesy. Všem studentům 
a především prvákům držíme palce do blížícího se zkouškového i zbytku 
jejich studia.
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Prosím, představte své 
občanské aktivity, jak přesně 

se angažujete ve vztahu k pomoci 
ukrajinským uprchlíkům a proč?
Uprchlíkům jsem začala pomáhat hned, 
když vypukla válka na Ukrajině v roce 
2014. Tehdy mi bylo 17 let a tou dobou jsem 
bydlela ještě na Ukrajině (narodila jsem 
se v Chersonu, který je nyní okupován 
ruskými vojsky, ale většinu života jsem 
strávila v Dněpropetrovské oblasti, 
kterou Rusko „jen“ ostřeluje raketami 
a drony). Sháněla jsem peníze, oblečení 
a potraviny pro lidi z Doněcké a Luhanské 
oblasti, kteří museli opustit svoje domovy 
z důvodu ruské okupace. Účastnila jsem 
se různých politických a kulturních akcí, 

sháněla jsem peníze, potraviny a vybavení 
také pro naši ukrajinskou armádu. Před 
letošním 24. únorem to bylo jiné, ale pořád 
to byla válka: na území Ukrajiny ruská 
armáda operuje a zabíjí lidi už osmým 
rokem, i když to Rusko popírá.

Když Rusko zaútočilo na celou 
Ukrajinu, tou dobou jsem už studovala 
v Ostravě, nebyla jsem schopná nic dělat, 
jen plakat a divit se té krutosti. Cítila 
jsem se bezmocně, a proto jsem musela 
něco udělat. Chodili jsme s manželem na 
demonstrace, odpovídali jsme na otázky 
Čechů o válce, ačkoli to bylo bolestivé, 
a hledali jsme způsoby pomoci. V poslední 
době tlumočím uprchlíkům na úřadech, 
dělám překlady dokladů, rozhodnutí 

a upozornění a taky učím Ukrajince 
češtinu.

Z čeho máte v souvislosti 
s pomocí ukrajinským 

uprchlíkům největší radost, co vás 
nejvíce těší nebo potěšilo?
Nejvíc mě těší, že jsou lidé, kteří zde 
nalezli bezpečí. Možná to někoho 
překvapí, ale většina Ukrajinců má strach 
jezdit někam pryč, zvláště do zahraničí. 
Mají obavy, že se nenaučí jazyk, že 
nenajdou v cizí zemi práci a bydlení. 
Není to vůbec jednoduché. Nejstrašnější 
je ale pro ně samotná cesta: nikdo nikdy 
neví, jaké nádraží se zrovna dnes Rusko 
rozhodne ostřelovat. Samozřejmě, že 

Na Ukrajině si 
Čechů 
nesmírně 
váží. Díky těm, 
kteří neváhají 
pomáhat

Na letošním Akademickém dni, který se konal 

14. listopadu, rektor Ostravské univerzity 

profesor Jan Lata osobně poděkoval deseti 

aktivním studentům a studentkám Ostravské 

univerzity za jejich občanskou angažovanost 

a nasazení, s jakým pomáhají lidem zasaženým 

válkou na Ukrajině. Tři z nich jsou z Filozofické 

fakulty: Hanna Havrylova, Vojtěch Pomikálek 

a Jana Cieslarová. Zeptali jsme se jich, jakým 

způsobem se zapojují do pomoci lidem 

prchajícím před válkou. Alespoň touto cestou 

se snažíme zprostředkovat autentické zážitky 

a zkušenosti z přímé pomoci uprchlíkům či 

z Ruskem okupovaných míst. Na Ostravské 

univerzitě je však mnoho dalších studentek 

a studentů, kteří si zaslouží poděkování 

a pozornost nejen rektora univerzity, ale nás 

všech. Snad i tyto řádky rozšíří jejich řady. 

To, že válku na Ukrajině už neprožíváme tak 

intenzivně jako na začátku, neznamená, že je 

méně drastická. Děkujeme proto všem, kteří se 

snaží zmírnit utrpení těch, pro které je válka 

stále každodenní realitou.

Hanna Havrylova, studentka 2. ročníku bakalářského studia 
oboru Čeština pro cizince

(?)
(?)

› text Nela Parmová 
 › foto  Ivana Krištofová, archiv 

Vojtěcha Pomikálka
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lepší je podstoupit to riziko a odjet. Ale 
člověk do poslední chvíle doufá, že se 
vyhne problémům i bombám, která mu 
padají pod okna. Moje kamarádka začala 
vážně přemýšlet o odjezdu až v okamžiku, 
kdy ji rakety začaly lítat nad hlavou. Ale 
ani každodenní přibližně osmihodinové 
sirény, přerušení dodávek elektřiny 
a ruská armáda vzdálená 120 kilometrů 
pro ni pořád nebyly dostatečným 
důvodem opustit Ukrajinu. Tak to berou 
všichni, koho znám: nikdo nechtěl opustit 
svůj domov, nikdo nechtěl odjet do ciziny, 
a všichni se hlavně chtějí vrátit domů. 
Všichni, kdo odjeli kvůli válce, tak učinili 
proto, aby si zachránili život. Většinou 
to jsou ženy s dětmi, které se tady cítí 
opuštěně a úzkostně.

Jaké zkušenosti jste nasbírala? 
Pomáhají vám v dalším 

rozvoji?
Když mi pan docent Jaroslav David nabídl, 
že bych mohla učit češtinu, byla jsem 
nadšená, nebyla jsem si ovšem jistá, jestli 
to zvládnu (měla jsem za sebou jenom rok 
studia na Ostravské univerzitě a věděla 
jsem, že neznám všechno a dopouštím se 
v češtině chyb), ale potvrdilo se pravidlo 
„Když chceš něco pochopit – zkus to 
vysvětlit jinému“. Opravdu mi to moc 
pomohlo zlepšit svou češtinu a lektorské 
schopnosti a jsem za to moc vděčná 
panu Davidovi, katedře českého jazyka 
a Ostravské univerzitě.

Co teď aktuálně řešíte 
ve vztahu k Ukrajině či 

uprchlíkům?
Dělám to stejné, co doposud, akorát 
práce je teď méně (asi kvůli tomu, že 
vlna uprchlictví klesla a kurz češtiny 
pro Ukrajince už skončil). Chtěla bych 
ale dělat něco užitečného pro Ukrajinu, 
i proto se zabývám tématem použití 
poruštěných variant názvů ukrajinských 
měst v českém jazyce a předložky „na“ 
ve spojení s Ukrajinou. Ukrajinci žijí 
v samostatném nezávislém státě – 
v Ukrajině, kde je hlavním městem 
ukrajinský Kyjiv, a ne ruský Kijev, 
přes město teče řeka Dnipro, a ne 
Dněpr. Myslím, že je načase, abychom 
měli ukrajinské názvy vycházející 
z ukrajinštiny, nikoli z ruštiny. Myslím, že 
něco takového jsme měli udělat už dávno. 
Ale raději teď než nikdy.

Jaké jsou vaše plány, vize či 
přání do budoucna?

Přestala jsem cokoli plánovat už 
během covidu. Přála bych si ale, aby 
zanikly autoritářské a totalitní režimy, 
aby zmizela diskriminace, aby se 
lidstvo mohlo soustředit na přírodní 
zdroje a řešení globálního oteplování 
a nemuselo ztrácet energii obranou před 
nacistickým režimem. Ale to už se jeví 
jako pravděpodobnější, že Volodymyr 
Zelenskyj zničí poslední viteál Putina 
nebo spálí jeho bunkr drakem.

Chtěla byste něco vzkázat 
svým spolužákům, 

pedagogům, čtenářům?
Chtěla bych upřímně poděkovat všem 
za pomoc a podporu. Obzvlášť – Marku 
Czanieckému, který hodně pomáhá 
uprchlíkům (hodnějšího člověka 
neznám), Jaroslavu Davidovi, bez kterého 
by mě nenapadlo, že jsem schopná 
pomáhat s češtinou, a Natalii Válkové, 
mojí spolužačce, bez které bych to vzdala. 
Nedělám hodně, ale díky tomu, že každý 
dělá svou malou část, dohromady je toho 
spousta.

A na závěr bych chtěla říct, že všichni 
máme na výběr. V tuto chvíli je válka, 
kdy každý den Rusové na Ukrajině 
zabíjejí muže, ženy a děti. Nikdo teď není 
na Ukrajině v bezpečí, protože rakety 
létají všude a padají na paneláky, školy 
a továrny. „Všude“ znamená i v oblastech 
sousedících s Polskem, Slovenskem, 
Maďarskem a Rumunskem. Dokonce 
včera na území Moldavska spadla 
jedna z ruských raket. Tato válka není 
vnitroruská záležitost. Pokud bychom to 
tak vnímali, může se stát, že i Česko jako 
země bývalého východního bloku bude 
také brzy vnitroruskou záležitostí. Je třeba 
si uvědomit, že Ukrajina je, na rozdíl od 
Ruska, demokratický, proevropský stát. 
Nejsme ideální, stejně jako nejsou ideální 
Češi. Ale máme právo na život, a proto 
prosím, jakkoli nepodporujte ty, kteří nás 
připravují o naše životy.

(?)

(?)

(?)

(?)

 »



30rubrika >  

My ve světě, 

svět v nás  

Rektor univerzity prof. Jana 
Lata vám 14. 11. udělil zvláštní 

poděkování za vaše občanské 
aktivity. Můžete prosím sdělit, jak 
a kde se angažujete?

Dělám jen to, co mi přijde správné. Od 
začátku války na Ukrajině se aktivně 
zapojuji (od 24. 2. 2022 pozn. red.). Ne 
jako voják, ale jako ten, co se snaží zmírnit 
utrpení civilistů. V první fázi války jsem 
spolu s kolegy z jednotky Aktivních 
záloh pomáhal uprchlíkům na nádraží 
v Bohumíně. Tam jsme ve spolupráci 
s členy Českého červeného kříže, Sborem 
dobrovolných hasičů a Městské policie 
Bohumín organizovali evakuaci lidí, 
zajišťovali jim jídlo a místa, kde mohli 
na své cestě pár hodin přečkat. Jakmile 
skončila naše činnost v Bohumíně, začal 
jsem jezdit do místa dění a pomáhal jsem 
přímo tam. Na Ukrajinu vozíme primárně 
zdravotnický materiál, hygienické 

prostředky a jídlo, které po domluvě 
s vedením města předáváme konkrétním 
lidem.

Máte nějaký zážitek 
z Ukrajiny či obecně z pomoci 

ukrajinským lidem, o který byste se 
rád podělil?
Většina zážitků je bohužel smutných. 
Když vidíte lidi, kteří si zažili hrůzy 
války, zanechá to ve vás stopu. Mohl 
bych se tu rozepisovat o stovkách lidí, 
kteří již neuvidí své blízké, znásilněných 
ženách, dětech bez rodin apod. Ale 
tohle nám média chrlí každý den (nebo 
alespoň chrlila). Proto pár slov k tomu 
pozitivnímu. Všude, kde působíme, se 
alespoň na chvíli lidé začnou usmívat 
a zapomenou na válku. Ať už je to 
dětský domov, zničený Izjum nebo polní 
nemocnice. Každá pomoc, i malá, má 
smysl. Taky je třeba čtenáře uvědomit 

o tom, jaké máme jako Češi na Ukrajině 
jméno. Neskutečně si nás váží. Český pas 
dělá doslova zázraky. I blízko fronty, kde 
vám i s oficiální propustkou prohledávají 
auto, stačilo zamávat pasem a okamžitě 
nás pustili. Buďme hrdí na to, že jsme 
Češi. Máme oprávněný důvod.

Co vás vedlo k tomu pomáhat 
přímo na Ukrajině? Kam 

konkrétně jezdíte a co tamější lidé 
nyní nejvíce potřebují?
Tady si dovolím použít citát našeho Pana 
premiéra. „Člověk má dělat věci, kterým 
věří a které jsou správné.“

Od mala jsem byl vychováván v duchu 
křesťanských a demokratických hodnot. 
Postupem času k tomu přibyly i hodnoty 
skautské. Zastat se slabších, i když sám 
můžu dostat ránu, jsem vždy považoval 
za správné. A v tomto případě je jasné, 
co správné je. A že při tom můžu přijít 

Vojtěch Pomikálek, student 3. ročníku bakalářského studia 
oboru Historie a Základy společenských věd

(?)

(?)

(?)

Na nádraží 
v Bohumíně 
jsme měli každý 
den několik set 
uprchlíků.

Péče o uprchlíky na 
nádraží v Bohumíně. 
I tohle byla naše práce.

Nejmladší dítě sirotčince v Izjumu.

‹

‹

›
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k úhoně nebo zemřít, jak to mnohdy 
slýchám? Můžu a jdu do toho i s tímto 
rizikem. Stojí to za to riziko.

Kam jezdíme? Budu mluvit jménem 
naší organizace Cesta naděje života 
z.s. De facto po celé Ukrajině. Kolega 
byl několikrát v Mikolajevu. Mou 
„specializací“ je ale východní Ukrajina. 
První závoz směřoval do města 
Barvinkove v Charkovské oblasti. 
V době mé cesty tam působila česká 
jednotka, které jsme vezli zdravotnický 
materiál. Tehdy jsme měli štěstí, protože 
samotné město bylo několik týdnů pod 
dělostřeleckými útoky. Ale v den našeho 
příjezdu byl klid. Pár hodin po našem 
odjezdu začalo inferno znovu. Nejdéle 
jsem byl v Izjumu, kde jsme byli dva 
týdny po osvobození coby první česká 
organizace s humanitární pomocí. Před 
námi tam byl pouze Martin Dorazín.

A co Ukrajinci nejvíce potřebují? Když 
odpovím všechno, budu mít pravdu. 
Trvanlivé jídlo, vodu, hygienické potřeby 
(hlavně vlhčené ubrousky a dámskou 
intimní hygienu), agregáty apod.

Češi se na začátku války 
dokázali mobilizovat 

a projevit obrovskou dávku 
solidarity, dokázali sesbírat 
rekordní částky. Nyní se ale část 
veřejnosti od pomoci odvrací či 
dokonce vyjadřují nesouhlas s další 
podporou Ukrajiny. Čím to podle vás 
je? Vidíte změny nálad také ve svém 
okolí?

Jednoznačně ze strachu (většinou 
zbytečného), který podporují populisté. 
Nechci na nikoho ukazovat prstem, ale 
všichni víme, koho mám na mysli.

A negativní změny ve svém okolí 
moc nevnímám. Ty, kteří byli proti 
jakékoliv podpoře, jsem odstřihl už na 
začátku války. V krizi se vždy ukáže, kdo 
stojí na jaké straně a koho má smysl se 
držet. Všiml jsem si ale jedné pozitivní 
změny v rodině. Když jsem poprvé doma 
oznámil, že jedu na Ukrajinu do blízkosti 
fronty a je velké riziko, že se něco semele, 
táta to nesl dost špatně. Až do návratu 
se mnou nemluvil. Ale teď? Ptá se, kdy 
zase vyrazím, pomáhá s plánováním cest 
a dává cenné rady.

Vím, že jste vojákem v záloze. 
Co to obnáší, proč jste se 

dobrovolně přihlásil jako „záložák“, 

co Vás k tomu vedlo? Co Vám to 
přináší?

K „zelenému“ mě to táhlo od malička. 
Vždycky jsem věděl, že skončím buď 
u profesionální armády, nebo alespoň 
u záloh. Teď to jsou zálohy, ale jak to 
bude po vystudování, přesně nevím. 
Prozatím má navrch armáda, ale třeba 
v navazujícím studiu při praxi zjistím, že 
chci doopravdy učit.

Pokud člověk nebyl na povinné 
vojenské službě, musí na tři týdny odjet 
na Kurz základní přípravy do kasáren 
ve Vyškově. To je taková továrna na 
vojáky, kde vás učí základním věcem. Jak 
správně pochodovat, zdravit apod. Zní 
to nudně, ale je to nezbytné. Mimo to je 
tam hodně teorie, jako například první 
pomoc, topografie, ochrana proti zbraním 
hromadného ničení, manipulace se 
zbraní atd. Možná to někomu bude znít 
jako ztracený čas, ale popravdě z toho 
většina z nás těží i v profesním životě.

No a potom už je tu služba u jednotky, 
kterou si člověk vybere. Aktivní záloha 
má dva druhy jednotek. Prvním jsou 
pěší roty, které spadají pod Krajská 
vojenská velitelství. Jejich úkolem je 
tzv. ochrana objektů kritické (?) (?)

Nosič kazetové munice.

Zničený ruský tank na 
osvobozeném území.

Zničená auta jsme potkávali 
na každém kroku. Každé 
takové auto znamená několik 
vyhaslých lidských životů.

Naše výprava a pečovatelky ze sirotčince 
v Izjumu.

‹

‹

‹

‹‹

 »
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My ve světě, 

svět v nás  

infrastruktury. Jednoduše se připravují 
na obranu letišť, mostů apod. Dalším 
druhem jsou jednotky aktivních záloh, 
které jsou přiřazeny přímo k praporům 
Armády české republiky. Tudíž dělají 
to, co daný útvar. Já například sloužím 
u 44. lehkého motorizovaného praporu 
v Jindřichově Hradci. Jsme lehká pěchota, 
což znamená, že máme lehce obrněná 
vozidla, se kterými bychom měli cvičit 
ochranu konvojů. Jedná se ale o poměrně 
novou jednotku, takže prozatím cvičíme 
základy: patrolování, reakci na napadení, 
pohyb po bojišti apod. Přináší mi to 
dobrý pocit, že dělám něco navíc. Něco, 
v čem vidím smysl, ale snad to nikdy 
nebudu muset dělat mimo cvičiště. 
Pokud to však bude nezbytné, budu 
připravený bránit svou vlast, přátele 
a rodinu.

Studujete historii a základy 
společenských věd, podle 

mého dva obory, které hodně 
přispívají k pochopení souvislostí 
a toho, co se momentálně na Ukrajině 
děje. Jak válku na Ukrajině vnímáte 
Vy ze svého pohledu?
Obávám se, že kdybych se o tomto 
tématu rozepsal více, už by vám nezbyl 
prostor pro nic dalšího. Zkusím to tedy 
zkrátit. Ukrajina se v minulosti vzdala 
jaderných zbraní za podmínky, že 
v případě napadení ze západu ji přijde 
na pomoc Rusko a naopak. Poté zde byla 
revoluce na Majdanu, která zapříčinila 
svržení proruské vlády. Tím se Rusku 
uvolnily ruce a začalo si z Ukrajiny 
ukrajovat salámovou metodou.  
Nejprve Krym, pak Donbas a Luhansk 
a teď zkusilo celou Ukrajinu.  
Neúspěšně.

Samotná Ukrajina udělala v prvních 
fázích války (válka začala v roce 2014) 
mnoho chyb, zejména v Doněcké 
a Luhanské oblasti. Ale to Rusko 
neospravedlňuje k tomu, aby upustilo 
od konfliktu nízké intenzity a vrhlo se 
do velké války. Morálně to vnímám tak, 
že silnější napadl slabšího. Proto je třeba 
Ukrajině pomoc. Nemluvě o tom, jaký by 
případné ruské vítězství mělo dopad na 
naši bezpečnost.

Je něco, co byste rád vzkázal 
svým spoluobčanům?

V prvé řadě buďme hrdi na to, že jsme 
Češi. Díky naší vládě se nám povedlo 
obnovit si reputaci ve světě. Dále 
snad jen to, ať nepodléháme strachu 
a dezinformacím a nepřestáváme dělat 
to, co děláme. Nezapomeňte: Jsme Češi, 
nikdy se nevzdáme!

(?)

(?)

Takový kráter způsobí letecká puma. 
Vše, co se nachází desítky metrů 
okolo, je poničeno nebo zabito.

Zničené domy v Izjumu. Pro děti jsme měli nachystány tašky 
hraček a sladkostí. Možná nám to 
zabíralo místo v autě, ale i tohle je 
naše práce – do míst bolesti a smutku 
přinášet alespoň na chvíli radost.

‹

‹

‹ ‹ ›
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O projektu MOVA jsme psali 
v minulém vydání (jaro 

06/2022), jak se od té doby projekt 
posunul, co aktuálně teď nejvíce 
řešíte?
Další fází byl projekt schválený MŠMT, 
díky kterému jsme měli možnost začít 
uprchlíky pravidelně a intenzivně učit 
češtinu, aby se mohli lépe a rychleji 
přizpůsobit novému prostředí a zařadit 
se tak do běžného života. Mnoha mladým 
lidem z Ukrajiny jsme tak pomohli 
například připravit se na přijímací 
zkoušky na střední či vysokou školu. 
Celý projekt MOVA byl ukončený 1. září 
na zahradě kolejí J. Opletala předáním 
osvědčení o absolvování kurzu. Celá 
sešlost se nesla v přátelském duchu – 
zpívali jsme, hráli jsme na kytaru 
a atmosféra byla úžasná

Z čeho máte v souvislosti 
s pomocí ukrajinským 

uprchlíkům největší radost, co vás 
nejvíce potěšilo?

Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost 
pomoci tolika lidem – ať už s těžkými 
začátky po jejich příjezdu či s případným 
hledáním bydlení a podobně. Byla to 
pro mě velká zkušenost, za kterou 
jsem velmi vděčná. Pokud bych však 
měla vyzdvihnout jediný moment, asi 
bych ráda zavzpomínala na to, jak jsme 
třídili oblečení a hračky, které kolejím 
věnovaly různé sbírky a já mezi nimi 
našla a darovala malému ukrajinskému 
chlapečkovi Mirovi plyšovou velrybu, 
kterou si pak nechal a rád si s ní hrál. To 
byl skutečně silný okamžik.

Jaké jsou vaše plány, vize, 
přání do budoucna?

Vzhledem k tomu, že projekt skončil, 
bych se teď ráda intenzivněji věnovala 
studiu a také našemu studentskému 
spolku Áčko, se kterým také pořádáme 
nejráznější akce, včetně těch 
dobrovolnických, takže si myslím, že se 
určitě nudit nebudu. Pokud bych mohla 
vyslovit nějaké přání, byla bych ráda, 

kdyby ta hrozná válka skončila. Také 
bych byla ráda, kdyby si lidé kolem více 
uvědomovali význam pomoci uprchlíkům 
a i v této nelehké době mysleli nejen 
na své blízké, ale také na ty, kteří kvůli 
nepřízni osudu museli své domovy 
opustit.

Chtěla byste něco vzkázat 
svým spolužákům, 

pedagogům, čtenářům?
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, 
kteří se na tomto skvělém projektu s námi 
podíleli a umožnili nám tak pomoci 
těm, kteří to skutečně potřebovali. Také 
bych ráda vyzvala všechny ostatní, 
aby se nebáli pomáhat a zapojili se do 
dobrovolnických akcí ve svém okolí. 
I krátký čas, který ze svého nabitého 
programu věnujeme ostatním, může 
mít velký dopad na životy těch opravdu 
potřebných.

(?)

(?)

(?)

(?)

Jana Cieslarová, studentka 3. ročníku bakalářského studia 
oboru psychologie

 ∆
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Komora studentů Akademického senátu Filozofické 

fakulty Ostravské univerzity se v rámci svých 

aktivit rozhodla ve spolupráci s vedením a studijním 

oddělením FF OU vytvořit informační rozcestník 

pro studující s názvem „Nevíte si rady?“ Důvod 

vzniku je jednoduchý. V návaznosti na výsledky 

dotazníkového šetření, které jsme na jaře tohoto roku 

na fakultě provedli a po četných dotazech studentek 

a studentů jsme došli k závěru, že přehledné grafické 

zpracování postupu pro řešení rozličných situací by 

mohlo v mnoha ohledech pomoci. Zaměřili jsme se 

zejména na Portál OU, oblast studijních záležitostí, na 

nevhodné chování, na případy, kdy vyučující neplní 

své povinnosti a podobně.

V případě potřeby se studující mohou na Komoru 

studentů vždy obrátit, a to přes e ‑mailovou adresu 

studentskakomoraff@osu.cz. Ať už se jedná o podnět, 

připomínku, problém či cokoli jiného, neváhejte 

nás oslovit. Rádi bychom také apelovali na všechny 

studující, aby v rámci vnitrouniverzitní komunikace 

používali svou studentskou e ‑mailovou adresu.

Když se o problému neví, nemůže se začít řešit. 

A každý problém se řešit dá.

Nevíte si rady? 
Informační rozcestník pro studující

› text  Jana Hájková, Komora studentů  
Akademického senátu FF OU

KOMORA STUDENTŮ
AKADEMICKÉHO SENÁTU

Když se o problému neví, 
nemůžeme vám pomoct. 

Každý problém se dá řešit.
Neváhejte se obrátit i na své studentské senátory.

Upozornění:
V rámci vnitřní univerzitní e-mailové komunikace vždy 

pište ze svého studentského e-mailu.
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Zveme k poslechu dalšího podcastu Filozofické fakulty Ostravské univerzity, tentokrát 
na téma učitelská profese. Dá se na první pohled poznat dobrý učitel? „Být učitelem 
je možná více umění než profese,“ myslí si Miroslav Slowik, didaktik, hispanista 
a absolvent Filozofické fakulty a společně s moderátorem a didaktikem literatury 
v jedné osobě Martinem Tomáškem dále rozvíjí myšlenku, jakým způsobem by vysoké 
školy měly přemýšlet při přípravě budoucích učitelů. Jak mohou nejen univerzity, ale 
i střední školy vytvářet inspirativní a bezpečné prostředí pro jejich další rozvoj a jak 
mohou přispívat k inovacím ve výuce. Hosté hovoří o tom, proč se studenti učitelství 
nesmí bát otevřeně mluvit o faktorech, které je při studiu brzdí a odvádí od učitelské 
profese. Proč by se studenti měli aktivně podílet na své vlastní výuce už během studia 
a sami co nejvíce učit. Přejeme příjemný poslech.

U M Ě N Í  Z VA N É  U Č I T E L S K Á  P RO F E S E
M I R O S L AV  S LO W I K
M A RT I N  TO M Á Š E K

P O D CA S T  F FO R U M

Katedra české literatury a literární vědy 
ve spolupráci s ostravským klubem 
Fiducia vydala unikátní Literární mapu 
Ostravy 1918–2018. S touto mapou se 
milovníci knih a literatury mohou 
vydat po stopách básníků a spisovatelů, 
zavede je do míst, která výrazněji 
zasáhla do literárního života v Ostravě 
či formovala její kulturně -literární 
charakter. Kdo hledá duši Ostravy, 
kulturní a společenské podhoubí, 
rozhodně by si měl tuto mapu jako 
významného průvodce pořídit. Až 
s touto mapou, která ostatně může 
fungovat i jako klasická běžná turistická 
mapa, návštěvník Ostravy pochopí, 
jak bohatý kulturní a literární život 
toto město nabízelo a stále nabízí. 
Mapa bude inspirací každému, kdo rád 

objevuje pozapomenuté, kdo chce odhalit 
ostravského genia loci.

Prozaiky, básníky, publicisty, dramatiky, 
scénáristy, vydavatele či periodika 
vydávána v našem regionu pak přibližuje 
Literární slovník Severovýchodní Moravy 
a Slezska 1918–2018. Slovník zahrnuje 
všechny literárně činné osobnosti, 
periodika a nakladatele, kteří zanechali 
stopu v literárně -kulturním prostředí 
regionu. Představuje regionální autory 
píšící česky, německy, polsky, a to ve 
vymezeném časovém období od roku 1918 
až po rok 2018.

Literární mapa a Literární slovník 
jsou výstupy projektu NAKI II „Literární 
paměť regionu 1918–2018“, na němž 
v posledních třech letech pod taktovkou 
prof. Ivy Málkové z Katedry české 

literatury a Centra regionálních studií 
pracovali literární vědci z Filozofické 
fakulty OU.

Díky projektu se prostřednictvím 
výstavy Literární paměť regionu 
1918–2018 podařilo širší veřejnosti 
přiblížit pestrost a hloubku literárního 
života v regionu Moravy a Slezska. 
Všechny projektové výstupy – výstava, 
katalog, mapa a slovník byly slavnostně 
představeny veřejnosti 11. listopadu 
v Univerzitním obchodě a knihkupectví 
Ostravské univerzity na Mlýnské ulici, 
kde je možné si Literární mapu Ostravy 
i Literární slovník zakoupit. Výstava 
Literární paměť regionu 1918–2018 (texty, 
osobnosti, místa) je až do konce ledna 
k vidění v multifunkční aule Gong 
v Dolních Vítkovicích.

Tipy redakce OFFline
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Všechny výstupy z projektu 
(výstavy, katalog, mapa a slovník) 
byly slavnostně prezentovány 
11. listopadu 2022 v Univerzitním 
obchodě a knihkupectví Ostravské 
univerzity na Mlýnské ulici.

›

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81M2M0YmJmNC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/MzgyZWNlOTMtMWZiZS00MTEwLWFiNDEtZTRlNDhlODMyMjE4
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81M2M0YmJmNC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/MzgyZWNlOTMtMWZiZS00MTEwLWFiNDEtZTRlNDhlODMyMjE4


Nemůže být symboličtějšího dne pro psaní 
editorialu k novému číslu OFFlinu věnovanému 
hodnotám demokracie a roli humanitních věd 
v naší společnosti, než je 17. listopadu, 33 let po 
Sametové revoluci. V této souvislosti mne zaujal 
editorial Erika Taberyho v jednom z minulých čísel 
Respektu. Zamýšlí se v něm nad výsledky průzkumu 
veřejného mínění, kde měli lidé odpovídat na sérii 
otázek vztahujících se k veřejné angažovanosti 
a schopnosti porozumět politice. Na otázku, zdali 
souhlasí s tvrzením „Politika je někdy tak složitá, 
že lidé jako já nemohou skutečně rozumět tomu, 
o co jde“, odpovědělo 66 procent dotázaných, že 
ano. Důležitým problémům „naší země“ nerozumí 
51 procent dotázaných. Varující je, že 37 procent lidí 
neví, jestli je Rusko „jednoznačným viníkem války 
na Ukrajině“ a 17 procent rovnou viní z kon� iktu 
NATO.

Pokud jsou tato čísla ilustrativní a vyp ovídající, 
je třeba si položit otázku, co znamenají pro naši 
společnost, pro její hodnoty, demokracii, ale rovněž 
pro seriózní celospolečenskou a politickou debatu. 
Ta na úrovni skutečně základních společenských 
problémů prakticky absentuje. Na vině je kromě 
nezájmu o dění kolem sebe zejména až zarážející 
nevzdělanost snoubící se s absencí jakékoliv úrovně 
kritického myšlení, či alespoň elementárního 
chápání toho, jak funguje společnost, stát a jeho 
instituce. To vše lze vnímat jako jeden z fatálních 
důsledků zanedbávání a nezřídka veřejného 
ostrakizování humanitního vzdělání, o jehož 
společenské relevanci se nevede prakticky žádná 
veřejná politická debata. Americká � lozo� a 
Martha C. Nussbaum přitom zjistila, že koncepce 
humanitního vzdělávání se postupně vytrácí již 
na základních školách. V tomto vydání jsme se 
proto podívali, jaké důsledky může mít dlouhodobé 
ignorování vzdělávání v oblasti humanitních 
a společenských věd. Zamýšlíme se nad tím, 
zda učitelé mají jasné nástroje i dostatek času 
k výuce základů politické teorie a dalších 
disciplín nezbytných k chápání současného světa. 

Zamýšlíme se, proč je občanská výchova a základy 
společenských věd stále brán jako okrajový 
a v zásadě nepotřebný předmět. Kdy se konečně 
v naší společnosti projeví vzdělávání v oblasti 
politického či kritického myšlení?

Předkládáme téma Člověk a společnost 
z pohledu didaktiků, učitelů, historika i � lozofa, 
kteří se s námi v rozhovorech, komentářích 
a esejích podělili o svoje názory na současnost. 
Prostřednictvím ankety přinášíme také zajímavý 
vhled do postojů našich studentek a studentů, jak 
oni vnímají Evropskou unii, svobodu a demokracii, 
zda se cítí být kompetentní stát se právoplatnými 
občany evropského demokratického společenství. 
Seznamujeme se studentkami a studenty, kteří 
jsou občansky velmi aktivní a plně si uvědomují 
odpovědnost i hodnoty svobodné společnosti. 
Zejména studujícím pak přinášíme knižní tipy 
a rady, a jak doufáme, také inspiraci.

Přejeme Vám inspirující o�  ine čtení!

Víte, co to je E-HEALTH? 

Studentka psychologie ukáže, 

v čem nám mohou být sociální 

sítě skvělým pomocníkem pro 

naši duševní i fyzickou kondici. 

Dokážeme, že sociální sítě nemusí 

a nejsou jen zdrojem frustrace 

či nespokojenosti, že mohou být 

i skvělým nástrojem pro naši 

pohodu, když víme, jak na to. 

Jedna celá generace vyrostla se 

sociálními sítěmi, které jsou pro ni 

stejně samozřejmé jako voda či vzduch 

kolem. V čem přesně nás SOCIÁLNÍ 

SÍTĚ ovlivňují, jak moc mění chování 

jednotlivce i společnosti a jsou více 

přínosem či nebezpečím? Co nám 

sociální sítě dávají a co nám naopak 

berou? Přesně na to se podíváme 

v příštím vydání OFFline. 

Sociální sítě a internet jako celek je novým 

bojištěm. Vedle války konvenční se vedou 

i VÁLKY KYBERNETICKÉ. Dokážeme 

jim odolávat? Neprohrál už Západ tuto 

kybernetickou válku s Ruskem? Kdo válčí 

a proč a jak se to konkrétně projevuje?

Co všechno umí UMĚLÁ 

INTELIGENCE a kde všude dokáže 

nahradit člověka. Ukážeme umělecká 

díla i povídky vytvořené umělou 

inteligencí a bude jen na čtenáři, zda 

se mu podaří rozlišit, co je dílem 

člověka a co dílem umělé inteligence. 

Kde začíná a končí etika takového 

experimentu . Jaký dopad může mít 

umělá inteligence na naše preference 

a zda si dostatečně uvědomujeme, 

jak a kde přesně dokáže ovlivňovat 

naše životy? Ukážeme, co to je deep 

face a deep fake, jak ho lze využít, či 

naopak zneužít.

Přineseme ANKETU, jaké sociální sítě jsou 

právě nejvíce „in“, jak se naši studenti chovají 

na sociálních sítí, co jim přináší a zda si dokáží 

svůj život představit i bez nich.

V příštím čísle Vás čekají také ROZHOVORY, 

KNIŽNÍ TIPY či se naším prostřednictvím 

můžete seznámit se zajímavými studenty, 

absolventy nebo se podívat do zahraničí, 

jak se například vyučuje kritické myšlení 

v Irsku. Rovněž čtenářům představíme projekt 

REFRESH, který přináší zcela nový pohled na 

region a mezioborovou spolupráci. 

Editorial V příštím čísle…

šéfredaktorka časopisu 
a proděkanka pro vnější 
a zahraniční vztahy FF OUDaniela

Rywiková

… a mnoho dalšího. 
PŘÍŠTÍ ČÍSLO OFFLINE 
VYJDE V KVĚTNU 2023
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„A TO SVĚTLO SVÍTÍ VE TMĚ A TMA JE NEPOHLTILA“

výstava fotografi í z válečných 
zón okupované Ukrajiny

listopad–leden 2022 
Galerie Na půdě

Kurátor projektu: 
ANETA PAWŁOWSKA, 
Uniwersytet Łódzki/Łódzkie 
Towarzystwo Naukowe

JULIA IWASZKO, 
Kijowski Narodowy 
Uniwersytet Budownictwa 
i Architektury, Ukraina

SERGIJ BELIŃSKIJ, 
28 Brygada im. Rycerzy 
Zimowej Kampanii (Siły 
Zbrojne Ukrainy)

magazín pro lidi s humanitou v krvi

podzim
•07/2022

Podceňování humanitních 
a společenských věd se nám 
může vymstít 
Proč bychom se měli seriózně 
zamyslet nad jejich významem?

Výuku mohu nejlépe zlepšit ve 
spolupráci s jinými 
Komentář Martina Tomáška 
seznamuje s projektem Všichni spolu 
zaměřeným na inovace ve výuce.

Z pohledu dneška se opět 
díváme do minulosti 
O krizích současnosti 
a minulosti jsme si povídali 
s historikem Václavem Kaškou.
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