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o univerzitě 

Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha 
Nejstarší soukromá univerzita 
v České republice

Univerzita Jana Amose Komenského Praha nabízí ucelený systém univerzitního vzdělávání, založený 

na vzájemně prostupných studijních programech bakalářských, magisterských a doktorských. 

UJAK tak nabízí možnost získání širokého spektra univerzitních titulů (Bc., Mgr., Ing., Ph.D.) 

a profesního titulu MBA s prestižní mezinárodní akreditací organizace FIBAA. Studijní programy 

jsou orientovány zejména na oblast pedagogiky, sociální a mediální komunikace 

a ekonomiky. UJAK spolupracuje s více než 50 vysokými školami a univerzitami 

po celém světě.
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EDitorial

Vážení a milí čtenáři,
 

velmi nás těší rostoucí zájem o  dosavadní vydání Univerzitních listů 

a kladné ohlasy, které na ně dostáváme. Podobně jako v předchozích 

případech bych proto rád poděkoval za vaši přízeň a věřím, že ani toto 

číslo vás nezklame.

 

Jeho tématem je andragogika, jež je současně jedním z pilířových stu-

dijních oborů Univerzity Jana Amose Komenského Praha. Nemůže 

tedy chybět rozhovor s profesorkou Vierou Prusákovou, přední osob-

ností slovenské i české andragogiky. Rád bych vás také pozval ke čtení 

rozhovoru s profesorem Jiřím Svobodou, letošním laureátem Světové 

ceny za humanismus, oceňovaným režisérem a pedagogem UJAK. 

 

Již v minulém čísle jsme vás informovali o spolupráci UJAK a rádií Hey 

a Color, na  jejichž vlnách můžete pravidelně slýchat pořad Katedra. 

Do  tohoto pořadu, který vzniká přímo na  univerzitě pod vedením 

pedagogů Katedry mediálních studií, si moderátoři zvou výrazné osob-

nosti z mnoha zajímavých oblastí. Jsem rád, že v tomto čísle můžeme 

poprvé nabídnout výběr z těchto zajímavých setkání i vám, čtenářům 

Univerzitních listů. Velmi mne také těší, že v nejnovějším čísle vychází 

rozhovor se špičkovou tenistkou Petrou Kvitovou, která na UJAK stu-

duje Sociální a mediální komunikaci. 

 

Doufám, že pro vás bude nejnovější vydání přinejmenším stejně zají-

mavé jako ta předchozí.

doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.
rektor
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ohlédnutí

Nový projekt 

v oblasti 
bezpečnosti
UJAK řeší nový projekt Rozvoj občanských kompetencí 
v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků 
ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. 
Cílem projektu je podpořit tvorbu občanských kompe-
tencí žáků ze socioekonomicky znevýhodněného pro-
středí prostřednictvím výchovně-vzdělávacího progra-
mu posilujícího jejich uvědomění si sebe sama v užším 
i širším společenském kontextu a rozvíjejícího praktické 
dovednosti potřebné k ochraně sebe samotného i dru-
hých (ochrana života, zdraví a majetku). V rámci projek-
tu již v prostorách UJAK proběhla dvě projektová setká-
ní s participujícími školami a uskutečnily se také dvě tzv. 
focus groups. Projekt je spolufi nancován z EU z operač-
ního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Cyklus přednášek 
prof. JUDr. Jiřího Srstky
Katedra mediálních studií UJAK pořádala cyklus přednášek 
prof. JUDr. Jiřího Srstky, ředitele agentury DILIA a předního 
odborníka na problematiku autorského práva. 

Kulatý stůl 

100 dní 
Donalda Trumpa
Diskusní setkání na  téma USA po  volbách – 100 dní 
Donalda Trumpa pořádal Institut globálních studií UJAK. 
Na  úvod diskuse zaznělo slovo Jana Kavana, bývalého 
předsedy Valného shromáždění OSN, ministra zahraničí 
ČR, poslance a senátora. 

Kulatý stůl 
Slovensko v Evropské unii: 

včera, dnes a zítra
Institut globálních studií UJAK pořádal diskusní setkání 
na téma Slovensko v Evropské unii: včera, dnes a zít-
ra. Úvodní referát přednesl velvyslanec Slovenské repub-
liky J. E. Peter Weiss. 
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MLADÝ OBOR 
S VÝBORNÝM 
UPLATNĚNÍM

„O  studium andragogiky je 
na UJAK stále velký zájem. Absolventi 
nacházejí bez problémů uplatně-
ní na  trhu práce, a  to jak ve  veřej-
né správě, tak v  soukromém sekto-
ru. V  současnosti je přitom možné 
andragogiku studovat jak v  bakalář-
ském, tak magisterském a  doktor-
ském programu,“ vysvětluje profe-
sorka Viera Prusáková, která na UJAK 
vyučuje předmět andragogický 
výzkum. K  tomu jistě přispívá i  fakt, 

že výuku na UJAK vedou přední osob-
nosti s  bohatou publikační činností, 
mezi něž se ostatně řadí i profesorka 
Prusáková.

Samotný pojem andragogika 
pochází z  řečtiny a  je spojením výra-
zů „dospělý člověk“ a „vedení, výcho-
va“. Pojem tak vznikl ze zřejmé potře-
by odlišit oblast vzdělávání dospělých 
s  ohledem na  specifi ka jí vlastní 
oproti vzdělávání dětí a mladistvých. 
Tento termín použil poprvé němec-
ký pedagog Alexander Kapp již v prv-
ní polovině 19. století, pojem se však 
nerozšířil a objevil se až o necelé sto-
letí později. Rozvoj vědecké refl exe 
na  problematiku vzdělávání dospě-
lých vedl ke  zformování samostatné 
vědecké disciplíny defi nované jako 

andragogika – tehdy se však použí-
val termín pedagogika dospělých. 
První samostatné oddělení andra-
gogiky bylo založeno v  roce 1930 
na  Teachers College of Columbia 
University v New Yorku psychologem 
E. L. Thorndikem. Jugoslávské pojetí 
pak vedlo k založení vysokoškolského 
studia andragogiky ve státech jihový-
chodní Evropy.

Vědecké zázemí na vysokých ško-
lách získala andragogika po  2.  svě-
tové válce zejména v  Německu, 
Nizozemsku, Dánsku, Polsku, býva-
lé Jugoslávii, skandinávských zemích 
a v USA, později i v Kanadě. Koncepce 
a  teorie andragogického myšle-
ní se rodily postupně, přispěli k nim 
například J. Dewey, E. C. Lindeman, 

Uplatnění 
absolventů 
andragogiky? 
Od coachingu a mentoringu 
až po krizová centra 
či práci s odsouzenými

Andragogika. Relativně mla-
dý vědecký obor zaměřený 
na „vzdělávání se dospělých“ 
je jedním z pilířů studijních 
oborů Univerzity Jana Amose 
Komenského Praha. Na UJAK 
přitom působí řada před-
ních odborníků, v roce 2009 
spatřilo světlo světa první 
číslo odborného časopisu 
Andragogická revue, který byl 
zařazen do Seznamu recen-
zovaných neimpaktovaných 
periodik, realizována je řada 
vědeckých projektů... Není 
proto divu, že absolventi 
i výuka andragogiky na UJAK 
mají velmi dobré jméno.

téma čísla
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téma čísla

B. Yeaxlee a  E. Rosenstock-Huessy. 
Poválečný rozvoj ovlivnili zejména 
M.  S. Knowles, F. Pöggeler, T. T. ten 
Have, H. Hanselmann, D. Savicevic, 
J. Kulich a P. Jarvis. 

U zrodu studijního oboru „výcho-
va a vzdělávání dospělých“ stál v teh-
dejším Československu významný 
teoretik Tomáš Trnka. Nově založená 
Katedra lidovýchovy byla otevře-
na v  akademickém roce 1947/1948 
na  Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Samozřejmě i vede-
ní UJAK si bylo dobře vědomo 
toho, že andragogika je dynamic-
ky se rozvíjející disciplínou, proto 
vedle oboru Speciální pedagogika 
akreditovala univerzita bakalářský 
studijní obor Vzdělávání dospě-
lých a  navazující magisterský obor 
Andragogika. Později se podařilo 
akreditovat i  doktorský studijní pro-
gram a rigorózní řízení.

POMOC DOSPĚLÉMU 
VE VŠECH OBLASTECH 
ŽIVOTA

Andragogika je tedy obor rela-
tivně mladý, kdy zejména v  posled-
ních letech vzrůstá zájem teoretiků 
o danou problematiku, a s  tím i dal-
ší rozvoj a diferenciace teorie oboru. 
„Rozvoj andragogické teorie se neko-
nal po jednoduché linii. Východiskem 
systémového začlenění andragogiky 
jako vědy o výchově byla výstavba věd 
o  výchově z  hlediska celoživotního 
vzdělávání, která by při rozvoji teorie 
a utváření jejího pojmového aparátu 
plně respektovala zvláštnosti jednotli-
vých etap životní cesty člověka a záro-
veň obecnou teorii výchovy a vzdělá-
vání, která je všem etapám společná,“ 
vysvětluje profesorka Prusáková. 

„Andragogika jako věda o  výcho-
vě dospělého člověka se zabývá jeho 
vědomou a záměrnou socializací, pro-
blematikou pomoci dospělému člo-
věku ve  všech oblastech jeho živo-
ta. Vědeckými metodami poznává 
realitu výchovy a  vzdělávání dospě-
lých, zabývá se dospělým člověkem 
ve  výchovných a  vzdělávacích situa-
cích. Takové zkoumání vyžaduje inter-
disciplinární přístup, protože dospě-
lý člověk do  těchto situací vstupuje 
se všemi svými vztahy ke skutečnos-
ti,“ doplňuje profesorka Průsáková 
s odkazem na fakt, že většina autorů 

označuje andragogiku za  vědu prak-
tickou, a  v  konečném důsledku tak 
absolventi nacházejí uplatnění sku-
tečně v  širokém spektru pozic – 
od práce s  lidskými zdroji přes dnes 
velmi populární coaching nebo men-
toring až po krizová intervenční cent-
ra nebo práci s odsouzenými.

Současná koncepce andragogi-
ky se po  roce 1990 začala rozvíjet 
zejména na  univerzitě v  Olomouci. 
Ve  společných diskusích českých 
a  slovenský kateder výchovy a  vzdě-
lávání dospělých vznikala první teore-
tická východiska a  konkretizovaly se 
oblasti praxe, na které je třeba and-
ragogické zkoumání zaměřit – pro-
fesní, kulturní a sociální. „UJAK nejen 

v rozvoji studijního oboru, ale i v roz-
voji andragogické vědy v   dalších 
etapách hrála a   hraje významnou 
roli. Na  její půdě vzniklo několik 
důležitých andragogických děl a sou-
středila se zde řada osobností jako 
dr.  Zdeněk Palán, doc. Milan Beneš, 
doc.  Jaroslav Veteška, doc.  Jaroslav 
Mužík nebo dr.  Jan Barták,“ upozor-
ňuje prof. Prusáková.

ZÁZEMÍ PRO ÚSPĚŠNÉ 
ABSOLVENTY

Obsah studijního oboru Andra-
gogika tvoří systém základních, hra-
ničních a příbuzných disciplín. Tento 
systém je otevřený a mnohé disciplí-
ny mají velmi mnoho styčných ploch. 
Zaměření studijních předmětů tak 
spadá zejména do  oblasti didaktiky 
a  personalistiky, psychologie, socio-
logie, fi lozofi e, práva, ekonomie a dal-
ších. Nechybí pochopitelně povinná 
praxe. „Absolventi by měli porozumět 
vývojovým, systémovým a  institucio-
nálním základům výchovy a vzdělává-
ní dospělých, orientovat se v andrago-
gické vědě. Umět aplikovat poznatky 
sociologických a psychologických věd 
při řešení problémů výchovy a vzdě-
lávání dospělých, analyzovat a speci-
fi kovat různé životní situace cílových 

skupin ve  vzdělávání dospělých 
a umět kriticky zhodnotit andragogic-
kou praxi, jakož i navrhnout inovační 
změny. Měli by se umět orientovat 
v mezinárodních souvislostech a apli-
kovat multikulturní přístup ve výcho-
vě a vzdělávání dospělých,“ vypočítá-
vá vedoucí Katedry andragogiky UJAK 
docent Milan Beneš.

Díky tomu by absolventi měli 
umět plánovat a  organizovat další 
vzdělávání, efektivně využívat metody 
výchovy a vzdělávání dospělých, apli-
kovat metodiku poradenské práce, 
plánovat, projektovat a  řídit kultur-
ně-výchovnou práci, plánovat, navr-
hovat a  řídit další profesní vzdělává-
ní, aplikovat v praxi zásady a metody 

 personálního managementu a  efek-
tivně využívat různé poradenské 
metody v oblasti sociální práce. 

UJAK má přitom pro studium 
andragogiky velice kvalitní zázemí. 
V  univerzitním vydavatelství je pro 
studenty připravována řada učeb-
nic a  odborných publikací, odbor-
ný časopis Andragogická revue, kde 
nechybějí ani příspěvky slovenských 
odborníků. V  rámci institucionální-
ho rozvoje podmínek pro výzkumnou 
činnost byl na  UJAK zřízen s  počát-
kem akademického roku 2011/2012 
Ústav andragogických studií. Cílem 
tohoto kroku bylo vytvořit uznáva-
né odborné pracoviště, které hraje 
aktivní roli v  rozvoji oboru andrago-
giky a  vzdělávání dospělých v  České 
republice. V minulých letech také roz-
hodně stojí za pozornost mezinárod-
ní vědecká konference Andragogika, 
kterou Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha opakovaně pořá-
dala. Samozřejmostí je pak vědecký 
výzkum – kromě úspěšně realizova-
ných projektů aplikovaného výzkumu 
probíhá na UJAK rovněž výzkum spe-
cifi cký. 

redakce

V univerzitním vydavatelství 
je pro studenty připravována 
řada učebnic a odborný ch 
publikací.
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rozhovor na téma čísla

Andragogika je „vzdělávání se 
dospělého“. Co si pod tím pojmem 
představit, pomineme-li práci s  lid-
skými zdroji?

Ve  své knize Základy andragogi-
ky používám pojem „edukace dospě-
lých“, pod nějž zahrnuji výchovu, 
vzdělávání a  poradenství dospě-
lých. Vzdělávání dospělých je nej-
významnější a  nejrozpracovanější 
část, nicméně nelze opomenout ani 

výchovné působení. V současnosti se 
navíc hodně stírají hranice mezi vzdě-
láváním a  poradenstvím – poraden-
ství má vzdělávací charakter a  nao-
pak vzdělávání dospělých nabývá 
poradenský charakter, neboť jeho 
metody a formy mají ulehčovat učení 
dospělému člověku. Tedy váš výklad 
„vzdělávání se dospělých“ je výstiž-
ný, zejména zájmeno „se“. Těžko lze 
někoho naučit něco, co nechce, o  to 
více to platí u dospělých.

Do jaké míry je tedy dospělý člověk 
vzdělatelný?

I  psychologické výzkumy doká-
zaly, že dospělý člověk vzdělatel-
ný je. Spory mezi andragogy jsou 

o  jeho vychovatelnosti. Zastávám 
názor, že vychovatelný je, nicméně 
je třeba dobře defi novat, co chápe-
me pod pojmem výchova. Pokud 
bychom pojmu rozuměli ve  stej-
ném smyslu jako u  dítěte, tedy že 
se jedná o  záměrné, cílevědomé 
formování dítěte k mravnosti, este-
tice a  podobně, tak to samozřej-
mě neplatí – dospělý člověk má již 
tyto věci zformovány. Ale v  živo-
tě se dostane do  celé řady so-
ciálně zátěžových situací, v  nichž 
mu můžeme pomoci najít cestu. 
Ukážeme možnosti – nemůžeme 
samozřejmě dávat nějaké zákazy či 
příkazy, tedy ten charakter výchovy 
rozhodně není tak normativní.

Prof. Viera Prusáková: 

Andragogika 
je vhodným oborem 
pro všechny, kdo 
pracují s lidmi

Jak se liší pojetí andragogiky 
v Česku od zahraničí? Kdo 
dnes nejčastěji andragogiku 
studuje? Jak se tento mladý 
obor vyvíjel a jaké bude 
jeho další směřování? 
Nejen o tom je rozhovor 
s prof. PhDr. Vierou 
Prusákovou, CSc., jednou 
z předních osobností české 
a slovenské andragogiky. 
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V čem se tedy liší vzdělávání dospělé-
ho od vzdělávání dětí a mladistvých?

V  mnohém. Dospělý se učí rád, 
když to potřebuje – dítě neví, zda to 
či ono bude potřebovat. Za dítě roz-
hodujeme my, ministerstvo školství… 
Když se zeptáte studenta, za jak dlou-
ho se naučí čínsky, on se zeptá, kdy 
je zkouška. Když se zeptáte dospě-
lého, otáže se, zda to bude potřebo-
vat. To je zásadní rozdíl. Dospělí jsou 
motivovaní, když vidí využití v  pra-
xi. Dělala jsem celou řadu kurzů pro 
dospělé a v momentě, kdy měli pro-
stor vyměnit si zkušenosti, byl to 
pro ně hluboký zdroj poznání, někdy 
i větší než teoretické poučky. U dítě-
te samozřejmě tyto zkušenosti chy-
bějí. U dětí máme navíc heterogenní 
skupiny žáků – ten chce to, ten ono... 
Kdežto dospělí se sdružují do tzv. cílo-
vých skupin se stejnými vzdělávacími 
potřebami. Právě vzdělávací potřeby 
jsou důležitou kategorií, podle níž by-
chom vzdělávání měli organizovat.

Co se týče andragogiky coby studij-
ního oboru, u nás se začala de facto 
učit již za minulého režimu...

Existoval zde obor „výchova 
a vzdělávání dospělých“. V Bratislavě 
se začal vyučovat v roce 1976, mys-
lím, že v  Čechách byl ještě dříve. 
Nápad pojmenovat obor andrago-
gika vznikl v Olomouci, kde jsme se 
setkávali coby zástupci jednotlivých 
kateder Československé republiky, 
které se na tento obor zaměřovaly. 

Po  roce 1990 u  nás vznikl termín 
„integrální andragogika“, který pojí-
má andragogiku jako všestrannou 
péči o člověka…

Na Slovensku z tohoto termínu stá-
le hodně vycházíme. Jedná se o myš-
lenku docenta Jochmana, který and-
ragogiku vnímal nejen z  hlediska 
vzdělávání dospělých, ale také z pohle-
du socializace, personalizace a enkul-
turace. Dělíme tedy andragogiku na tři 
aplikované oblasti: profesní, sociální 
a kulturněosvětovou. V Česku se toto 
dělení v takové míře nepoužívá.

Nabízí se srovnání nejen mezi 
Českem a  Slovenskem, ale také se 
zahraničím…

Rozdíl je hned v  tom, že v  zahra-
ničí se už samotný termín andra-
gogika příliš nepoužívá – a  pokud, 
tak andragogika spadá pod katedry 

pedagogiky. Andragogika se rozvíje-
la v  bývalé Jugoslávii, Polsku, u  nás. 
Například v USA má tento studijní obor 
název Adult Education – termín „vzdě-
lávání dospělých“ ve  světě převažu-
je. Co do zaměření, v Česku se andra-
gogika studuje na  šesti univerzitách, 
na  Slovensku na  čtyřech. Někde jde 
jen o bakalářské studium, jinde magis-
terské. UJAK má v tomto skvělou pozi-
ci, neboť má kromě bakalářského 
a magisterského studia také doktorské. 

V  tom základním je andragogika 
v Česku a na Slovensku velmi podob-
ná, nicméně domnívám se, že vždy 
velmi záleží na  konkrétní katedře 
a  konkrétních osobnostech. Některé 
katedry se vydávají více sociálním 
směrem, jiné se například soustře-
dí především na  profesní vzdělává-
ní. Na  UJAK je studijní plán hodně 
zaměřen na personální problematiku 
a řízení lidských zdrojů, tedy zejména 
na profesní andragogiku, i když samo-
zřejmě sociální andragogika nechybí.

Jak se obor vyvíjí ve vztahu ke spole-
čenským změnám?

Mohu v  tomto ohledu nabíd-
nout slovenskou zkušenost – v  rám-
ci sociální andragogiky máme spe-
cifi cké cílové skupiny. Poměrně 
hodně diplomových prací se tak 
v  poslední době zaobírá problema-
tikou migrace. Po roce 1990 ostatně 
vzniklo mnoho nových cílových sku-
pin  – nezaměstnaní, drogově závislí, 
lidé bez domova. Vznikly nové před-
měty jako evropská politika vzdělává-
ní dospělých, multikulturní politika; 
v profesním vzdělávání pak zaměření 
na mentorování, coaching, individua-
lizaci vzdělávání dospělých… Změny 
se dějí v rámci volitelných předmětů, 
hlubší změny učebních plánů je mož-
né dělat, zejména v souvislosti s akre-
ditací, jednou za čtyři roky.

Kdo vlastně dnes chodí andragogiku 
studovat?

Bylo období, kdy si v tomto oboru 
doplňovala vzdělání řada pracovníků 
z veřejné správy, a to zejména v kom-
binovaném studiu. Studenty denní-
ho studia pak láká psychologie, která 
se v rámci studijního oboru objevuje 
v poměrně velké míře. Hodně lidí také 
láká interdisciplinarita oboru a  prá-
ce s  lidmi. Obecně si myslím, že pro 
všechny, kdo pracují s lidmi, je andra-
gogika vhodným oborem.

A jací jsou dnešní studenti?
Výzkum na  toto téma jsem sice 

nedělala, zdá se mi však, že ros-
te úroveň studentů kombinované-
ho studia. Nicméně moje dcera říká: 
„Mami, všude je pět dobrých a  pět 
špatných.“ Jinými slovy, nelze úplně 
zobecňovat a hodně závisí i na úrov-
ni učitelů. Zastávám pozitivní přístup 
a  mladým lidem věřím, spolupráce 
s nimi mně velice zajímá a obohacu-
je. Takže – studenti jsou skvělí.

Máte představu, kam se bude obor 
dále vyvíjet?

Na UJAK učím předmět andrago-
gický výzkum a pan J. Průcha napsal 
velmi kvalitní knihu na  toto téma. 
Zde spatřuji prostor pro rozvoj – aby 
poznatky, které vyučujeme, měly co 
nejlepší faktografi cké a  teoretické 
základy získané zkoumáním. Jsem 
moc ráda, že na  UJAK jsou všech-
ny tři stupně studia, to je pro čes-
kou andragogiku velmi dobrý signál. 
S UJAK spolupracuji dlouho a učí zde 
kvalitní lidé. Takže i v otázce dalšího 
rozvoje andragogiky zůstávám pozi-
tivně myslící. 

redakce

Přední osobnost české a slovenské 
andragogiky. Je autorkou či 
spoluautorkou řady ceněných 
odborných publikací a článků. 
Na UJAK přednáší andragogický 
výzkum a time management.

Prof. PhDr. Viera Prusáková , CSc. 

rozhovor na téma čísla
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rozhovor

Vždy jsi pro mě byl učitelem zába-
vy, neboť jsem u tebe začínala jako 
dramaturgyně zábavných televiz-
ních pořadů. Diskotéka pro star-
ší a  pokročilé, Elixír věčného mlá-
dí, V Praze bývávalo blaze, Kabaret 
U  dobré pohody, Silvestry a  řada 
dalších – všechny tyto pořady patři-
ly k nejoblíbenějším. Domníváš se, 
že v minulosti se zábava tvořila sná-
ze a diváci byli vděčnější?  

Myslím si, že to lehčí nebylo a kaž-
dá doba má své složitosti. Když jsem 
v  Československé televizi začínal, 
byla jiná doba, ale musím říci, že se 
nám pracovalo o něco lépe než dnes-
ka, protože se akcentoval především 
obsah. Dnes je dominantnější obal, 
což je zásadní chyba. Když jsme teh-
dy připravovali zábavný pořad, snaži-
li jsme se do  něho získat přede-
vším kvalitní herce bez ohledu na to, 
zda hrají v  Národním divadle, nebo 
v  Městských divadlech pražských. 
Například pro pořad Kabaret U dob-
ré pohody jsme získali Václava Vosku 

nebo Danu Medřickou a  oni k  hra-
ní přistupovali, jako by hráli klasic-
kou hru. Dnes herce pozvou s  tím, 
že se bude natáčet ve čtvrtek v deset 
a nějak se to dá dohromady. To přece 
není možné. Za mých časů si drama-
turg v televizi vybíral, s kým se bude 
natáčet, záleželo mu na kvalitě scéná-
ře, a pokud byli herci dobře vedeni, 
a to byli, vznikaly kvalitní pořady. 

Vzpomínáš si na nějaké režiséry?
Já sám jsem spolupracoval 

s  výbornými režiséry, jako byli 
Zdeněk Podskalský, Jiří Menzel, 
Jiří Krejčík nebo Václav Vorlíček, 
a  výsledkem bylo to, že se dodnes 
pořady reprízují. Všichni trvali pře-
devším na dobré atmosféře a nebyl 
tehdy rozdíl mezi technickým a umě-
leckým pracovníkem, protože všich-
ni dohromady tvořili tým. 

Bylo na natáčení více času? 
Samozřejmě že ano. Když napří-

klad Vladimír Dvořák s  Jiřinou 

Bohdalovou točili Televarieté, všech-
no se napřed zkoušelo tak, aby to 
vypadalo jako improvizace, i  když 
to improvizace vůbec nebyla. Když 
publikum při zkoušce zabralo, scén-
ka tam zůstala, když ne, šlo to ven. 
Do hodiny a půl dlouhého programu 
byla vždy vložena nějaká anekdota, 
aby divák zajásal, a pořad běžel dál. 
Program měl pevnou stavbu a v žád-
ném případě nebylo třeba „domí-
chávat“ smích. Diváci se prostě smáli 
a bavili se. To samé bylo i v pořadu 
Možná přijde i kouzelník.  

Byl jsi u  vzniku druhého progra-
mu Československé televize, který 
dodnes patří k  jednomu z  nejkva-
litnějších programů dnes již České 
televize…

Druhý program tehdy nesměl 
být konkurenční, ale alternativní. 
Když jsme začínali, používali jsme 
jako herce ty, kteří nesměli tehdy 
hrát, a  tím pádem jsme se dosta-
li do situace, kdy jsme byli prvnímu 

Scénáře 
jsem psal 
i v noci, 
říká Gustav Oplustil

Studenti Sociální a mediální komunikace 
na UJAK se v rámci svého oboru seznámí 
s celou řadou profesí souvisejících s různý-
mi oblastmi lidské komunikace. Zajímavým 
zdrojem inspirace hned v několika z nich by 
jim jistě mohl být Gustav Oplustil, televizní 
a rozhlasový scénárista, dramaturg, režisér 
a herec, s nímž si v pořadu Katedra povídala 
Soňa Štroblová.
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programu konkurencí pro jeho kva-
litu. A  tak nás jako samostatný pro-
gram zrušili a vznikl druhý program, 
který byl řízen společně s  progra-
mem prvním s  pravidelným vysílá-
ním od roku 1973. 

Dnes, kdy vznikla celá řada soukro-
mých televizních stanic, má veřej-
noprávní televize daleko větší kon-
kurenci než předtím. Vidíš nějaký 
zřetelný rozdíl mezi veřejnoprávní 
a soukromou sférou?   

Program veřejnoprávní televize 
je přece jen více postaven na kvalitě, 
v  komerčních televizích jde hlavně 
o zisk z reklamy, která přináší pení-
ze. A  to mi vadí. Několikanásobné 
přerušování fi lmu považuji za  jeho 
zničení, což by mělo být trestné. Je 
to dílo autora a ne prostor pro rekla-
mu. Často už nepoznám, zda pokra-
čuje reklama, nebo fi lm. A  navíc, 
závěrečné titulky jsou odvysílány 
vždy tak rychle, že je nestihnu ani 
přečíst, a pak jsou zbytečné. Diváka 
přece zajímá, kdo scénář napsal, kdo 
tam hrál a kdo fi lm režíroval. 

Začínal jsi jako herec v Beskydském 
divadle v  Hranicích, ale napsal jsi 
i  muzikály pro Hudební divadlo 
v Karlíně Zasněžená romance nebo 
Sny z  Nového Yorku. Co pro tebe 
znamená práce v divadle? Přece jen 
jde o jiný prostor, než jaký poskytu-
je elektronické médium. 

V  divadle jsem začínal zcela bez 
vzdělání, nemám žádnou herec-
kou školu. Přišel jsem tam jako kluk 
z ochotnického spolku, kterého zají-
malo divadlo, a oni mi dali příležitost. 
Začal jsem pracovat jako rekvizitář 
a maskér a pak mi v roce 1945 – teh-
dy mi bylo devatenáct – nabídli zpo-
čátku jen malé role, ale později jsem 
si udělal herecké zkoušky a  stal se 
profesionálním hercem. Na  vojně 
jsem vystupoval v  Armádním umě-
leckém souboru a později jsem nejen 
hrál, ale začal jsem psát i skeče a scé-
náře a postupně se stal i dramatur-
gem v  Československé televizi. Tam 
jsem psal především komedie a scé-
náře k  velkým zábavným pořadům 
a hodně jsem se naučil. Pokud chce 
člověk v  něčem vyniknout, musí se 
tomu opravdu věnovat, nemůže 
dbát na čas, a tak jsem psal i v noci. 
Během práce v televizi jsem se v prů-
běhu jednoho roku stal šéfdramatur-
gem, ale psát scénáře jsem nepřestal. 

Jako herec jsi známý i  z  fi lmů 
Skřivánci na  niti, Zločin v  šantánu 
nebo Pension pro svobodné pány. 

Za  svoji celoživotní činnost jsi byl 
v  roce 2002 uveden do  pomyslné 
dvorany slávy, kde jsi ve velice dob-
ré společnosti. Co to pro tebe zna-
mená a kde ta dvorana vůbec je? 

Kromě vítězů TýTý tam byli uve-
deni i  autoři scénářů a  další uměl-
ci. Na  chodbách televize ve  vstupní 
hale jsou vyvěšeny fotografi e her-
ců, umělců i politiků, ale fotky žád-
ného z  těch, kteří do  dvorany slá-
vy vstoupili, tam nejsou. A  tak se 
všichni ptali, kde ta „dvorana“ vlast-
ně je. Jednou jsem potkal na Kavčích 
horách režiséra Františka Filipa, kte-
rý mě zastavil se slovy: „Ty jsi v  té 
dvoraně nejstarší, tak kde to vlast-
ně jsi?“ A já jsem to nevěděl. Za chvíli 

přišel s  hlavním kameramanem 
Opletalem a radostně mi oba sdělili, 
že jsou „dvorany“ vlastně dvě. Jedna 
ve  Strašnicích a  jedna v  Motole. 
Mysleli tím krematorium, tím pádem 
jsme problém vyřešili. 

Je ti přes devadesát let, nedávno 
jsi oslavil i dvacáté výročí své dru-
hé svatby. Ženil ses tedy podruhé 
v sedmdesáti. Co pro tebe znamená 
rodina? 

První žena mi zemřela po  dlou-
hé nemoci, a  tak jsem si vzal svoji 
švagrovou. Rodina je pro mě hodně 
důležitá, měli jsme s první manželkou 
čtyři děti a poté, co mi zemřela dcera, 
nám přibyly ještě děti tři, o které jsme 
se starali, bylo to hodně náročné. Můj 
život byl velmi dramatický a psaním 
zábavných pořadů jsem si kompen-
zoval svoji těžkou životní situaci. Moje 
druhá žena má tři děti, a tím pádem 
máme i  fůru vnoučat a asi jedenáct 
pravnoučat. A já jsem tomu rád, pro-
tože si všichni vzájemně pomáháme 
a držíme pohromadě. 

PhDr. Soňa Štroblová

Nestor televizní a rozhlasové zábavy, 
scénárista, dramaturg, režisér, 
herec a autor několika úspěšných 
fi lmů, například Velká sázka o malé 
pivo, Kam slunce nechodí nebo 
Poslední leč Alfonse Karáska, je 
ve svém úctyhodném věku 91 let 
ještě stále aktivní a tvůrčí. V životě 
jsou pro něj vedle tvorby a radosti ze 
života nejdůležitější rodina a dobré 
mezilidské vztahy. 

Gustav Oplustil

rozhovor
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slovensko

Verejná debata a praktické približova-
nie sa k EÚ sa podobne ako v sused-
ných štátoch začínali po novemb-
ri 1989 pod symbolickým heslom 
„návrat do Európy“. Ten stelesňoval 
snahu politikov a občanov dokázať 
sebe samým, ale predovšetkým zahra-
ničiu, že sme prirodzenou súčasťou 
západnej civilizácie, a zároveň v tom-
to priestore prezentovať a obhá-
jiť svoje národné špecifi ká, prekonať 
zaostávanie a uskutočniť potrebnú 
modernizáciu nielen hospodárstva, ale 
aj celej spoločnosti. Táto snaha sa zvý-
šila po rozdelení Česko-Slovenska, keď 
Slovensko vo svojom zápase o „vidi-
teľnosť“ v zahraničí muselo bojovať 

za prekonanie negatívneho obrazu ini-
ciátora rozdelenia federácie.1

Bývalé Československo podpísa-
lo Asociačnú zmluvu už v roku 1991 
a následne v roku 1993 obe samo-
statné republiky podpísali nové doho-
dy, do ktorých sa už dostali aj nové 
politické podmienky (známe ako 
Kodanské), ktoré od potenciálnych čle-
nov vyžadovali stabilné demokratické 
inštitúcie, trhovú ekonomiku a prija-
tie právnych noriem EÚ. Pôvodné 
romantické predstavy o „návrate 
do Európy“, sprevádzajúce pád štátne-
ho socializmu v roku 1989, ktoré boli 
spojené najmä s naivnými predstava-
mi, že rýchlo a ľahko získame prístup 

k „vymoženostiam“ západnej konzum-
nej spoločnosti, sa tak pomerne rých-
le rozplynuli. Vystriedali ich ťažkosti 
s komplexnou premenou nielen poli-
tického a hospodárskeho, ako v iných 
transformujúcich sa kandidátskych 
štátoch, ale aj štátoprávneho uspo-
riadania. Nasledoval komplikovaný 
zápas o charakter politického režimu 
v samostatnom štáte. Slovensko, ktoré 
jednoznačne patrilo – spolu so svojimi 
susedmi z Vyšehradskej skupiny – ku 
krajinám, ktoré mali výhodné štarto-
vacie postavenie, vhodné podmienky 
a dobré šance rýchlo získať členstvo 
v EÚ, si tak skomplikovalo situáciu. 
Po porážke V. Mečiara a jeho Hnutia 
za demokratické Slovensko (HZDS) 
v parlamentných voľbách v septem-
bri r. 1998 ho tak čakalo vynúte-
né dobiehanie susedov v rokovani-
ach s EÚ o konkrétnych pod mienkach 
začlenenia. (Tu je na mieste pripo-
menúť, že Slovenská republika mala 
v rokovaniach s EK o prispôsobení 
právneho systému a inštitúcií integrač-
ným kritériám oproti Česku, Poľsku 
a Maďarsku až 18-mesačné meška-
nie.) Slovenskej vláde a parlamentu 
sa však s vynaložením veľkej energie 
podarilo splniť podmienky pre vstup 
v rovnakom čase ako ostaným kandi-
dátskym krajinám do konca r. 2002. 
Po úspešnom referende nasledova-
lo od 1. 1. 2004 náročné pôsobenie 
v štruktúrach EÚ v podmienkach plno-
právneho členstva. 

Napriek spomenutým problémom 
väčšina obyvateľstva a politickej i hos-
podárskej elity vždy podporovala inte-
gráciu. Od začiatku transformačné-
ho procesu viac-menej stabilne veľká 
dôvera občanov v Európske spoločenst-
vá a následne v EÚ dávala jasný signál 
politikom, že bez pozitívneho vzťahu 
k Únii len veľmi ťažko získajú ich pod-
poru. Napokon, aj politický ústup 
na slovenskej politickej scéne dlhú 
dobu dominantného HZDS bol spôso-
bený obavami veľkej časti spoločnos-
ti, najmä mladej generácie, že jej berie 
európsku budúcnosť. Vtedajšie priesku-
my verejnej mienky jasne ukazovali, že 
občania jednoznačne podporujú člen-
stvo v EÚ – v rokoch druhej Mečiarovej 
vlády sa pohybovala od 60–80 percent 

Slovensko-európsky 

príbeh
Dynamiku vzťahov Slovenska k Európskej únii výstižne 
vyjadruje spojenie „osudová príťažlivosť“, keďže rozvoj 
a prosperita našej krajiny s malou otvorenou ekonomikou 
závisí od hospodárskeho rastu a zdravia vnútorného trhu 
EÚ. Možnosť užívania štyroch slobôd vo všetkých členských 
štátoch sa pre slovenských ľudí stala najprv atraktívnou 
perspektívou a potom samozrejmosťou. 

1  Viac na túto tému pozri v kapitolách Zahranično-politické súvislosti delenia Česko-Slovenska v rokoch 1989–1992 a vzťahy Prahy a Bratislavy s Washingtonom 
a Slovenská národná rada v štátoprávnom vývoji v rokoch 1990–1992 a peripetie osamostatnenia slovenskej štátnosti publikácie v publikácii Miroslav Londák, 
M., Slavomír Michálek, Peter Weiss, et al.: Slovakia. A European story. Bratislava: Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences 2016.
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slovensko

a zahrnovala aj významnú časť voličov 
HZDS.2

Možno teda konštatovať, že aj keď 
osud vlád s jednou výnimkou3 nezá-
visel bezprostredne od konkrétnych 
veľkých európskych tém a problémov, 
tak úspešnosť jednotlivých strán, kto-
ré ich tvorili, bola do veľkej miery 
limitovaná ich postojmi voči európ-
skej integrácii. Ministerstvo zahranič-
ných vecí a európskych záležitostí SR 
tak pri príležitosti 10. výročia vstu-
pu SR do EÚ mohlo konštatovať, že 
tento akt „patrí k najvýznamnejším 
medzníkom v dejinách samostatné-
ho Slovenska... Slovenská republika sa 
dostala do jadra európskej integrácie, 
posilnilo sa jej medzinárodné postave-
nie a kredibilita“.4

V roku 2008 sa po prekonaní via-
cerých predovšetkým technických 
prekážok Slovenská republika stala 
súčasťou dohody zo Schengenu a jej 
občania vďaka tomuto historické-
mu kroku mohli začať naplno využí-
vať jednu z najväčších vymoženos-
tí ponovembrového vývoja – slobodu 
pohybu s 500-miliónov spoločenstve 
štátov EÚ. Rovnako historickým poči-
nom bolo prijatie eura v roku 2009, 
keď sa Slovensko stalo prekvapujú-
co prvou (a stále jedinou) krajinou 
z Vyšehradskej štvorky so spoločnou 
európskou menou. Aj keď rozhodnu-
tie o vstupe do ERM II za Dzurindovej 
vlády bolo kabinetným rozhodnu-
tím vládnucich elít a Národnej ban-
ky Slovenska5, nestretlo sa so žiadnym 
relevantným politickým a odborným 
odporom a nevyvolalo zásadnú poli-
tickú polemiku. V odbornej diskusii 
dominoval názor, že skoršie zavedenie 
eura môže Slovensku zabezpečiť lepšie 
postavenie v súťaži o zahraničné inves-
tície a že na Česko, Poľsko a Maďarsko 
by bolo treba dlho čakať, čo potvrdil aj 
nasledujúci reálny vývoj.6

Relatívne bezproblémové prijatia 
eura bola dané politicko-psychologic-
ky zrejme najmä tým, že občania SR si 
museli druhú integračnú šancu tvrdo 
vybojovať a tak intuitívne podporovali 

ďalší „ťah na integračnú bránu“. A tým 
bol práve vstup do eurozóny. Svoju 
rolu zohrala aj neartikulovaná súťaži-
vosť najmenšej krajiny Vyšehradskej 
štvorky s väčšími partnermi, ktorá bola 
daná spomienkou na obdobie, keď 
bola SR americkou ministerkou zahra-
ničných vecí M. Albrightovou nazva-
ná „čiernou dierou na mape Európy“. 
Integračný úspech a smerovanie z peri-
férie do jadra EÚ sa stali súčasťou novej 
slovenskej identity. Túžba zaradiť sa 
do akéhosi „elitného klubu“ v rámci 
EÚ a rozšíriť si možnosti ovplyvňovať 
vývoj v EÚ sa stala spoločnou ambíci-
ou main streamových politických elít. 
To, že vstup do eurozóny sa nestal pred-
metom veľkých kontroverzií, bolo dané 
aj tým, že NBS ho vždy podporovala 
a že predstavitelia biznisu – domáceho 
i zahraničných investorov – videli v eure 
skôr šancu ako ohrozenie. Vznikol širo-
ký konsenzus o strategickom význa-
me začlenenia Slovenskej republiky 
do elitného klubu štátov so spoločnou 
menou. Pozitívnu rolu zohrala aj sku-
točnosť, že SR bola v porovnaní s osta-
nými krajinami V4 na zavádzanie 
eura dobre administratívne, technic-
ky a personálne pripravená. Finančná 
a následne hospodárska kríza, ktorá 
práve v r. 2009 zasiahla celú EÚ, pri-
niesla pocit, že aj práve vďaka euru ju 
Slovensko dokázalo zvládnuť. 

 Významným faktorom široké-
ho akceptovania spoločnej európskej 
meny bolo zrejme aj stanovenie také-
ho výmenného kurzu slovenskej koru-
ny za euro, ktorý nevyvolal ani po-
búrenie občanov, ani masívne sťažnosti 
ekonomických subjektov. Na Slovensku 
síce nezavládla žiadna eufória z prija-
tia eura, ale občania Slovenskej repub-
liky si ho rýchlo osvojili a nikdy voči 
nemu neprotestovali. Slovensko zrejme 
podvedome hľadalo historickú národ-
nú satisfakciu za poníženie, ktoré zaží-
valo v polovici 90. rokov, a prijatie 
eura v najmenšej krajine V4 ňou bolo. 
Akýmsi historickým paradoxom sa sta-
lo, že malý štát, ktorý iba pred nedáv-
nom získal nezávislosť a o ktorého 

hľadaní identity sa popísalo veľa člán-
kov, sa neobával silnejšej spätosti s EÚ. 
Pritom pred dvadsiatimi rokmi si taký-
to vývoj udalostí sotva niekto doma, 
v Európe i vo svete vedel predstaviť. 

Charakteristickou črtou Slovenska 
je, že veľká väčšina politických aktérov 
i obyvateľstva podporovala a podpo-
ruje členstvo v EÚ. Ani opakované krí-
zové javy v EÚ nespôsobili pokles tejto 
podpory pod 50 %. Dnes sa pohybuje 
okolo 74 %. Krajina prekonala niekdaj-
šie hlboké politické rozdelenie z polo-
vice 90. rokov, založené na odlišných 
predstavách dvoch súperiacich skupín 
politických strán o spôsoboch vedenia 
politiky a o rešpektovaní základných 
demokratických pravidiel, ktoré sa 
odrážali aj na debatách o našej zahra-
ničnopolitickej orientácii a európskej 
politike. Radikálne euroskeptickí aktéri 
sa dlho nachádzali a doposiaľ zostávali 
na okraji politického spektra a s výnim-
kou roku 1994 nemali veľkú šancu 
dostať sa do vlády. Zmenu priniesli 
až parlamentné voľby 5. marca 2016, 
keď sa do Národnej rady SR dostali až 
4 politické subjekty vyznačujúce sa sil-
ným euroskepticizmom, pričom jeden 
z nich – SĽS – Naše Slovensko – prišiel 
až s požiadavkou vystúpenia z NATO 
i EÚ, čo je v histórii samostatnej štát-
nosti prvý raz. Tri z nich dali najavo 
po voľbách vôľu zostaviť vládu, ale 
napokon ostali v opozícii. Historicky 
prvé predsedníctvo SR v Rade EÚ – 
v druhom polroku 2016 – manažova-
la vláda zložená s troch štandardných 
politických strán – Smer – sociálna 
demokracia, Slovenská národná stra-
na a strana Most – Híd. Toto predsed-
níctvo bolo napriek skeptickým oča-
kávaniam v orgánoch EÚ, niektorých 
členských štátoch a v médiách najmä 
tzv. starých členských štátov veľmi 
úspešné. Slovensko dokázalo nado 
všetku pochybnosť, že je skutočne zre-
lým a plnohodnotným členom EÚ. 

 Jeho Excelence Peter Weiss, 
velvyslanec Slovenské republiky 

2  Bližšie pozri článok Petra Weissa Slovenská republika a európske integračné procesy. Nové slovo (Príloha), ročník VII, č. 15, 11. apríla 1997, s.1–3.
3  Vláda Ivety Radičovej „padla“ v novembri 2011 kvôli vnútro koaličnému sporu o fi nančnú pomoc Grécku, keď príspevok k stabilizácii eurozóny odmietla strana-

Sloboda a solidarita Richarda Sulíka (ktorý bol v danom čase predsedom parlamentu).
4  Viac pozri Hodnotiaca správa o 10 rokoch členstva SR v EÚ. Bratislava: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 2014, s. 2.
5  Podmienky vstupu SR do ERM II (Exchange Rate Mechanism II) dohodli neočakávane a za zatvorenými dverami minister fi nancií I. Mikloš a guvernér 

Národnej banky Slovenska I. Šramko  na stretnutí s predstaviteľmi ECB a ministrami fi nancií krajín eurozóny a to o pol roka skôr oproti plánu. (Pozri Bilčík, 
V.: Slovenská republika a Európska únia. In Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M. (eds.): Súhrnná správa o stave spoločnosti 2005. Bratislava: Inštitút pre 
verejné otázky 2005, s. 354.

6  Pozri Bilčík, V.: c. d. , s. 355.
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sport

První turnaj, který jste odehrála 
po zranění ruky, byl Roland-Garros. 
Jak se vám hrálo?

Hrálo se mi dobře. Vítězství bylo 
už to, že jsem tam jela, a i když jsem 
skončila ve druhém kole, myslím, že 
jsem nehrála úplně špatně s  ohle-
dem na manko, které jsem kvůli zra-
nění měla. Byl to po  půl roce první 
turnaj a  dlouho jsme se rozmýšleli, 
jestli pojedu, nebo ne, nicméně pan 
doktor mi týden před zahájením dal 
zelenou. Ruku samozřejmě musím 
svým způsobem šetřit, aby se tam 
nedostal zánět a šlachy byly v pořád-
ku, ale zatím nebolí, takže mohu hrát.

V  Birminghamu jste fantasticky 
vyhrála nad Ashleigh Bartyovou, 
což byl asi nejlepší možný návrat. 
Po  hře jste děkovala svému týmu. 
Co myslíte, že mělo na vašem úspě-
chu největší podíl? 

V  Birminghamu se mi podaři-
lo vyhrát turnaj, ale sama tomu moc 
nerozumím. Byla jsem ráda, že jsem 
zpět na  kurtu, na  mé oblíbené trá-
vě, hrála jsem uvolněně a  s  radostí. 
Přispělo k  tomu nejvíce to, že se mi 
na  trávě hraje dobře a cítila jsem se 
dobře. To, že jsem děkovala týmu, je 
samozřejmá věc, byli se mnou v hroz-
ně těžkých chvílích a  jsem ráda, že 
jim můžu aspoň takto poděkovat, 
protože jim to nejspíš nikdy nebudu 
moci vynahradit. 

Co vás nyní čeká?
Ted mě čeká pár dní volna a pak 

znovu do  tréninku. Nejbližší turnaj 
mě momentálně čeká v Torontu, poté 
v  Cincinnati, New Havenu a  posled-
ní turnaj na americké šnůře bude US 
Open v New Yorku, což je náš posled-
ní Grand Slam sezony.

Co vlastně obnáší příprava na 
turnaj?

Myslím, že tenisti to mají trochu 
jinak než ostatní sportovci – na  pří-
pravu není tolik času, udržujeme se 
průběžně celý rok, v  sezoně máme 
takové období, kdy se přípravě věnu-
jeme dva tři týdny opravdu intenziv-
ně, a  z  toho je třeba těžit celý rok. 
Velký objem přípravy se tedy udělá 
jenom v listopadu, prosinci.

A v čem to spočívá?
Podle mě je to ne moc oblíbe-

ná část roku všech tenistů. Jsme 

Petra 
Kvitová 
V Birminghamu 
jsem hrála uvolněně 
a s radostí
Tenistku Petru Kvitovou jistě netřeba představovat – 
dlouhodobě se drží v první desítce WTA a získala již řadu 
cenných vítězství. V minulém roce utrpěla zranění ruky 
a vynucenou pauzu od tenisu využila coby příležitost: začala 
studovat na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha obor 
Sociální a mediální komunikace.
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zvyklí pořád hrát. Při přípravě se hod-
ně běhá, dlouhé tratě, kopce, sprinty, 
hodně se cvičí v posilovně a dělají se 
zdravotní cvičení. 

Jak tedy vypadá váš den?
Nasnídám se, od  půl desáté mi 

začíná rozcvička, pak mám do  půl 
dvanácté nebo do  dvanácti teniso-
vý trénink, oběd a pak od tří do pěti 
trénink zaměřený na  kondici – běh, 
plavání, zdravotní cvičení, posilovna. 
Večer regenerace – fyzioterapie nebo 
masáž. Na  turnajích se samozřej-
mě trénuje míň – hraji hodinu dopo-
ledne, odpoledne třeba také, takže 
na  další cvičení není moc prostoru. 
Tenis je hodně dysbalanční, takže tře-
ba cvičím nějaké kompenzační cviky, 
aby se nerovnováha srovnala.

Do šestnácti let vás trénoval otec, 
poté jste trenéra změnila. Jaká to 
byla změna?

Velká, zejména pro naši rodinu. 
Táta to docela těžce nesl, já zase 
byla docela tvrdohlavá. Nicméně 
myslím, že změna byla načasována 
dobře, naučila jsem se řadu nových 
věcí a navíc jsem v tom věku potře-
bovala další impuls. 

Minulý rok jste trenéra měnila 
dvakrát, jak je to v současné době?

Začátkem minulého února jsem 
skončila spolupráci s  Davidem 
Kotyzou, s  nímž jsem trénova-
la sedm let, v  dubnu jsem naja-
la Františka Čermáka, s  nímž spo-
lupráce skončila po  US Open, 
a na novou sezonu jsme se domlu-
vili s Jiřím Vaňkem.

Předpokládám, že studujete herní 
styl soupeřek. Studujete jen her-
ní techniku a  taktiku, nebo řešíte 
i psychologickou stránku věci?

Na  taktiku je tady trenér, ten ví 
o soupeřkách hodně, a když ne, snaží 
se něco zjistit většinou z  internetu. 
Samozřejmě o  nich ví, i  jak pracují, 
když se jim daří či nedaří, což je hod-
ně spojeno s psychikou.

Jak se do  vaší nabité agendy vlou-
dila myšlenka studovat vysokou 
školu?

Nápad přišel již na  konci sezo-
ny a  tím, že se stalo to, co se stalo, 
se nápad ukázal jako dobrý. I v tom, 
aby hlava trochu opustila vše nega-
tivní, co bylo s  tou událostí spoje-
no. Po psychické stránce mi to určitě 
pomohlo a  měla jsem navíc dušev-
ní potravu pro to, abych se posunu-
la dále. Navíc jsem vůbec nevěděla, 
jestli se k tenisu vrátím.

Pochybovala jste o návratu?
Nepochybovala, nicméně sem 

tam se podobná myšlenka vloudi-
la – to poranění opravdu nebylo jed-
noduché a i s takovou variantou bylo 
nutné se smířit.

Proč jste zvolila právě oblast sociál-
ní a mediální komunikace?

Protože mi přijde vlastně hodně 
blízká tomu, co dělám. Když jsem byla 
ještě na  gymnáziu, uvažovala jsem 
o studiu psychologie. Pak jsem zača-
la hrát tenis a uvědomila si, že by mě 
nejspíš nebavilo řešit něčí problémy; 
jsem navíc hodně citlivá a dost bych 
si zřejmě probírala ty lidské příběhy 
i doma mimo práci. Pak jsem spolu-
pracovala se sportovním psycholo-
gem, nicméně ani tohle zaměření by 
nebylo pro mě. Když jsem objevila 
obor Sociální a mediální komunikace, 
oslovil mě už proto, že souvisí s tím, 
co dělám. A  psychologie je ve  stu-
dijním plánu také, stejně jako další 
humanitní vědy – sociologie, fi lozo-
fi e – oblasti, které mě vždycky bavily. 
A navíc mám určité další plány, ty ale 
zatím prozrazovat nebudu.

Sociální a  mediální komunika-
ce na  UJAK se na  rozdíl od  jiných 
škol nezaměřuje úzce na  mediální 
či marketingovou komunikaci, ale 
k tomuto fenoménu přistupuje hod-
ně komplexně. Měla jste při rozho-
dování o  studijním oboru předsta-
vu, jak nabyté znalosti využijete?

Myslím, že komunikovat s  lidmi 
je velice důležité. V době, kdy všichni 

používají své chytré telefony, se pří-
má komunikace vytrácí. Tím, že při-
cházím do  styku s  celou řadou lidí 
a navíc coby sportovec mám na sebe 
navázánu mediální pozornost, přišlo 
mi důležité dozvědět se víc. S médii 
jsem se naučila komunikovat souběž-
ně s  tím, jak jsem začala hrát tenis. 
Po zranění jsem však chtěla být spíš 
v tichosti stranou a pracovat na tom, 
abych se mohla vrátit zpátky. Jsem 
teprve v prvním ročníku, takže je ješ-
tě brzy hodnotit, nicméně pozoruji, 
že se mé vnímání světa médií vyvíjí.

Jak zvládáte studijní zátěž? Váš har-
monogram je přece jen dost plný 
a samostudia je v rámci individuál-
ního studijního plánu hodně…

To je pravda. I když jsem nehrála, 
hodně času vzala rehabilitace a dal-
ší věci. Na  turnajích se ale trénuje 
méně, tak budu mít větší prostor pro 
studium, vím, že mám ještě rezervy. 
Samozřejmě v momentě, kdy je člo-
věk unavený fyzicky i  mentálně, je 
těžké hledat prostor pro učení. Ale 
věřím, že to zvládnu. 

redakce

Tenistka Petra Kvitová se dlouho-
době drží v první desítce světové-
ho žebříčku WTA. Mezi největší úspě-
chy patří vítězství ve Wimbledonu 
2011 a 2014. Na olympiádě v Rio de 
Janeiru získala bronz ve dvouhře.

V roce 2011 vyhrála Turnaj mis-
tryň a získala druhé místo na světě. 
Pětkrát byla součástí vítězného fedcu-
pového týmu. V loňském roce byla při 
přepadení zraněna na ruce, letos se 
do tenisového světa naplno vrátila. 

Petra Kvitová 

sport
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Televizní diváci a rozhlasoví posluchači tě znají přede-
vším jako zpěvačku. V minulosti jsi vystupovala s  růz-
nými skupinami, například se skupinou Pastýř nebo se 
skupinou Zdenka Merty Kardinálové. Vystudovala jsi 
ale operní zpěv a hru na klavír na pražské konzervatoři. 
Proč ses od klasického zpěvu odklonila?

Musím se přiznat, že jsem na školu šla proto,  abych 
se naučila zpívat, ale ještě jsem nevěděla co, protože 
neexistovaly žádné vyhraněné směry, jako například 
muzikál, jazz a podobně, a  školený hlas mohl vyrobit 
pouze tento ústav. Takže jsem chodila na konzervatoř 
a učila se hrát na piano. Během studia jsem pochopila, 
že operní zpěv mi není až tak vlastní, protože mi to při-
šlo jako konzerva, zkrátka věc, která je neměnná a nedá 
se v ní improvizovat. Když jsem složila první písničku, 
líbilo se mi, že si můžu napsat i text a dělat si, co chci. 
Operní repertoár vyžaduje velkou disciplínu a spoustu 
pracovitosti a  to mě děsilo. Nejen zpěváci, ale hlavně 
muzikanti musejí neustále cvičit. 

Jsi známá nejen jako zpěvačka, ale také jako hereč-
ka. Diváci si tě pamatují především z  fi lmu Dívka 
na koštěti, kde jsi hrála Saxanu, volné pokrčování má 
název Saxana a lexikon kouzel a natočila jsi i pohád-
ku Tři bratři. Cítíš se lépe jako zpěvačka, nebo jako 
herečka? 

Já bych to tak striktně nedělila. Když jsem mohla 
hrát, tak jsem hrála, byla jsem i moderátorkou, ale to 
vše byl jeden balíček. Kdybych si měla vybrat, co je 
mi nejbližší, pak je to zpívání. Když delší dobu nezpí-
vám, třeba čtrnáct dní, tak se necítím dobře. A někde 
jsem se dočetla, že tím, jak zpěváci dýchají až z břicha, 
přidává jim to energii. Procvičím si bránici a hned se 
cítím líp. 

A nepřemýšlela jsi o muzikálu, kde se tančí, zpívá…?
Přemýšlela, ale vzhledem ke kvalitě českých muzi-

kálů se mi nechtělo a  na  Bídníky nemám. Můj muž 
kytarista miluje kytaristu Jandu, zná všechny jeho 

Dodnes 
mám 

problém 
být na jevišti 

sama, 
přiznává zpěvačka, 

herečka a moderátorka 
Petra Černocká 

Do pořadu Katedra, který vzniká na UJAK 
v ateliéru Marka Hladkého, zavítala již řada 

známých osobností. Nejen o zpěvu, ale 
například i o zkušenostech se zájmem médií 

si Soňa Štroblová povídala se zpěvačkou 
a herečkou Petrou Černockou.
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písničky, a  když pak napsal muzi-
kál Ať žije rokenrol, zkusila jsem si 
v  něm zahrát. Zkoušela jsem dva 
měsíce zadarmo a  po  dvanácti 
vystoupeních to skončilo. To všech-
no mě odradilo. A  navíc do  diva-
dla chodíš jako do  práce, každý 
den. Hrála jsem roli matky, která 
měla syna feťáka, a protože všech-
ny role se hrály v  alternaci, nikdy 
jsem netušila, kdo na  jeviště jako 
můj syn přijde. A tak jsem si řekla, 
že v tom pokračovat nechci.

Když se bavíme o  divadle, začí-
nala jsi v  Semaforu. Hrála jsi 
v  Čarodějkách, kde tě asi nikdo 
nealternoval. Jak vzpomínáš 
na tyto své začátky?

Začínala jsem jako jedna z hez-
kých holek u  Suchého se Šlitrem 
v Jonášovi a bílé velrybě a tam jsem 
byla zpočátku ve  sboru. Pozvolna 
jsem se vypracovala a pak jsem hrá-
la u  Šimka s Grossmanem společ-
ně s Naďou Urbánkovou, Miluškou 
Voborníkovou, kde jsem se sezná-
mila s  tím, jak to vlastně na  jevišti 
funguje. Zpívala jsem krásné písnič-
ky, tak trochu hrála a bylo to krás-
né období. Naučila jsem se spo-
lupracovat s  ostatními herci a  to 
je moc příjemný pocit – dodneška 
mám problém být na  jevišti sama. 
Když mě například požádá nějaký 
orchestr, abych si s ním zazpívala, 
beru s  sebou kytaristu, se kterým 
na jevišti komunikuji. 

Prošla jsi řadou profesí, přispí-
váš dokonce do různých časopisů, 
kam ti čtenáři píší o radu.

To mě opravdu baví, někte-
ří čtenáři si dokonce myslí, že 
jsem například fundovaný psy-
cholog, a  dávají mi smrtelně váž-
né a těžké otázky. Někdy se mi stá-
vá, že něco nevím přesně, a pak se 
musím podívat do  literatury nebo 
lexikonu. 

My dvě jsme se potkaly ještě 
v  Československé televizi, kde jsi 
natáčela svůj medailon, nebo poz-
ději při natáčení remaku pořadu 
Videostop. Od  té doby uplynula 
již řada let a poměry ve  sdělova-
cích prostředcích se dost změnily. 
Jak se díváš například na  bulvár 

a  dostala ses někdy do  jeho 
hledáčku? 

Já pro bulvár zase tak přitažli-
vá nejsem, chovám se rozum-
ně, nerozcházím se, dítě nefetuje, 
nedělám průšvihy, zatím jsem zdra-
vá (nejsem na Facebooku, ale pře-
sto se spousta věcí neutají a  per-
sonál v nemocnicích bohužel hlásí 
choroby našich slavných). Nejdříve 
jsem si myslela, že se s  bulvárem 
dá nějak kooperovat, což byla prv-
ní fáze. Petr Novotný mi radil, že on 
to dělá tak, že jim z cest něco pošle 
nebo napíše a oni jsou pak vstříc-
nější, když potřebuje něco zpropa-
govat. Ale já mám jiné zkušenosti. 
Ti samí redaktoři, se kterými koo-
peruješ, tě zradí a potopí. 

Myslíš si, že ve  veřejnoprávních 
médiích, jako jsou Česká televize 
nebo Český rozhlas, je to lepší?

Myslím si, že se to neustále 
zhoršuje. Hodně čtu, a  tak mám 
srovnání s tím, jak přicházejí mlad-
ší redaktoři, kteří neumějí česky. 
A nikdo se nad tím nepozastaví. 

Se svými pořady jezdíš 
i  na  Slovensko. Jaké je složení 
tvých posluchačů? 

Malinko jsem asi překvapi-
la mladší generaci, čtrnáct a  pat-
náct let, s  rodinnou polokomedií 
Andílek na nervy, kde hraji starost-
ku – a právě tato generace se diví, 
že také zpívám. Moje písničky hrají 
v rádiu, ale vadí mi, že nikdy nikoho 
nejmenují, takže posluchači vůbec 
netuší, kdo písničku složil, a někdy 
ani to, kdo ji zpívá. 

Tvá dcera Bára také zpívá, i když 
trochu jiný žánr než ty.

Samozřejmě jsem se zachova-
la jako všechny zodpovědné mat-
ky a nasměrovala ji na gymná zium 
a pak na univerzitu. Přinesla papír 
se slovy: „Maminko, tady to máš, 
ale mě nejvíce baví zpívat a  nic 
jiného mě nenaplňuje.“ Teď zpí-
vá v kapele Four Sisters, má i další 
projekty a  já jí občas skládám k  je-
jím písničkám texty. Psát texty mě 
velice baví, na  knihu nemám trpě-
livost. Taky jsem sice už jednu na-
psala, ale bolela mě hlava, za krkem 
a  sousedka, která text redigovala, 

mě pořád kontrolovala, jestli píšu. 
Jednou jsem jela s Bárou na vystou-
pení a  ona mi celý večer pomáha-
la s moderací. „Maminko, nechtěla 
jsi říct, že přijde pan ředitel…?“ Ten 
večer mě zcela zastínila, nikdy jsem 
ji takhle ještě neviděla a  tak tro-
chu jsem na ni žárlila. Prosadit se je 
dnes těžké, není to jen otázka pra-
covitosti. Ať děláš, co děláš, všichni 
jsou stejně talentovaní a  pracovití, 
ale vyhraje jen jeden. 

PhDr. Soňa Štroblová 

vystudovala na pražské konzervatoři 
operní zpěv a hru na klavír, zpívat 
začala se skupinou Pastýři, hrála 
a zpívala v Divadle Semafor a známá 
je především z role Saxany ve fi lmu 
Dívka na koštěti. V současné 
době zpívá a vystupuje v televizi 
i v rozhlase, odpovídá na dotazy 
čtenářů v lifestylových časopisech. 
S Janem Vaculíkem má dceru Báru, 
také zpěvačku. Je vdaná za kytaristu 
Jiřího Pracného. V roce 2003 vydala 
autobiografi ckou knihu Co mě 
maminky (ne)naučily. 

Petra Černocká 
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Penitenciaristika jako nauka o  výko-
nu a  účinnosti trestu odnětí svobo-
dy je poměrně mladá věda, rozvíjející 
se teprve během 20. století. Přestože 
v  českých podmínkách se formovala 
v názorech a myšlenkách jednotlivých 
vězeňských expertů již po první světo-
vé válce, ucelenější pohledy na  ni se 
začaly tvořit teprve v  60. a  70. letech 
minulého století. Velkou zásluhu na je-
jím vzniku jako autonomní odnoži práv-
ních, psychologických a pedagogických 
věd mělo založení Penologického ústa-
vu v  roce 1967 pod vedením docen-
ta Jiřího Čepeláka (1915–1989) a  prv-
ní vydání publikace profesora Oty 
Novotného (1928) O  trestu a  vězeňství 
v  tomtéž roce. Jedná se tak o  pade-
sátileté výročí ofi ciálního vzniku této 
multidisciplinární vědy na našem úze-
mí. Jedním z dalších impulzů pro vznik 
penitenciaristiky u  nás se také stalo 
přijetí nového zákona o  výkonu tres-
tu odnětí svobody č. 59/65 Sb. z  roku 
1965, na svou dobu a politické poměry 
velmi pokrokového.

Přestože 80. léta minulého sto-
letí jsou v  historii penitenciaristiky 
chápána jako období stagnace (1980 

byl zrušen Penologický ústav), v roce 
1985 a  následně v  roce 1986 vznik-
la první ucelená díla Karla Nováka 
s  názvem Penitenciární pedagogika 
a  Základy penitenciární pedagogiky. 
I když je v dnešní době po téměř čtvrt 
století jeho dílo překonáno, nemůže 
se penitenciaristika v průběhu dvace-
ti pěti let něčím podobným pochlubit. 
Až koncem 90. let minulého století se 
objevují práce Vratislavy Černíkové 
a zejména v prvním desetiletí 21. sto-
letí vznikají znamenitá penitenciární 
díla Jana Sochůrka, Jany Paukertové, 
Aleše Kýra (+ Jana Uhlíka), Lubomíra 
Bajcury, Ondřeje Hladíka a  Jaroslava 
Hály, našich současných předních 
penitenciaristů. 

Počátkem devadesátých let 
minulého století se u  nás rozšiřu-
jí snahy o oživení tradic z konce 60. 
let 20. století, kdy se penitenciaristi-
ka etablovala jako věda. 

Všechny vědy, a to i přes ohrom-
nou pestrost svých témat a předmě-
tů zkoumání, mají do velké míry uni-
verzální strukturu. Každá věda, aby 
byla vědou, by měla splňovat tato 
kritéria a musí obsahovat:

  teorii, pomocí níž vymezuje, popi-
suje a  objasňuje svůj předmět 
bádání a  systematicky formuluje 
poznání, k němuž se o tomto před-
mětu dospělo;
  výzkumnou činnost, která produ-
kuje detailní poznatky, data, nále-
zy o různých stránkách, fungování, 
souvislostech, příčinách a  důsled-
cích příslušného předmětu;
  metodologii, tj. soubor výzkum-
ných metod a  ustálených postu-
pů a konvencí, s  jejichž pomocí se 
bádání realizuje; souvisí s předcho-
zí výzkumnou činností; 
  informační základní organizač-
ní infrastrukturu, kterou umožňují 
poznatky vědy shromažďovat, roz-
šiřovat a nabízet k využití.

Tato struktura existuje i  v  peni-
tenciaristice. Tj. má svou teorii, 
metodologii, výzkumnou činnost 
i  informační základní a  organizační 
strukturu. 

Proto se na Generálním ředitel-
ství Vězeňské služby České republiky 
zrodila v hlavě dr. Aleše Kýra (1947), 
ředitele sekretariátu generálního 
ředitele, a  za  podpory tehdejšího 

Kritika současných 
penitenciárních systémů 
a nové avantgardní resocializační směry 
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generálního ředitele Vězeňské služ-
by ČR dr.  Jiřího Malého (1946–2015) 
myšlenka pořádat mezinárodní kon-
ference s vězeňskou tematikou počí-
naje rokem 1994. Centrem těchto 
konferencí se stalo moravské město 
Kroměříž a dnes si již vlastně nikdo 
neuvědomí, že tato setkání přispě-
la i ke vzniku Justiční školy a posléze 
Justiční akademie právě v Kroměříži. 
V průběhu času (1994–2007) se usku-
tečnilo celkem 7 konferencí za účasti 
předních evropských penitenciaris-
tů, na  nichž se řešily soudobé pro-
blémy vězeňství na  nejvyšší úrovni. 
Z  těchto konferencí vzešly sborní-
ky, dodnes vysoce ceněné. Bohužel, 
při dalším zpolitizování vězeňské 
služby se přestaly konference pořá-
dat a  začaly se řešit problémy jiné-
ho charakteru, ke  stabilizaci VS ČR 
nepřispívající. Velký stratég dok-
tor Kýr jako by tuto situaci předví-
dal, a proto již počátkem 21. století 
založil vědecko-výzkumné pracoviš-
tě pod názvem Kabinet dokumenta-
ce a historie a začal vydávat odborný 

časopis Historická penologie na vyso-
ké úrovni, jež v naší republice nemá 
obdoby. V  současné době mu bylo 
přiděleno ISSN. Velkou úlohu zde 
sehrála i Akademie Vězeňské služby 
ČR se sídlem ve Stráži pod Ralskem.

Téměř desetiletá absence sys-
tematického výzkumu součas-
né penitenciární praxe evokovala 
autora tohoto článku, aby se počí-
naje rokem 2014 pokusil v  Brně 
při Institutu mezioborových studií 
obnovit alespoň na  úrovni seminá-
řů s mezinárodní účastí tradici kon-
ferencí, jež měly sedmiletou pře-
tržku. Na seminář se dostavila řada 
předních penologů a  penitenciaris-
tů z České republiky a ze Slovenska. 
V  roce 2015 se připojili i  Poláci. 
Při postupně redukované činnos-
ti Institutu mezioborových studií 
v Brně proběhly tři semináře v letech 
2014–2016. Hlavními tématy byly: 

Sociální pedagogika v  penitenciární 
praxi (2014), Epistemologická výcho-
diska v  penitenciární praxi (2015) 
a Aktuální dilemata českého, sloven-
ského a  polského vězeňství (2016). 
Aby nebyla přerušena kontinuita 
těchto seminářů po  odchodu hlav-
ního organizátora z Brna do Prahy, 
bylo dohodnuto o jejich pokračování 
na úrovni konference, rovněž s mezi-
národní účastí. Centrum se tak pře-
neslo na  Univerzitu Jana Amose 
Komenského Praha. Po  schvalova-
cím procesu se konference usku-
tečnila poprvé v  Praze dne 3. květ-
na 2017, přesně po  deseti letech, 
kdy ukončily své působení konferen-
ce v Kroměříži pořádané Vězeňskou 
službou ČR. 

4. mezinárodní konference, 
konaná v Praze, dostala název Kritika 
současných penitenciárních systémů 
a  nové avantgardní resocializační 
směry. Zúčastnilo se jí 35 odborníků 
z oblasti penologie a penitenciaristi-
ky a záštitu nad ní převzal sám gene-
rální ředitel Vězeňské služby ČR 

generálmajor PhDr.  Petr Dohnal. 
Vzhledem k zahraničním diplomatic-
kým povinnostem se nemohl konfe-
rence osobně zúčastnit, proto jeho 
zdravici a podporu vyslovil za vězeň-
skou službu ředitel kanceláře gene-
rálního ředitele major Mgr.  Jiří 
Dolejší. Vzhledem k závažnosti kon-
ference a  její prestiži na  republiko-
vé úrovni je jeho vystoupení součástí 
tohoto článku:

Vážené dámy, vážení pánové, 
nejdříve mi dovolte pozdravit vás 
jménem pana generálního ředitele 
Vězeňské služby ČR Petra Dohnala, kte-
rého musím zároveň omluvit, jelikož 
je momentálně na dlouhodobě pláno-
vané služební cestě do Rakouska, kde 
mimo jiné řeší klíčový problém nedo-
statku kapacitních míst pro vězněné 
osoby, a hledá tak inspiraci k výstavbě 
nové věznice v České republice. 

Jsem velmi rád, že za  pana gene-
rálního ředitele mohu dnes na  tomto 
místě spoluzahájit konferenci věnova-
nou současným penitenciárním systé-
mům, o  to více, že se tato konference 
koná ve spolupráci s Univerzitou Jana 
Amose Komenského Praha a za účasti 
zahraničních expertů. Právě toto spo-
jení odborníků z praxe s akademickou 
oblastí napomáhá našim soudobým 
vězeňským systémům k  pevnějšímu 
zakotvení ve  společenských struktu-
rách svých zemí. Vězeňská služba ČR 
spolupracuje s Univerzitou Jana Amose 
Komenského Praha již delší dobu, řada 
našich zaměstnanců studuje na  této 
vysoké škole nebo ji již absolvovala. 
Jedním z plodů této úspěšné spoluprá-
ce je ostatně i tato konference. 

Vězeňství vždy stálo poně-
kud na  okraji společenského zájmu 
a v našich podmínkách bylo v minulos-
ti navíc součástí politického represivní-
ho systému. Tohoto neblahého dědic-
tví jsme se naštěstí již zbavili a nyní se 
nacházíme v  etapě těsnějšího propo-
jování vězeňství s ostatními společen-
skými oblastmi, jako jsou například 
vzdělávání, sociální péče, zdravotnic-
tví, kriminální prevence či bezpečnost. 
A zde je právě zapotřebí připomenout, 
jak široké je pole působnosti vězeňství 
v moderní společnosti, neboť všechny 
tyto dříve zmíněné společenské oblasti 
ve své působnosti větší či menší měrou 
zahrnuje. To samozřejmě vyžadu-
je zapojení odborníků různých oborů 
a vědeckých disciplín do úsilí o rozvoj 
vězeňství a  klade mimořádný důraz 
na jejich multidisciplinární rozhled.

Vězeňská služba České republiky 
realizuje v  současné době řadu pro-
jektů, které dokládají její otevřenost 
vůči veřejnosti a  její ambici být plat-
nou součástí společenského systému. 
Je to například projekt otevřené věz-
nice, připravující vězně před výstupem 
z  výkonu trestu na  úspěšný návrat 
do společnosti s potlačením rizikových 
faktorů možné kriminální recidivy. 
Dalším stěžejním projektem vězeňské 
služby jsou úkoly k  navýšení zaměst-
návání vězněných osob za  odměnu. 
V  roce 2016 se v absolutním vyjádře-
ní podařilo zaměstnat oproti minu-
lým letům více než 1 700 nových věz-
ňů. V  prvních měsících tohoto roku 
jsme zaměstnali dalších 500 nových 
vězňů a vzrůstající trend v této oblasti 

Záštitu nad konferencí převzal 
generální ředitel Vězeňské 
služby ČR generálmajor PhDr. 
Petr Dohnal.
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vězeňství

i nadále pokračuje. Pro úspěšné začle-
nění do  společnosti je nezbytné zdár-
né nalezení pracovních příležitostí 
a tomu je věnován například další pro-
jekt vězeňské služby – Běh se žlutou 
stužkou, který se letos koná už podru-
hé a má velký mediální ohlas. 

Mohl bych jmenovat i  další akce, 
jako jsou zavedení videokonferencí 
v českém vězeňství, které snižují nákla-
dy na  eskortní činnost a  jsou klíčové 
v oblasti bezpečnosti, otevření farmo-
vých chovů zvířat, včelaření, budování 
dalších etap humanizace výkonu vaz-
by atd., ale věřím, že bude ještě pří-
ležitost tyto nové směry v rámci koná-
ní konference podrobně představit. 
Doufám, že pro nás všechny bude toto 
setkání přínosné a  inspirativní a  že 
otevře nové obzory pro práci v  peni-
tenciární praxi. 

Na  závěr mi dovolte, abych ješ-
tě jednou poděkoval vedení Univerzity 
Jana Amose Komenského Praha za pří-
pravu a  realizaci tohoto setkání, kte-
ré jistě přispěje k dalšímu rozvoji naší 
spolupráce.

Děkuji za pozornost 
(mjr. Mgr. Jiří Dolejší, 3. 5. 2017).

Vystoupení tohoto významného 
reprezentanta vrcholového mana-
gementu Vězeňské služby ČR tak 
určilo celkový ráz konference a dalo 
mu fi lozofi cko-etickou dimenzi. 
Neboť jak jinak pokročit ve  vědách 
penologických a  penitenciárních 
než přes fi lozofi i, fi lozofi i tres-
tu, etiku v  pomáhajících profesích 
s  dopadem do  penitenciární pra-
xe. To ostatně zdůraznili i  před-
stavitelé Univerzity Jana Amose 

Komenského Praha – prorektor 
doc. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., vedou-
cí katedry speciální pedagogiky 
PaedDr.  Jarmila Klugerová, Ph.D., 
a  k  důstojnému koloritu konferen-
ce přispěli svou přítomností dal-
ší prorektoři: PaedDr.  Irena Dolejší, 
CSc., a  doc.  PhDr.  Karel Kohout, 
Ph.D.  Za  Vězeňskou službu ČR se 
zúčastnili i  ředitelé věznic a  ředi-
tel Akademie Vězeňské služby ČR. 
Mezinárodní charakter konference 
pak umocnili zástupci ze Slovenské 
republiky a  z  Polska. Na  konfe-
renci zaznělo dvacet podnětných 

 příspěvků, z  nichž vzejde odborná 
recenzovaná kniha monografi cké-
ho charakteru. Všechny lze hodnotit 
jako avantgardní s myšlenkami pře-
sahujícími současný stav středoev-
ropského vězeňství.

Protože konference byla na půdě 
Univerzity Jana Amose Komenského 
Praha uspořádána poprvé, organizá-
toři k ní přistoupili maximálně odpo-
vědně, a  tudíž již v  jejím průběhu 
mohli se vší dávkou skromnosti kon-
statovat, že se zdařila. Poprvé je to 
totiž vždy nejtěžší, ale i zavazující.

A  tento závazek nás burcuje 
k  tomu, abychom se pokusili za rok 
opět mezinárodní penitenciární kon-
ferenci připravit a začít s  její přípra-
vou již na podzim. Byla by to v pořa-
dí již pátá, a  proto jubilejní. A  tak 
nezbývá než tento začátek spustit 

 ihned, a  to jejím názvem v  duchu 
hlavního tématu: Vzdělávání a  pro-
fesní příprava personálu v resociali-
začním procesu.

Každá epocha si staví svůj náprav-
ný systém adekvátně podmínkám 
a vyspělosti své doby, ať již sociální, 
kulturní, nebo ekonomické. A pokud 
je moudrá a  prozíravá, pohlíží při 
tom do blízké i vzdálenější perspek-
tivy. Tomu odpovídají zřetelně antici-
pační cíle resocializace jedince nejen 
za  mřížemi, jež jsou také poslá-
ním etopedie a   penitenciaristiky. 
Současně se však neustále ohlíží 

do  minulosti předcházejících etap 
vývoje lidstva. Vychází a poučuje se 
z  jejich úspěchů, neúspěchů a z tra-
dic odkázaných minulými generace-
mi i  jednotlivými systémy a myslite-
li. Dějiny penitenciaristiky a  dalších 
resocializačních přístupů budou 
vždy významným učitelem odborné-
ho vězeňského myšlení a  resociali-
zační pedagogiky a  iniciátorem úsilí 
o komplexní a humánní pojetí zachá-
zení s chovanci a vězni, demokratis-
mus a  všelidské univerzální hodno-
ty na straně jedné a na straně druhé 
budou mementem pro vyvarování 
se chyb (často pro naše dnešní myš-
lení hrůzných a  nepochopitelných) 
z minulosti justičního i penitenciární-
ho působení. 

Proto se také konají tyto kon-
ference, aby naznačovaly cestu 
a možnosti dalšího vývoje a  pokro-
ku v  tak složitých vědách, jako jsou 
resocializační pedagogika, penolo-
gie a penitenciaristika, a bez přispě-
ní účastníků – odborníků v  těchto 
disciplínách – by to nebylo možné. 
Proto jim, vedení Univerzity Jana 
Amose Komenského Praha, vede-
ní Generálního ředitelství Vězeňské 
služby ČR a dalším podporovatelům 
a organizátorům, patří dík a uznání. 
A naděje v další pokračování odbor-
ných konferencí. 

 doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Každá epocha si staví svůj 
nápravný  systém adekvátně 
podmínkám a vyspělosti své doby.
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uplatnění absolventů

„Vedle tradičních stáží v  organizacích 
podnikatelského sektoru se v  posled-
ním roce zaměřujeme i na stáže v orga-
nizačních složkách státu a dalších orga-
nizacích, které spadají pod působnost 
zákona o  státní službě. Tento zákon, 
účinný od  roku 2015, přinesl do  pra-
xe personalistů řadu nových prvků. To 
si uvědomují i vedoucí pracovníci těch-
to úřadů, kteří mají zájem získávat 
do svých řad absolventy vysokých škol 
s  určitým povědomím nejen o  obecné 
personalistice, ale i  o  specifi kách per-
sonalistiky ve  státní službě,“ popisuje 
RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA, vedoucí 
Analytického oddělení UJAK.

Na  základě této myšlenky se 
vedení UJAK a  Katedra manažer-
ských studií, která zajišťuje výuku 
studijního oboru Manažerská stu-
dia – řízení lidských zdrojů, dohodly 

se státními tajemníky Úřadu vlá-
dy, Ministerstva spravedlnosti ČR 
a  Ministerstva školství, mládeže 
a  tělovýchovy na  spolupráci. „Tito 
funkcionáři a  jejich spolupracovní-
ci měli na UJAK sérii přednášek a pro 
studenty UJAK se otevřela možnost 
vykonat stáž v personálních odborech 
těchto úřadů. Na  základě této doho-
dy proběhly v letním semestru akade-
mického roku 2016/2017 přednášky 
Mgr.  Jana Lišáka, státního tajemní-
ka na Ministerstvu spravedlnosti ČR, 
a  Mgr.  Michaely Gruber, ředitelky 
Odboru rozvoje lidských zdrojů téhož 
ministerstva. Součástí přednášek bylo 
i  pozvání na  tzv. Kariérní dny minis-
terstva, kterých někteří studenti UJAK 
využili k seznámení se s ministerstvem 
a možnostmi uplatnění v něm,“ popi-
suje doktor Žufan.

Další studentky využily nabídky 
stáže na  Ministerstvu školství, mlá-
deže a tělovýchovy.

„Po gymnáziu, kde mě bavila eko-
nomie a zároveň práce s  lidmi a psy-
chologie, jsem hledala obor, kde se 
tyto oblasti budou setkávat – a  jako 
ideální volba se v  tomto ohledu uká-
zala Manažerská studia – řízení lid-
ských zdrojů. Sama bych v budoucnu 
ráda podnikala a  myslím, že naby-
té znalosti při tom zúročím. Chtěla 
jsem také získat zkušenosti z  veřejné 
správy, proto jsem se rozhodla pro 
stáž na  ministerstvu školství,“ popi-
suje Kateřina Peterková, studentka 
2. ročníku MS-ŘLZ.

A  jak průběh stáže hodno-
tí? „Povedlo se mi získat představu 
o  práci ve  státní správě, o  tom, jak 
to funguje v  praxi. Naučila jsem se 
pracovat s  jejich systémy a  rozšířila 
si znalosti získané ve  škole. Vlastně 
jsem po  stáži začala i  přemýšlet 
o  tom, že bych na  pár let po  škole 
šla do  státní správy pracovat – líbi-
lo se mi prostředí i kolektiv,“ popisu-
je Kateřina Peterková. A stáž měla 
ještě další důležitý přínos – ověřit 
si, že se získanými znalostmi člo-
věk v budoucnu obstojí. „Už během 
stáže jsme dostávaly hodně pozitiv-
ní zpětnou vazbu, která ještě během 
stáže vyústila v pracovní nabídku. To 
byla asi nejlepší zpětná vazba, kterou 
jsme mohly dostat,“ uzavírá Kateřina 
Peterková. 

redakce

Pracovní 
nabídka 
nejlepší zpětná vazba, 
jakou může student 
na stáži dostat

Důraz na praxi a uplatnění – 
to je jedna z klíčových vlast-
ností, které studenti univerzit 
při výběru studijního obo-
ru zohledňují. UJAK trvale 
věnuje vysokou pozornost 
možnostem seznamování 
studentů s praktickým uplat-
něním v profesích, které 
odpovídají profi lu studia 
akreditovaných studijních 
programů a oborů. Vedle 
souvislých praxí realizova-
ných podle studijních plánů 
jsou takovou příležitostí 
i krátkodobé stáže. 
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rozhovor

Váš život byl velice pestrý. V  roce 
1963 vás vyhodili z  DAMU, odkud 
jste odešel vlastně takříkajíc k lopa-
tě, pak jste studoval na  FAMU fi l-
movou režii. Byl jste i  poslancem 
Federálního shromáždění a já osob-
ně vás znám především jako pro-
fesora na  Univerzitě Jana Amose 
Komenského Praha a  jako tvořivé-
ho člověka. Pojďme si povídat hlav-
ně o  vašich fi lmech a  vezměme to 
odzadu. Tím posledním, který divá-
ci mohli vidět, byla televizní trilogie 
a posléze i celovečerní fi lm Jan Hus. 
Proč právě toto téma?  

Téma mi nabídla paní Eva 
Kantůrková, pro kterou to je srdeční 

záležitost, protože v  době, kdy byla 
v disentu, napsala o Janu Husovi kni-
hu a téma morálky a neodvolání pře-
svědčení a  myšlenek, byť pod tres-
tem, jí bylo v  té době velmi blízké. 
Po  roce 2000 napsala scénář, který 
dlouho ležel v  České televizi, vystří-
dali se na  něm různí režiséři, ale 
žádný jej nedotáhl až do  konečné 
realizace. Když nadhodila mé jmé-
no – v  devadesátých letech a  ješ-
tě v roce 2000, kdy jsem byl v nemi-
losti –, dramaturg prohlásil, že je to 
politický omyl. Nicméně nakonec mi 
zavolal generální ředitel s tím, že paní 
Kantůrková vyslovila přání, abych se 
projektu ujal. Bylo to těžké, protože 

to znamenalo nastudovat historii. 
A paní Kantůrková je historička a ne 
scénáristka, takže v  některých scé-
nách byla příliš košatá. Protože tam 
bylo velké množství postav a divák by 
v ději ztratil orientaci, na rozdíl od čte-
náře, musel jsem část postav s  je-
jím souhlasem zredukovat a vytvořit 
základní linku, jakousi dramatickou 
osu mezi Husem a  Pálečem, který 
ho zpočátku podporoval, ale poslé-
ze po věznění v žaláři se z přítele stal 
na  kostnickém koncilu jeho nejzary-
tější žalobce. To je téma par excellen-
ce. Do hlavních rolí jsem obsadil her-
ce, s  nimiž jsem měl z minulosti již 
své zkušenosti: Matěje Hádka a  Jana 
Dolanského, kteří hráli již v mém fi l-
mu Udělení milosti se zamítá. 

Ve  svých fi lmech se zabýváte pře-
vážně vážnými tématy. K  těm nej-
známějším patří například fi lm 
Zánik samoty Berhof; Prokletí domu 
Hajnů; Skalpel, prosím; Dívka s muš-
lí; Papilio; Jen o rodinných záležitos-
tech; z poslední doby televizní fi lm 
Domina nebo Poslední cyklista. 
Jedním z  vašich nejznámějších fi l-
mů byli Sametoví vrazi. Podle čeho 
si vybíráte témata? 

Jan Hus 
je dramatické téma 
par excellence, 
říká režisér a scénárista Jiří Svoboda

Profesor Jiří Svoboda je bezesporu velmi výraznou postavou 
českého fi lmu. Natočil mnoho úspěšných snímků, které získaly 

celou řadu zahraničních ocenění. V rozhlasovém pořadu Katedra, 
který na UJAK vzniká v ateliéru magistra Marka Hladkého, s ním 

vedla rozhovor scénáristka a spisovatelka Soňa Štroblová.
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Na  téma orlických vrahů mě upo-
zornil producent jako na první z afér 
o  lidech, kteří byli sprovozeni ze svě-
ta zvlášť zavrženíhodným způso-
bem  – shozeni do  Orlické přehra-
dy zalití v sudech. Navíc policisté v  té 
době věděli, že v  některé přehra-
dě leží, ale nevěděli ve  které, takže 
to bylo zajímavé i  jako detektivka. 
Chodil jsem na přelíčení před nejvyš-
ším soudem a  postavil jsem příběh 
o aktérech, které jsem viděl na  vlast-
ní oči. Patřila k nim například fi lmová 
postava Křížka, který vždy, když vraž-
dí, skáče, mrská nožičkama a  říká: 
„To jsem ale čtverák.“ Na  to si vzpo-
mínali všichni, kteří proti němu svěd-
čili. Zajímavá byla i  fi lmová postava 
Kuny, jehož matka (ve  fi lmu ji hrála 
Zuzana Kocúriková) měla masochistic-
ký salon a kterou nechal ve skutečnos-
ti i na plátně zavraždit. Pozoruhodná 
byla i ústřední osoba celého příběhu, 
Karel Kopáč, který již zemřel a kterého 
hrál Michal Dlouhý. Ten si ve  skuteč-
ném životě i ve fi lmu zlomil při auto-
havárii páteř a  byl do  konce života 
na vozíku, což velice těžko nesl. Ve sku-
tečném i ve zfi lmovaném životě byl sil-
ný a cvičený, a když pracoval v URNě, 
tak všechno to, co ho tam učili, již dáv-
no uměl a nudil se tam. Sami policisté 
potvrdili, že byl nesmírně fyzicky zdat-
ný. Jeho milostný příběh byl ústřed-
ním tématem fi lmu a  i ve skutečnosti 
své doznání vyměnil za  bezúhonnost 
své partnerky, protože nechtěl, aby 
byla do  všeho zatažena. Takže jen 
díky němu se podařilo všechny vraždy 
objasnit, protože bez jeho svědectví by 
to bylo těžké. 

Všichni se domnívali, že se fi lm jme-
nuje Sametoví vrazi, protože se jeho 
děj odehrává po  sametové revolu-
ci, ale oni měli vlastně i sametovou 
duši a určitý lidský rozměr…

Ano. Křížek, který vykonával vraž-
dy, se velice staral o svoji ženu, která 
trpěla rakovinou štítné žlázy. A když 
se o něj začala policie zajímat, všich-
ni v okolí tvrdili, že je to báječný člo-
věk, otec dítěte, který jezdí s kočár-
kem a má velice emocionální vztah 
k rodině. To, co pak udělal, vyvstalo 
z  celospolečenské situace, protože 
nastala doba, kdy se z veksláků stali 
podnikatelé. Pokud někdo překážel, 
pak se ho chtěli zbavit, například lidé 

v okolí kmotra Mrázka. Mnoho vražd 
zůstalo neobjasněných.

Pro některé fi lmy jste si napsal scé-
náře sám, ale máte i nějakého oblí-
beného autora, který svou tvorbou 
splňuje vaši představu o  kvalitním 
námětu?

Nepochybně autorem, který je 
velkým českým spisovatelem, je 
Vladimír Körner, s nímž jsem natočil 
fi lm Zánik samoty Berhof a  v  tomto 
roce jsem dokončil televizní fi lm pod-
le jeho scénáře Zádušní oběť. Stejně 
jako většina fi lmů je i toto téma tem-
né a  sešla se tam parta, která kdysi 
natočila Zánik samoty Berhof – kame-
raman Vladimír Smutný, architekt 
Jaromír Schwarz, hlavní roli hraje 
Milan Kňažko, s nímž často spolupra-
cuji ve fi lmu i na divadle. 

Mezi vaše oblíbené herce patři-
li i  Radoslav Brzobohatý, herečky 
Jana Brejchová, Evelyna Steimarová, 
Vilma Cibulková nebo Markéta 
Hrubešová. Za  řadu fi lmů jste zís-
kal ceny i  v  zahraničí, z  poslední 
doby jste dokonce držitelem ceny 
za mezinárodní humanismus.

Dostal jsem ceny například na fes-
tivalu v  San Remu za  autorský fi lm 

Schůzka se stíny, hlavní cenu na fes-
tivalu v  Karlových Varech za  Zánik 
samoty Berhof, v  Brazílii na  festiva-
lu za fi lm Prokletí domu Hajnů pod-
le knihy Jaroslava Havlíčka Neviditelný 
a cena, o které mluvíte, mi byla uděle-
na Mezinárodní univerzitou humanis-
mu v Makedonii a propůjčuje se jed-
nou za  rok. Ocitl jsem se v prestižní 
společnosti, kam snad ani nepatřím, 
takovou velikost nemám, protože 
mezi laureáty byli například Alexandr 
Solženicyn nebo Peter Brook, dostala 
ji i  řada spisovatelů, režisérů a auto-
rů a  já jsem devátý, kdo cenu získal. 
Ta cena je výroční a já jsem jejím jedi-
ným držitelem za rok 2017.

Jste oceňován v  zahraničí, vaše fi l-
my také, tak proč je tak málo čes-
kých fi lmů konkurenceschopných 
a nezískávají Oskary? 

Těch důvodů je hned několik. 
Jedním je důvod ekonomicko-tech-
nologický, kdy české fi lmy pracu-
jí s desetinou rozpočtu fi lmů v USA, 
a protože je kinematografi e výděleč-
ným faktorem, dostávají se pokroči-
lé technologie z  Ameriky do  Evropy 
až za pět šest let. Mnoho režisérů se 
také snaží konkurovat americkým fi l-
mům tematicky, ale to nejde, protože 
naše ideály, hodnoty a minulost jsou 
jiné než v  USA. Film je tam velkým 
průmyslem, který se snaží expan-
dovat do  celé Evropy, a  zatlačit tak 
evropskou kinematografi i především 
ekonomicky. Když jsem viděl poprvé 
multikino v Paříži, které tam postavili 
Američané, bylo pro mě nové tím, že 
se dospělí dívají na fi lm v jednom sále 
a děti poslali do druhého. Francouzi 
hodně fi lmy podporují, především ty 
svoje, podporují hodně i  distribuci, 
která uvádí francouzské fi lmy do kin. 
Dalším protiamerickým směrem je 
severská kinematografi e, kdy v  roce 
1995 na  festivalu v Cannes Lars von 
Trier vyhlásil „Dogma 95“, v  němž 
odsunul stranou všechno americky 
dokonalé a snažil se upřednostnit vše 
jednoduché, což mělo vliv na  celou 
severskou kinematografi i, především 
dánskou a švédskou. 

Pokud hovoříte o multikinech, ráda 
bych připomněla svoji poslední zku-
šenost, kdy jsem byla na  českém 
fi lmu Masaryk. Pak jsem přeběhla 

rozhovor
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rozhovor

do dalšího sálu na americký muzikál 
La La Land a  tam bylo plno, zatím-
co na Masaryka přišlo pět lidí. Diváci 
prostě chodí na  to, na  co jsou teď 
zvyklí… 

Máte pravdu, ale režisér fi lmu 
Masaryk Julius Ševčík, kterého jsem 
přijímal do  ročníku a  vedl jsem ho 
celým studiem na  FAMU, je bytost-
ný fi lmař a  měl úspěch i  se svým 
debutem. Na  tomto snímku je zřej-
mé, že jeho režisér pobývá často 
za hranicemi, a  tím pádem má zce-
la odlišnou poetiku než typicky čes-
ké fi lmy. Masaryka hráli v posledním 
týdnu před koncem roku a měli zce-
la vyprodáno, lístek jsem sehnal až 
od  Julia. Kino bylo plné celý týden. 
Ten fi lm má skvělou poetikou a urči-
tě si najde diváky i v zahraničí. Těch 
dvanáct Českých lvů získal napros-
to zaslouženě a bylo mi hanba, když 
si různí kolegové režiséři stěžova-
li na  to, že to byl marketingový trik 
a  že diváci i  akademici viděli fi lm 
jako poslední na konci roku a necha-
li se tím strhnout. To by v minulosti 
nebylo vůbec možné, aby byl někdo 
tak nepřející, protože existovala něja-
ká solidarita a nikdo nezpochybňoval 
to, že někdo získal na mezinárodním 
nebo jiném festivalu cenu. A  mimo 
šly i  všechny osobní konfl ikty; dří-

ve šlo především o konfl ikty ideové, 
někteří režiséři například v minulos-
ti neměli rádi českou novou vlnu, ale 
třeba Jiří Sequens nikdy nevystoupil 
s tím, že nesouhlasí s mezinárodním 
oceněním Věry Chytilové. Ševčíkův 
Masaryk má navíc nádhernou kame-
ru a krásné a přesvědčivé obsazení. 

Učíte na UJAK a předtím jste před-
nášel na  FAMU. Změnilo se pod-
le vás kromě vzniku soukromých 
škol na  českém školství něco 
podstatného?

Já jsem učil na  FAMU od  roku 
1990, kdy jsem byl vedoucím roč-
níku, a od  té doby jsem pět let vedl 
několik ročníků. Musím říct, že 

od devadesátých let poklesla intelek-
tuální úroveň těch, kteří se na FAMU 
hlásili. Člověk, který chce dělat tuto 
profesi, musí mít rozhled v  literatu-
ře, hudbě, kultuře i  architektuře, ale 
od  90. let by určitě studenti nepro-
šli testy, které byly určeny pro nás. 
Nasadili nám tenkrát vysokou laťku 
a my jsme museli poznávat hudební 
skladatele, architektonické slohy i lite-
rární autory. Přijímací zkoušky měly 
zcela jiný charakter a dnes by je asi 
nikdo neudělal. S  výukou na  FAMU 
jsem skončil v  roce 2004 a  s  pa-
nem režisérem Dušanem Kleinem 
jsme pak odešli učit do  Banské 
Bystrice, kam nás pozvala Božidara 
Turzonovová. Vedli jsme tam dva 
ročníky herců a  režisérů, což bylo 
velmi zajímavé. Filmové herectví je 
jiné než divadelní. A  pak jsem byl 
pozván na  Univerzitu Jana Amose 
Komenského Praha, kde jsem začal 
učit vývoj moderních médií. V součas-
né době učím předměty, které jsou mi 
bližší, což je televizní tvorba a drama-
turgie, kterou učíme spolu – vy máte 
semináře a já přednášky –, a od letoš-
ního roku učím i fi lmovou historii. 

V  současné době připravujete se-
riál o  Aloisi Rašínovi a  stejně tak 
jako na  vás i  na  něj byl spáchán 

atentát, který na  rozdíl od  vás 
nepřežil. Bojíte se v životě něčeho?

Člověk má strach třeba z  toho, 
že ho někde praští přes hlavu. Mám 
strach i  ze situací, o  kterých čtu 
v  novinách nebo je vidím v  televi-
zi, především z  Německa a  Belgie. 
Nerad bych byl zabit bombou, ale 
mám zbrojní pas, a  abych přede-
šel příštímu atentátu za to, co říkám 
v médiích, musím mít stejnou šanci 
jako pachatel. Vlastním revolver ráže 
38, což je zbraň, která tu šanci člově-
ku poskytuje. 

Abych konec našeho rozhovoru tak 
trochu odlehčila, je ještě něco, co 
byste od života chtěl?

Je to jiné, když je člověku 25 let, 
kdy jsem opouštěl FAMU, a jiné je to 
dnes, kdy se nedívám na kopec, ale 
z  kopce na  druhou stranu. Nechtěl 
bych natočit žádný fi lm, o  kterém 
by někdo řekl, že je na  něm vidět, 
že mi kape na karbid, takže si pečli-
vě vybírám témata. Když jsme mlu-
vili o  Aloisi Rašínovi, myslím, že je 
to zapomenutá postava stejně jako 
Karel Kramář a ostatní politici, kteří 
stáli u založení republiky a z historic-
ké paměti zcela zmizeli. Mladí lidé si 
vzpomenou pouze na Jana Masaryka 
nebo na Eduarda Beneše. Na muže 
října, kteří vyhlásili samostatné 
Československo, jsme nespravedli-
vě zapomněli a já bych chtěl fi lmem 
o Aloisi Rašínovi ten dluh splatit. 

PhDr. Soňa Štroblová 

vystudoval fi lmovou režii na pražské 
FAMU a poté nastoupil do scéná-
ristického oddělení Filmového stu-
dia Barrandov. Jeho prvním dlouho-
metrážním fi lmem bylo Zrcadlo pro 
Kristýnu (1975), po kterém následo-
vala celá řada velice úspěšných fi lmů 
i divadelních představení. Po same-
tové revoluci byl členem Sněmovny 
národů Federálního shromáždě-
ní Československé federativní repub-
liky, po neúspěšném atentátu však 
z politiky odešel. Od roku 2006 učí 
na UJAK. V roce 2000 byl jmenován 
profesorem pro obor fi lmové, televiz-
ní a fotografi cké umění a nová média. 
V roce 2004 vydal společně s autor-
kou rozhovoru knihu Sametoví vra-
zi a v roce 2013 s Evou Kantůrkovou 
knihu Tajemství sametu.  

Prof.  Jiří Svoboda

Na muže října, kteří vyhlásili 
samostatné Československo, 
jsme nespravedlivě zapomněli.
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MBA

Some people say that an MBA or Master of Business 
Administration opens doors in your career. I fi nd this 
to be true. A year ago, when I decided to pursue my 
MBA, I was a director of software engineering at a U.S. 
software company. My job was to supervise approxi-
mately 50 software engineers developing software for 
mainframe computers which are used by more than 
90% of Fortune 500 companies, large banks, govern-
ments, militaries, and other institutions. It is a deman-
ding job, and when I started looking for an MBA pro-
gram, it was important that the program be suitable 
for someone with a busy work schedule like myself. 
That’s when I discovered the MBA program at UJAK.

I had already heard good things about the univer-
sity, especially in the context of lifelong learning. They 
had already had in place an MBA program in Czech 
which had received strong reviews. However, what set 
the university’s English MBA program apart from the 
others was that all subjects are taught in English and 
the schedule – although demanding – was targeted at 
the employed. The courses are taught at weekends 
(Friday evening, Saturday, and Sunday), and do  not 
interfere with my employment. So, I  enrolled in the 
program, determined to open the next door in my 
career.

I  have just completed the second semester of 
the program, and I  am very satisfi ed with the level 
of the instructors and courses. In the fi rst semester, 
I  learned a  great deal, both theoretical and practi-
cal. focusing primarily on subjects such as Economics 
and the European Union, two things that infl uence my 
life on a daily basis. As a hiring manager, I  found the 
courses on corporate and labor law especially useful. 
However, every course in the program brings tremen-
dous value, whether it be Fiscal Policy or Thatcherism. 
An interesting fact is that most of the instructors 
teach at other universities (including Prague’s Charles 
University) and several of them are recognized as spe-
cialists in their fi elds and authors of many publicati-
ons and articles. 

The second semester focused on the elements of 
corporations, practical knowledge, and soft skills. As 
a development manager, I am not as familiar with the 
inner workings of the Marketing and Sales depart-
ment or the best practices of production and logistics 
as I should be. Now I am. The courses are taught by 
actual specialists from each fi eld with plenty of real-
life examples. Courses such as Strategic Management, 
Accounting for Managers, Crisis Management, Risk 
Management, and Financial Controlling off er many 
valuable exercises that are designed to improve mana-
gement skills. 

So far, both the university and program have been 
outstanding. The program is augmented by an excel-
lent support system, both administrative and adviso-
ry. From day one, I  found UJAK to be a very pleasant 
environment. I was so impressed by the university and 
program that I was able to recruit several of my collea-
gues who are just as satisfi ed as I am. Our company is 
currently negotiating a partnership with the universi-
ty that will allow others to enroll in the MBA and other 
programs that are suited to their professions. This is 
a win-win situation for both sides, but especially for 
the students interested in the program. 

I highly recommend the MBA program to other pro-
fessionals. However, if you do decide to enroll, expect 
to be challenged, and be prepared to work hard. As 
with all successful accredited programs, you have to 
earn the degree. And for those who fi nd challenges 
attractive and desire to know more, the program is 
designed for you. 

By the way, I  just found out that I was promoted 
to Senior Director, eff ective July 1. The example I set 
for my employees that education is a life-long journey 
played a huge factor in my promotion. And UJAK made 
it all possible.  

James Branam

From 
day one, 
I found UJAK to 
be a very pleasant 
environment,
says the successful MBA student 
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právo v podnikání

Vedle právní úpravy veřejnoprávní 
ovšem existuje i úprava soukromo-
právní, nutno podotknout, že svou 
podstatou podobná výše nastíně-
né druhé variantě, avšak obecnější-
ho charakteru. Tato právní úprava, 
především tím, že je obecnější, uka-
zuje, že pojem „důchod“ má mno-
hem širší obsah. Podle ustanovení § 
2701 zákona č. 89/2012 Sb., občan-
ského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, totiž platí, že smlouvou 
o důchodu se plátce zavazuje platit 

příjemci pravidelné peněžní dávky 
(důchod). Důchodem se tedy rozumí 
peněžitá dávka, která je poskytová-
na příjemci pravidelně (a nemusí to 
být jen proto, že příjemce je již vyšší-
ho věku, nebo proto, že je invalidní). 

Předně je třeba říct, že se jedná 
o závazek, konkrétně smlouvu, tedy 
vznik tohoto závazkového právního 
vztahu vyžaduje shodný projev vůle 
alespoň dvou osob (plátce důcho-
du a  příjemce důchodu). Sejdou-
-li se shodné projevy vůle, vznikne 

smlouva, která podle platné práv-
ní úpravy zásadně ani nemusí být 
písemná (resp. písemná musí být 
jen tehdy, pokud se plátce zaváže 
k  placení důchodu na  dobu života 
nějaké osoby nebo na  dobu delší 
než pět let). Když vám tedy bonitní 
strýček, který k  vám nemá vyživo-
vací povinnost, řekne, že dokud 
budete studovat, bude vám kaž-
dý měsíc přispívat 5 000 Kč, je to 
s  jistou mírou zjednodušení nabíd-
ka důchodu, která čeká na  vaši 
akceptaci (přijetí). Pokud účastní-
ci zvažují, zda tento druh smlouvy 
uzavřít písemně, či nikoli, lze písem-
nost jedině doporučit. Představte 
si, až budete jednou v  budoucnu 
vyzváni k tomu, abyste obsah vaše-
ho ujednání prokázali (třeba pro-
to, že si váš vrtošivý strýček place-
ní důchodu ve druháku rozmyslel). 

Není důchod 
jako důchod

Použije-li se v běžné hovorové 
mluvě pojem „důchod“, s nej-
větší pravděpodobností to bude 
v jednom z následujících význa-
mů. Buď dotyčný hovoří o poz-
dějším období lidského života, 
kdy bude mít čas si přečíst 
hromady knížek, které si během 
života pořídil, protože už 
nebude muset „do práce“ (jak 
ovšem okolní zkušenost uka-
zuje, většina z těch, kteří tento 
výdobytek moderní společnosti 
již požívají, na toto čtení stejně 
nemá čas, tedy aspoň to říká; 
zkuste se zeptat svého rodi-
če, pokud je již důchodového 
věku, případně prarodiče, jistě 
se dozvíte, „že nestíhá“), nebo 
hovoří o jisté dávce ze systému 
sociálního zabezpečení, na niž 
mu vznikne za splnění zákon-
ných podmínek (spočívajících 
především v dosažení určitého 
věku a „odpracovaných letech“) 
nárok. Menší část z nás si v tu 
chvíli vybaví například i inva-
lidní důchod, sirotčí důchod 
či vdovský nebo vdovecký. 
Všechny uvedené důchody jsou 
důchody upravené veřejným 
právem, tzn. plynou z předpisů 
veřejného práva. 
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právo v podnikání

Pokud bude smlouva toliko úst-
ní, bude to značně složité. Smlouva 
totiž může obsahovat složitější kon-
strukce, například výpočet důcho-
du (jaká bude jeho výše), případně 
odkdy, respektive za  jakých pod-
mínek (strýček vám může nárok 
na  důchod třeba podmínit studij-
ním průměrem, případně stanovit 
výši důchodu odstupňovaně pod-
le vašich studijních výsledků) vám 
bude důchod plátcem vyplácen 
(vedle nastíněného případu si lze 
za jiné situace například ujednat, že 
důchod bude poskytován až od 60 
let příjemce, případně může být 
dále poskytování podmíněno tím, 
že si třeba příjemce nebude scho-
pen obstarat peněžní prostředky 
na  živobytí ze zdravotních důvodů 
samostatně; pak budou muset být 
obě podmínky splněny současně, 
jinak nárok na důchod nevznikne). 

K  placení důchodu se může 
zavázat nejen fyzická osoba, tedy 
terminologií nového občanského 
zákoníku člověk, ale i  osoba práv-
nická, například obchodní společ-
nost či nadace. Odpověď na otázku, 
zda příjemcem může být i právnická 
osoba, je sporná – to už plyne z výše 
uvedeného, kdy smlouva musí být 
písemná tehdy, zaváže-li se někdo 
k  placení důchodu na  dobu živo-
ta nějaké osoby. Těžko totiž v  sou-
vislosti s právnickou osobou hovo-
řit o jejím životě. Nutno však dodat, 
že právní teorie v  duchu liberální-
ho pojetí civilního práva dovozuje, 
že příjemcem důchodu může být 
i právnická osoba. Tedy jinak, pokud 
se chce někdo zavázat k  tomu, že 
bude platit důchod nějaké práv-
nické osobě, je to zcela jeho věcí 
a  právo nemá sebemenší důvod 
jakkoli zasahovat do naplnění jeho 
přání. Jednoznačné řešení této otáz-
ky však asi přinese až soudní praxe.

Stejně jako je možné ujednat, 
odkdy bude důchod poskytován, lze 
rovněž ujednat, po  jakou dobu. Lze 
si tedy představit například záva-
zek k poskytování důchodu po dobu 
vysokoškolského studia, jak již bylo 
nastíněno výše. Stejně tak je dána 
možnost si ujednat splatnost jednot-
livých dávek – zda vám je jako pří-
jemci bude poskytovat plátce měsíč-
ně, čtvrtletně, semestrálně, zda 

bude dávka poskytována dopředu, 
či zpětně. 

Převést vaše právo na  důchod 
na  jinou osobu není možné. Tedy 
obecně nemůžete říci plátci (tře-
ba tomu strýčkovi): „Od  zítra už 
to neplať mně, ale kamarádovi.“ 
Postoupení smlouvy se nepřipouš-
tí (což je vcelku logické – strýček si 
vybral vás, komu chce důchod posky-
tovat, nikoli vašeho kamaráda, neby-
lo by spravedlivé po  něm požado-
vat, aby od   určitého  okamžiku platil 

důchod proti své vůli někomu jiné-
mu). Převést lze však splatnou díl-
čí pohledávku. Pokud jste měli vče-
ra dostat splátku na  tento měsíc 
a  nedostali (strýček neposlal), lze 
právo na  tuto splátku dnes pře-
vést. A váš akčnější kamarád, jemuž 
ji postoupíte, bude moci splátku 
po  strýčkovi vymáhat, třeba podá-
ním žaloby k civilnímu soudu.

Důchod patří společně s výměn-
kem mezi zaopatřovací smlouvy, 
jejichž primárním cílem je kvalit-
nější život příjemce plnění z  těchto 
smluv, ať již poskytnutím určitých 
požitků, práv či úkonů v  souvis-
losti s  převodem nemovité věci ze 
strany jejich nabyvatele zpravidla 
ve  prospěch převodce (výměnek), 
nebo poskytnutím peněžité renty 
(důchod), v  obou případech velmi 
často na  dobu života. Smysl a  účel 
důchodu se poté projevuje i v  tom, 
že důchod je složitěji postižitelný 
v  exekučním či insolvenčním řízení 
(zkrátka příjemce má větší šanci, že 
o důchod v rámci těchto řízení nepři-
jde). Tato nepostižitelnost ovšem 
není absolutní, a  mají-li účastní-
ci smluvního vztahu zájem přede-
jít problémům tohoto druhu, měli 
by smlouvu o  důchodu sjednávat 
s detailní znalostí právní úpravy. 

Povinnost platit důchod může 
zaniknout mnoha způsoby. Bude-
-li sjednáno poskytování na  dobu 

neurčitou (doba není jasně speci-
fi kována), pak je možné smlouvu 
o důchodu zásadně vypovědět. Bude-
-li naopak sjednána na dobu určitou, 
zanikne plátci povinnost uplynutím 
doby, na  kterou bylo poskytování 
důchodu ujednáno, bez ohledu na to, 
zda byla doba určitá stanovena jas-
ným časovým úsekem (třeba 5 let), 
nebo méně jasněji (například již uve-
denou dobou vysokoškolského stu-
dia). Závazek ze smlouvy by mohl 
zaniknout i tím, že prostředky budou 

vyčerpány, tedy smlouva bude napl-
něna (strýček sice slíbí 5  000 Kč 
měsíčně, nicméně pouze do  celko-
vé výše 300 000 Kč). Není samozřej-
mě vyloučeno, že se plátce a příjem-
ce na ukončení smlouvy dohodnou.

Liberální pojetí nového občan-
ského zákoníku, reprezentované mj. 
základní zásadou – autonomií vůle, 
jakož i  vesměs dispozitivní úprava 
důchodu (účastníci se mohou smluv-
ně odchýlit od zákonných ustanovení; 
to naopak nemohou, pokud je úpra-
va kogentní) nabízejí velký prostor 
lidské kreativitě. Vždy je ovšem třeba 
dbát na to, aby smluvní ujednání byla 
určitá. Neurčitost by totiž mohla způ-
sobit, že se oprávněná strana svých 
práv úspěšně nedovolá. 

JUDr. Ing. Martin Kohout, Ph.D.

Vysokoškolský pedagog specializují-
cí se na občanské a obchodní právo, 
advokát, absolvent doktorského stu-
dia na PF UK v Praze, magisterského 
studia na FPR ZČU v Plzni a magis-
terského oboru Evropská hospodář-
skosprávní studia na UJAK Praha.

JUDr. Ing. Martin Kohout, Ph.D.

Převést vaše právo na důchod 
na jinou osobu není možné. 
Nemůžete říci plátci: „Od zítra už 
neplať mně, ale kamarádovi.“
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Do pořadu Katedra si zveme hosty, jejichž celoživotní 
náplní je poznání všeho druhu. Na úvod bych se tedy 
ráda zeptala, co tě v  poslední době překvapilo nebo 
zaskočilo… 

Začněme více zeširoka. Evropa je celá roztřesená, 
takže všechno je jinak a naše plány se tomu musejí při-
způsobovat. Například nedávno jsem chtěl jet na ostrov 
Sokoto v Jemenu a najednou to kvůli válce nejde.

Vy jste společně s  Tomášem Halíkem natočili řadu 
dokumentárních fi lmů pro Českou televizi o  životě 
v Tibetu, ale nejen tam, také v jiných zemích, kde mapu-
jete životní rituály a  jejich symboliku. Co všechno ti 
natáčení přineslo? 

Například do  zmíněného Jemenu jsme tehdy jeli 
v době, kdy za námi vybuchovaly bomby a do určitých 
míst jsme si tenkrát museli povinně pronajmout vojen-
skou ochranu. Pronajali jsme si velký vojenský transpor-
tér, v  němž jelo deset vojáků a  nahoře byl instalován 
těžký kulomet, a  takto jsme vyrazili do  severních čás-
tí Jemenu. To všechno dohromady nás na pět dnů stálo 
dvacet dolarů. 

Ty jezdíš často do Tibetu a do Nepálu, ale netočíš tam 
jen dokumenty, jsi také horolezec. Co všechno máš již 
za sebou? 

Moje horolezecká identita není valná, já o  sobě 
nikde neříkám, že jsem horolezec, byť jsem skoro vylezl 
na osmitisícovku, ale spadl jsem s lavinou. V Nepálu jsem 

byl již šedesátkrát, to je určitě v Česku nejvíc, a je to pro 
mě oblast, kde jsem šťastný. 

Co tě do Tibetu vlastně táhne?
Jezdím tam asi proto, abych se ujistil, že je mi to tam 

nejbližší. Člověk tam žije mnohem intenzivněji a za krát-
kou dobu toho prožije daleko víc než doma. Neustále 
je tam v ohrožení života, každou chvíli se může přihodit 
něco, co je životu nebezpečné. Pořád může spadnout lavi-
na, pořád může nepřiletět letadlo, pořád se může neu-
rodit rýže a podobně. Lidé jsou tam loajálnější, téměř se 
tam nekrade. U  nás za  krádeže v minulosti sekali ruce 
nebo provinilce zavřeli, ale buddhismus je daleko rafi no-
vanější, protože tam má člověk strach, aby se za krádež 
neproměnil v příštím životě v myš nebo švába. A to zřej-
mě funguje lépe než hrozba zvnějšku. 

Jsi buddhista?
Já sám jsem křesťan, ale k buddhismu mám hodně 

blízko, natočil jsem o něm již řadu seriálů. Nejsem sice 
odborník, ale hodně jsem toho přečetl, a čím toho víc pře-
čtu, tím toho vím méně. 

Z většiny tvých fi lmů je vidět, že jsou lidé v Tibetu šťast-
ní – jsou sice chudí, ale jsou spokojení. Je to opravdu tak? 

To je svatá pravda a  je to jeden z momentů, který mě 
tam neustále táhne. Je to tím, že my jsme věčně frustrova-
ní, jsou nám neustále nabízena lákadla, která nepotřebu-
jeme, a naše potřeby jsou uměle vyvolané. Novější auto, 
lepší oblečení, lepší mobil… Ale ta skutečná potřeba není 
velká. Tam tomu tak není, protože tam zdaleka nemají tolik 
nabídek jako u nás a  člověk si tam uvědomí, že ke  štěs-
tí vlastně potřebuje málo. Dobré boty, něco k  jídlu a pití, 
dobré rozpoložení, dobré vztahy a hlavně tu rýži. Když se 
neurodí, děti umírají hlady nebo je rodiče posílají do veřej-
ných domů do Indie, kde umírají na AIDS. Když tam tak šla-
pu, tak si říkám, že by se tam naši politici měli jet na chvil-
ku podívat, protože si uvědomí, že jsme skutečně pupek 
světa, nejbohatší z  bohatých, a  že nejsme ohroženi tím, 
že bude zemětřesení, nejde postavit železnici, protože vše 

Martin Kratochvíl: 

Čím více 
cestuji,
tím více jsem rád, 
že pocházím z téhle 
části zeměkoule
Do pořadu Katedra, který na UJAK vzniká 
v ateliéru Mgr. Marka Hladkého, si moderá-
toři zvou celou řadu zajímavých osobností. 
Mezi ně rozhodně patří cestovatel, podnikatel, 
skladatel, horolezec a jazzový a jazzrockový 
hudebník Martin Kratochvíl, s nímž vedla 
rozhovor Soňa Štroblová. Ta je ostatně spolu-
autorkou jeho životopisné knihy.
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se hroutí, a  že se vlastně zabýváme 
pseudoproblémy. 

Ty jsi, Martine, nejen dobrodruh, ale 
také podnikatel a  za  svůj život jsi 
kromě dokumentárních fi lmů nato-
čil i  fi lm Tankový prapor, který jsi 
produkoval. Jak jsi k tomu přišel? 

To není pouze moje osobní záslu-
ha, protože nás na  tom pracovalo 
víc. Toužili jsme natočit po  čtyřice-
ti letech komunismu první soukro-
mý fi lm. V  Americe jsem se hodně 
stýkal s  Josefem Škvoreckým, pro-
tože jsem studoval v  Bostonu a  on 
žil v Torontu, což je poměrně blízko 
od sebe. Tedy je to tak 600 kilomet-
rů, ale relativně je to na ten kontinent 
blízko a on často do Bostonu jezdil. 
Už tam jsem dostal nápad to nato-
čit, ale nebylo to tak jednoduché, pro-
tože přestože je knížka čtivá, je to jen 
snůška historek, které jsou proplete-
né a někdy skáčou v čase sem a tam – 
a to je pro fi lmové zpracování napro-
sto nevhodné. Takže jsme natočili až 
sedmou verzi scénáře. Nakonec vše 
skončilo happy endem, protože pro-
pagace fi lmu byla nebývalá, Adina 
Mandlová, já a  Škvorecký jsme při-
letěli před Palác kultury helikopté-
rou, v Praze na Příkopech byly pytle 
s pískem a na  Václaváku se střílelo, 
prostě to bylo velkolepé, na  což by 
dnes vůbec nebyly peníze. Samotný 
fi lm drží jeden rekord, který se už asi 
nepřekoná, protože ho za  jeden rok 
zhlédly bezmála čtyři miliony divá-
ků, což se dá srovnat pouze s Pyšnou 
princeznou. 

Martine, ty teď žiješ v Mnichovicích, 
kde máš své vlastní dabingové stu-
dio Budíkov. Co tam již vzniklo?

Natočili jsme tam řadu hudeb-
ních nahrávek, například CD Michala 
Prokopa, Dáši Voňkové, Ivy Bittové, 
vznikly tam stovky desek a tisíce fi lmů, 
například dabing fi lmu Titanik, a post-
produkuji tam i své vlastní fi lmy. 

V počátcích tvých podnikatelských akti-
vit vznikl i Golem klub, jehož jsi předse-
dou a kam si zvete řadu významných 
osobností z  oblasti politiky, kultury 
i podnikání. Jak se díváš na současnou 
společnost a její perspektivy? 

Něco málo jsem zmínil již v úvo-
du o  tom, že jsme pravděpodob-
ně na prahu velkých změn, což říka-
jí odborníci, a  že pravděpodobně 
dojde k překodifi kování struktury celé 
Evropy. Henry Kissinger vydal nád-
hernou knihu Uspořádání světa o tom, 
že systém, který stojí na vestfálském 
míru, se bude určitě měnit. Já sice 
nejsem prorok a nevím jak, ale čeká 
nás rok, kdy se zřejmě všechno vyje-
ví. Všechno se třeba rozpadne a bude 
tu situace jako před druhou světovou 
válkou. To je ten globální pohled, kdy 
tomu sice nerozumím, ale i  já čekám 
změny. A  na  úrovni u  nás, přestože 
analýzy nejsou moc pozitivní, si mys-
lím, že to vše, co jsme začali, bylo 
pozitivní a  vedlo ke  vzniku spousty 
fi rem, které jsou v evropském měřít-
ku superúspěšné. A  snad se jed-
nou vrátí stav těch Křižíků a  dalších 
podnikatelů, kteří vymysleli zázraky. 
Podruzi z  chalup a  z  hor přišli ten-
krát do  Prahy a  založili v  Rakousku-
Uhersku fantastické fi rmy. Snad 
i tohle se jednou vrátí, jsem optimista. 

Sjezdil jsi, Martine, celý svět. Jsi 
patriot? Nebo bys chtěl žít jinde než 
v Čechách?

Už jednou jsem byl před rozhod-
nutím, zda zůstat v  Americe, pro-
tože jsem tam studoval hudbu, chytil 
jsem se ve slušných kapelách a nako-
nec přišla velice výhodná nabídka. 
A já jsem si řekl, že buď konkurz udě-
lám a zůstanu, nebo neudělám a vrá-
tím se domů. Konkurz jsem nakonec 
neudělal, bylo nás dobrých víc, a tak 
jsem se vrátil domů – a udělal jsem 
nakonec dobře. Čím častěji jsem 
v cizině, čemuž říkám služební cesty, 

ale vlastně se tam fl ákám, tím raději 
se vracím domů. 

O hudbě jsme ještě nemluvili. Ty jsi 
studoval v  Americe, v  Čechách jsi 
měl kapelu Jazz Q, velice úspěšnou 
a slavnou, a jazzu se věnuješ dodnes. 
Co pro tebe hudba znamená? 

Od  doby, kdy jsem rozváza-
ný z povinností z Bontonu, se muzi-
ce věnuji daleko intenzivněji a  tím, 
že mám prodejem Bontonu i  fi nan-
ční zázemí, jsem vlastně šťastný 
chlap, protože dělám to, co mě baví, 
a  nemusím chodit žebrat o  peníze 
na  své aktivity. Znamená to pro mě 
nejvíc, a  jak stárnu, bude mi sedm-
desát, stále více si uvědomuji, že 
bych měl dělat to, co umím nejlé-
pe. Já si sice myslím, že mám život 
před sebou, ale jednou přijde konec 
a ty musíš vydat počet. Proto se vra-
cím více k muzice a tvůrčí práci, kte-
rá mě zcela naplňuje. Vydali jsme 
jazzovou desku Talisman, která nava-
zuje na slavné období kapely Jazz Q, 
a mou ambicí je natočit seriál o jazzu. 
A to když se povede, mohla by to být 
jakási kronika jazzu.  

Jsi, Martine, šťastný? 
Já si myslím, že jo. Člověk může 

být neustále nešťastný, když má 
nereálně postavená přání, nemá bílý 
mercedes s SPZ A 11111, ale když se 
dívám kolem, tak čím více cestu-
ji, tím více vidím, jak jsme na  tom 
u nás dobře. Takže jsem rád, že jsem 
z této části zeměkoule, mohlo to taky 
dopadnout hůř… 

PhDr. Soňa Štroblová 

je nejčastěji spojován s jazzovou sku-
pinou Jazz Q, podnikatelským klubem 
Golem a vydavatelským koncernem 
Bonton. Ve svém domě v Mnichovicích 
u Prahy si postavil nahrávací Studio 
Budíkov, je znám jako cestovatel, horo-
lezec a režisér. V současné době se věnu-
je jazzu, cestování a natáčení dokumen-
tárních fi lmů. Má manželku Markétu, 
syna a dvě dcery. V roce 2005 mu vyšla 
autobiografi cká kniha Suma sumárum.

Martin Kratochvíl 
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Z novely přímo vyplývají nové povin-
nosti vysokých škol, jejichž plnění 
musely vysoké školy začít zabezpečo-
vat ihned po  nabytí účinnosti nove-
ly zákona. Mezi ty nejdůležitější patří 
zavedení systému vnitřního hodno-
cení podle nových ustanovení záko-
na, nová registrace vnitřních před-
pisů vysokých škol se zapracováním 
jejich změn ze zákona vyplývajících, 
zveřejňování údajů o činnosti vysoké 
školy podle nových požadavků nebo 
úprava kompetencí orgánů vysokých 
škol v souladu s novelou. Jako vydat-
ný oříšek (dosud řádně nerozlousk-
nutý) pro vysoké školy i pro NAÚ se 
projevilo radikální zrušení studijních 
oborů zákonem. Nejmenší „jednot-
kou“ vysokoškolského studia se pod-
le novely stává studijní program, což 

má své dobré důvody a tento posun 
lze jen uvítat. Jenže co se studenty 
ještě studujícími v  současných stu-
dijních oborech, kteří by (samozřej-
mě v  závislosti na  konkrétní situa-
ci a  časovém hledisku) vlastně měli 
dostudovat v nějakém „novém“, nově 
akreditovaném studijním programu, 
a nikoli ve studijním oboru, který stu-
dovat začali? Tuto otázku zákon neře-
ší, NAÚ nemá solidní legislativní opo-
ru, jak vysokým školám „metodicky“ 
v této věci pomoci (NAÚ přesto navr-
hl určitou formu zákonně konformní-
ho řešení), a vysoké školy nemohou 
své studenty nechávat v nejistotě. 

K  této věci ostatně ještě v  květ-
nu 2017 přijala Rada vysokých škol 
na  zasedání svého Sněmu usnese-
ní, v  němž naléhavě žádá o  řešení 

tohoto problému a  upozorňuje, že 
„reálně hrozí, že několik desítek tisíc 
studentů nemusí mít možnost svá 
studia dokončit, nebo budou nuce-
ni dostudovat jiné studijní programy 
než ty, do kterých byli přijati“.

Pro implementaci novely se však 
jako stěžejní jeví dvě skutečnosti. 
První spočívá v  tom, že přijatá novela 
zákona zmocnila vládu České republi-
ky, aby vydala další navazující předpi-
sy: nařízení vlády o  standardech pro 
akreditace ve vysokém školství a naří-
zení vlády o  oblastech vzdělávání 
ve vysokém školství. A druhá spočívá 
v tom, že novela dává nově zřízenému 
Národnímu akreditačnímu úřadu pro 
vysoké školství (NAÚ) pravomoc stano-
vit tzv. doporučené postupy a metody 
hodnoticí činnosti NAÚ, které mají být 

A se mnou 
přijde zákon

Ve dvou předcházejících dílech tohoto článku jsme se pokusili vyložit motivy a komplikovaný 
proces vzniku zásadní změny vysokoškolského zákona, která nabyla účinnosti v září minulé-
ho roku. Dále jsme podali zjednodušený výklad podstatných ustanovení novely, jež výrazně 
pozměňují některé prvky celého novodobého systému vysokého školství, jak jsme jej znali 
od roku 1998. V tomto posledním dílu se budeme věnovat takzvané implementaci novely 
neboli tomu, jak je (v tuto chvíli rok po nabytí účinnosti) uváděna do života vysokých škol.

Díl třetí: 
život s novelou
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v  souladu se standardy pro akredita-
ce. Právě vládou stanovené standardy 
pro akreditace a  doporučené postu-
py a metody („metodiky“) vydané NAÚ 
totiž obsahují detailní požadavky, kte-
ré nejsou obsaženy v zákoně, ale kte-
ré jsou přitom rozhodující pro udělení 
či neudělení jakékoli akreditace – ať už 
akreditace institucionální, akreditace 
každého jednotlivého studijního pro-
gramu, či akreditace habilitačního říze-
ní a řízení ke jmenování profesorem.

Ukázalo se, že otřepané, leč prav-
divé rčení o  tom, že ďábel se skrývá 
v detailu, se vztahuje i na naši novou 
vysokoškolskou legislativu. Problém 
vztahu novelizovaného vysokoškol-
ského zákona a  na  něj navazujících 
vládních nařízení a  na  ně navazují-
cích metodik NAÚ se prozatím proje-
vuje ve dvou hlavních rovinách. První 
rovinu představuje časová sousled-
nost přijetí zmíněných norem. A dru-
hou rovinu představuje fakt, že míra 
detailu, v níž se nové nároky na vyso-
ké školy mohou stanovovat, vlastně 
není omezena.

Komplikace týkající se časové 
souslednosti přijatých norem spočí-
vá v  tom, že nikoli nabytím účinnosti 
novely zákona, ale až přijetím a zveřej-
něním metodik NAÚ může smyslupl-
ně začít nový akreditační proces, tedy 
že teprve poté má smysl žádat NAÚ 
o  akreditace (chce-li žádající vysoká 
škola respektovat ony „doporučené 
postupy a  metody“ NAÚ). Metodiky 
NAÚ pro přípravu studijních progra-
mů byly schváleny v  březnu 2017 
a metodika pro přípravu a hodnoce-
ní žádosti o  institucionální akredita-
ci byla schválena v dubnu 2017, tedy 
sedm, resp. osm měsíců po  nabytí 
účinnosti novely. Rezignaci ministryně 
školství v červnu 2017 tak lze považo-
vat za zákonitou tečku za celým pro-
cesem novelizace vysokoškolského 
zákona. Ten, jak jsme viděli v  před-
chozích dílech tohoto článku, byl 
ve  všech svých uzlových okamžicích 
provázen pádem příslušného ministra 
nebo pro jistotu celé vlády, byť to bylo 
vždy z  jiných důvodů, než byla práce 
na novele tohoto zákona. 

Komplikace týkající se míry detai-
lu, v  níž navazující normy a  metodi-
ky „zpřesňují“ zákon, spočívá v  tom, 
že prostor, který ustanovení novely 
vytvářejí vysokým školám pro samo-
statnou tvorbu a  uskutečňování 

studijních programů, se následně 
zužuje ustanoveními navazujících 
předpisů a metodik. Obdobně to pla-
tí i pro jiné oblasti činností vysokých 
škol, jako jsou třeba vnitřní a  vnější 
hodnocení kvality nebo zaměstnává-
ní akademických pracovníků. Uveďme 
alespoň jeden důvod či ilustraci toho-
to tvrzení. 

Tvoří-li vysoká škola studijní pro-
gram, podle zákona musí uvést jeho 
základní charakteristiky neboli sou-
části. Mezi ně třeba patří (zjednoduše-
ně): název studijního programu, jeho 
typ, forma, cíle studia a profi l studijní-
ho programu, profi l absolventa, cha-
rakteristika studijních předmětů, pra-
vidla pro vytváření studijních plánů 
a podmínky, které musí student splnit 
v průběhu studia ve studijním progra-
mu a při jeho řádném ukončení včet-
ně obsahu státních zkoušek. 

Ve  vládním nařízení o  standar-
dech pro akreditace jsou předepsány 
další, víceméně konkrétní požadav-
ky na obsah studijního plánu daného 
programu, na tzv. „předměty profi lu-
jícího základu“ (pojem, který v zákoně 
nenajdeme), a kdo je může garanto-
vat (zákon zná pouze pojem garanta 
studijního programu, nikoli předmě-
tu), na  to, kdo ve  studijním progra-
mu může vyučovat, jakými metodami 
a s  jakými pomůckami se může vyu-
čovat, jak má vypadat tvůrčí činnost 
spojená s  uskutečňováním daného 
programu a  tak dále. Povšimněme 
si třeba, že zákon sice zrušil studijní 
obory, ovšem navazující předpisy sta-
noví dokonce podmínky pro zajištění 
výuky jednotlivých předmětů.

A  konečně v  metodice NAÚ se 
dozvíme, že mají být vymezeny ještě 
„předměty, které jsou součástí profi -
lujícího základu, ale nejsou základní-
mi teoretickými předměty profi lující-
ho základu“ (pojem, který nenajdeme 
ani v  zákoně, ani ve  standardech 
pro akreditace) nebo že se v  žádos-
ti o akreditaci musí uvést maximální 
počet uchazečů, které vysoká škola 
hodlá přijímat do  studijního progra-
mu v akademickém roce. 

Kdo si přečte výše uvedené 
postupně se stupňující požadav-
ky na to, co, jak a s kým může vyso-
ká škola učit, ten může mít zpětně 
obtíže s  pochopením slov zákona 
o  tom, že na  vysoké škole se zaru-
čuje „svoboda výuky spočívající 

především v  její otevřenosti růz-
ným vědeckým názorům, vědeckým 
a  výzkumným metodám a  umělec-
kým směrům“, nebo o tom, že tvorba 
a uskutečňování studijních programů 
a  zajišťování kvality vzdělávací čin-
nosti patří do  samosprávné působ-
nosti vysoké školy.

Reakce vysokých škol na kompli-
kace, které jsme popsali výše, spočí-
valy jednak v  průběžném, mnohdy 
opakovaně neúspěšném připomín-
kování jednotlivých předpisů či meto-
dik a  jednak v  komentování prů-
běžných výsledků celého procesu 
formou usnesení svých reprezentací, 
tj. České konference rektorů a Rady 
vysokých škol. Na  druhou stranu je 
třeba ocenit spolupráci a komunika-
ci NAÚ s  vysokými školami a  jejich 
reprezentacemi i  úsilí obou stran 
o  vyjasnění otázek a  řešení problé-
mů, které novela a  na  ni navazující 
předpisy přinesly. 

Po  jednom roce od  nabytí účin-
nosti novely vysokoškolského zákona 
nelze ani přibližně hodnotit její příno-
sy a nedostatky především proto, že 
ty nejvýznamnější zamýšlené efekty 
novely – v oblasti akreditací a zajišťo-
vání kvality – se dosud nemohly nijak 
projevit. Podle neofi ciálních informa-
cí lze očekávat na podzim roku 2017 
několik podaných žádostí o  institu-
cionální akreditaci a během roku 2018 
dojde k  celoplošné masivní reakredi-
taci studijních programů všech vyso-
kých škol, neboť současné akredita-
ce jsou podle novely platné do  roku 
2019. Již nyní je však zřejmé, že přije-
tím nového zákona teprve začíná ta 
nejdůležitější etapa, totiž etapa naklá-
dání se zákonem, v  níž bude mož-
no původního ducha zákona naplnit, 
anebo jej různými výklady upřesnit či 
pozměnit, anebo úplně diskreditovat . 

Novele jsme věnovali tři rozsáhlé 
články, v nichž jsme nastínili její kla-
dy a možnosti, které vysokým školám 
otevírá, stejně jako rizika a  kompli-
kace, které její postupná implemen-
tace může vysokým školám při-
nést. Přitom nejsme fatalisté, pokud 
jde o  výsledek, protože ten nebude 
nikdy náhodný a bude přímo záviset 
na  aktivitě a úsilí, které vysoké ško-
ly samy vyvinou, aby mohly působit 
v rozumném, vstřícném a akademic-
ky svobodném prostředí. 

doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
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rozhovor

Jsi známá především jako televiz-
ní hlasatelka, ale tahle profese 
v televizi již neexistuje. Začínala jsi 
v Československé televizi, kde byly 
hlasatelky velice oblíbené a  staly 
se vzorem nejen precizní češtiny, 
ale i  v  oblékání a  životním stylu. 
Jak na tu dobu vzpomínáš? 

Na  tu dobu vzpomínám velice 
ráda. Nešlo o  slávu, coby hlasatelky 
jsme se staly průvodkyněmi televiz-
ním vysíláním a dodnes mi lidé píší, 
že se jim po tom stýská, protože dnes 
je televizní vysílání velice neosob-
ní. Musely jsme mluvit dobře česky, 
dobře artikulovat a byly jsme tak tro-
chu i  nositelkami módy a  životního 
stylu – protože třeba v oblasti módy 
nebyl takový výběr, jako je dnes, 
a  často jsem pak dostávala dopisy 
od divaček, abych jim poradila střihy. 

Nebo mi psaly, že jsem měla někte-
ré šaty již dvakrát a určitě je už nosit 
nebudu, takže ať je pošlu jejich dceři 
do tanečních. Zdvořile jsem to odmí-
tala s tím, že mi ty šaty nepatří a že je 
musím vrátit do televizního fundusu, 
což je sklad kostýmů. 

Studenti mediální komunikace se 
učí číst ze čtecího zařízení. Jak jste 
na tom byly vy jako hlasatelky?

My jsme se musely všechno 
učit nazpaměť, některé texty jsme 
dostávaly napsané a  mohly jsme 
si je upravit „do  pusy“, ale pokud 
šlo o  přehled večerních pořadů, 
tak jsme přišly ve  čtyři do  služby, 
přečetly si, které pořady se budou 
vysílat, a  text jsme si samy sesty-
lizovaly. Když se jednalo o vánoční 
pořady, tak jsme měly volnou ruku 

a na dané téma jsme si texty psaly 
každá sama, takže byly osobité. 

V  České televizi uvádíš pořad 
Kalendárium, který jsi uváděla ješ-
tě v Československé televizi. Jak se 
takový pořad připravuje? Musíš 
všechna ta data umět nazpaměť?

Donedávna jsem se musela 
všechno učit zpaměti, což je velká 
řehole, ale s  technickým pokrokem 
už máme také čtecí zařízení. Snažím 
se text nečíst otrocky, protože divák 
to pozná, text musí sloužit jen jako 
vodítko.

Vstoupila jsi do  historie fi lmových 
žánrů, protože jsi uváděla prv-
ní světový kontaktní fi lm Člověk 
a jeho dům, který se promítal popr-
vé v roce 1967 na Expu v Montrealu 

Moderátorem 
se člověk 
nestane 
ze dne 
na den, 
říká Saskia Burešová

Známá televizní hlasatelka a moderátorka stála u zrodu celosvětově unikátního žánru, 
tzv. kontaktního filmu. Se Saskií Burešovou v rozhlasovém pořadu Katedra, který na UJAK 
vzniká v ateliéru Mgr. Marka Hladkého, vedla rozhovor scénáristka a spisovatelka Soňa 
Štroblová. 

32



rozhovor

jako pořad Kinoautomat, kde se 
do děje zapojovali i diváci. Ty jsi ho 
pak uváděla v Praze v kině Světozor. 
Jak na to vzpomínáš? 

Velice ráda, protože tam byla 
báječná parta, Janík Roháč, režisér 
Vladimír Svitáček, Radúz Činčera, 
kteří to vlastně vymysleli, ale 
i ostatní kolegové moderátoři Vašek 
Čapek, Eda Hrubeš nebo Regina 
Rázlová byli výborní. Škoda že to 
po dvou letech skončilo. 

To ale nebyl jediný zábavný pořad, 
vlastně fi lm, který jsi uváděla. 
V  Československé televizi jsi spo-
lupracovala s  takovými osobnost-
mi, jako byli Vladimír Dvořák nebo 
režisér Ivo Paukert… 

Pan režisér Ivo Paukert byl vlast-
ně velmi statečný muž, protože mi 
dal první velkou šanci, abych uvá-
děla pořad na  prvním programu 
Československé televize – tenkrát 
byly programy jen dva – večer v sobo-
tu, v hlavním vysílacím čase, a to v pří-
mém přenosu. Vladimír Dvořák mi 
pak nabídl spoustu dalších pořadů. 

V  televizi jsi potkala svého první-
ho a  posledního manžela, režisé-
ra Petra Obdržálka, s nímž natáčíš 
i Kalendárium a v minulosti jste se 
pracovně sešli velice často. Jaké to 
je pracovat s manželem? 

No, každý si myslí, že ho nebudu 
respektovat, ale já ho na place velice 
ctím. Když jsme se potkali v armád-
ní redakci, kam přišel z  Brna, ač 
Pražák, tak to bylo v  pořádku, ale 
jakmile jsme náš svazek zlegali-
zovali a  vzali se, tak nás rozhodi-
li, protože jsme nesměli pracovat 
na  jednom pracovišti. Petr odešel 
do dětské redakce a já jsem zůstala 
v armádní redakci, a pak jsem byla 
převedena do  hlavní redakce pro-
gramu jako hlasatelka. Jsem vlastně 
Saskia Obdržálková, ale diváci mě 
znají jako Saskii Burešovou. 

Od  doby, kdy jsi pracovala 
v  Československé televizi, se toho 
hodně změnilo. Jak vnímáš součas-
ná média? Domníváš se, že dělat 
zábavu je dnes těžší než dříve?

To bych netvrdila, ale někdy mě 
mrzí, že si každý myslí, že se může 
stát automaticky moderátorem ze 

dne na den. Ale tak tomu není, je to 
náročná profese. 

Nepracuješ pouze v  televizi, ale 
pracovala jsi i v rozhlase… 

Ano, v  českém rádiu, kde jsem 
uváděla pořad Host do domu a pak 
dlouho dobu pořad Kdyby bylo 
s Jiřím Moravcem. A také jsem psala 
a uváděla pořad Kolotoč. 

V rozhlase je důležitý český jazyk. 
Jak se díváš na  češtinu našich 
moderátorů a v médiích vůbec?

Někdy mě to těší, ale velice často 
opravdu trpím. 

Hrála jsi i v divadle. Bavilo tě to?
Já jsem hrála už na  škole a pak 

v  různých ochotnických spolcích. 
Původně jsem se tomu dokon-
ce chtěla věnovat, ale pak se moje 
cesty ubíraly jinudy, protože jsem 
udělala konkurz v  televizi. Dostala 
jsem pak dokonce několik nabídek 
i na fi lmové role, ale můj muž vždyc-
ky říkal, protože jsem byla už hod-
ně známá, že bych hrála zase jen 
hlasatelku. A  měl pravdu. Samu 
sebe jsem hrála dokonce v  televiz-
ním seriálu Vyprávěj, kde jsem byla 
Saskia Burešová. 

Hovořily jsme o  televizních 
žánrech, zmínily jsme kontaktní 
fi lm, ale poslední roky byla v tele-
vizi odvysílána celá řada nových 
žánrů, mezi které patří i soap ope-
ry – my jsme tomu říkali v minulos-
ti seriály. Díváš se na ně? 

Přiznám se, že moc ne, ale vidě-
la jsem celou řadu zajímavých pořa-
dů, ke  kterým patří například se-
riál Aleny Činčerové o  šlechtických 
rodech Modrá krev, dívala jsem se 
i  na  Bohému. Líbil se mi fi lm Filipa 
Renče Lída Bárová, jen se mi nelíbila 
hlavní představitelka, se kterou jsem 
se neztotožnila, protože byla zcela 
jiný typ než Bárová a hlavně měla slo-
venský akcent. I když proti Slovákům 
opravdu nic nemám, přestože čas-
to dabují české fi lmy, například fi lm 
Anděl Páně II, který se mi moc líbil, ale 
ve slovenštině to znělo divně. Chtěla 
bych se podívat i  na  fi lm Masaryk. 
Mám také ráda české detektivky, 
viděla jsem například Rapla nebo 
jeden díl Spravedlnosti.

Prošla jsi různými prostředími, 
máš krásnou profesi – je ještě 
něco, co jsi v životě nestihla? 

Mám jeden defi cit, a  tím jsou 
jazyky. Když vidím svoji vnučku, jak 
krásně mluví anglicky, lituji toho, že 
vždy když mi můj tatínek, který byl 
překladatel a  mluvil osmi jazyky, 
nabízel, že mě naučí italsky, vymlu-
vila jsem se na dramatický kroužek. 

Ráda cestuješ, máš nějakou zemi, 
kde bys chtěla žít?

Asi Itálii, moje maminka byla 
napůl Italka, a tak mě to tam hodně 
táhne, počasí, prostředí, všechno. 
Miluji Řím, vloni jsme byli na  Sicílii 
a ráda bych se tam vrátila. 

PhDr. Soňa Štroblová 

je československá televizní hlasatelka 
a televizní a rozhlasová moderátorka. 
V Československé televizi pracovala 
od roku 1967, kde začínala v pořadu 
Poštovní schránka, připravovala 
a dodnes připravuje a moderuje 
pořad Kalendárium. Kromě prvního 
světového kontaktního fi lmu 
Člověk a jeho dům uváděla řadu 
zábavných pořadů nejen v televizi, 
ale i v rozhlase. Společně s Vítem 
Chadimou napsala knihu Saskia – co 
jsem ještě neřekla. Jejím manželem 
je od roku 1972 televizní režisér Petr 
Obdržálek, s nímž má syna Petra.  

Saskia Burešová 
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Projekt je spolufi nancován z  EU 
z  operačního programu Výzkum, 
vývoj a  vzdělávání a  bude realizo-
ván v  období od  1. března 2017 
do 30. června 2019. „Výzkumný projekt 
Rozvoj občanských kompetencí v oblas-
ti bezpečnosti a  ochrany obyvatelstva 
u  žáků ze socioekonomicky znevýhod-
něného prostředí má v první fázi za cíl 
zjistit na výzkumném vzorku 90 žáků 1. 
až 3. tříd základních škol vstupní kom-
petence v oblasti bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva (branná výchova). Potom 
vytvoříme rešerši školních vzdělávacích 
plánů devíti vybraných škol a také rešer-
ši zahraničních vzdělávacích přístupů 
k dané problematice,“ popisuje odbor-
ný garant projektu Mgr. Jiří Víšek.

Tato vstupní data poskytnou 
základ k  vytvoření metodického 
materiálu a vzdělávacích modulů, jež 
budou testovány při práci s  cílovou 
skupinou. Po dobu 24 měsíců bude 
probíhat pilotáž metodického mate-
riálu a vzdělávacích modulů v podobě 
tzv. projektových týdnů. Každý pro-
jektový týden bude mít vlastní téma 
(např. základy zdravovědy a techniky 
poskytování první pomoci; dopravní 
výchova; informace o  integrovaném 

záchranném systému apod.). „Žákům 
budou témata zprostředkovává-
na v  odpoledních hodinách v  rám-
ci školní družiny. V  průběhu pilotáže 
proběhne fáze aplikačního výzkumu 
zaměřená na práci s metodikou a ově-
ření kompetencí žáků. Na konci projek-
tu se uskuteční poslední fáze aplikač-
ního výzkumu, jejímž prostřednictvím 
vyhodnotíme účelnost a srozumitelnost 
metodiky a  ověření kompetencí žáků. 

Vstupní a  konečné kompetence žáků 
budou mezi sebou porovnány,“ vysvět-
luje magistr Víšek.

Metodika bude dle výsledků 
upravena tak, aby co nejvíce odpo-
vídala potřebám žáků a  splňova-
la kritéria pro její snadné používá-
ní. Hlavním projektovým výstupem 
bude metodický materiál a  vzdě-
lávací program sestávající z  deseti 
vzdělávacích modulů. Výstup by se 
poté měl stát součástí běžné výuky 
na základních školách.

Projekt podpoří minimálně 
90  žáků ze socioekonomicky zne-
výhodněného prostředí, kteří nav-
štěvují 1. až 3. třídu běžné základní 
školy. „Lze předpokládat, že funkč-
ní gramotnost této cílové skupi-
ny bude v průměru nižší než u žáků, 
kteří nepocházejí ze znevýhodněné-
ho prostředí. Proto bude výsledná 
metodika použitelná i  pro žáky žijí-
cí v  sociálně vyloučených lokalitách, 
v  ústavní výchově či jiných sociálně 
a ekonomicky znevýhodňujících pod-
mínkách,“ uzavírá magistr Víšek. 

redakce

Nový výzkumný projekt 

má pomoci dětem 
ze socioekonomicky 
znevýhodněného prostředí
Podpořit tvorbu občanských kompetencí žáků ze socio-
ekonomicky znevýhodněného prostředí prostřednictvím 
výchovně-vzdělávacího programu – to je poslání nového 
výzkumného projektu, který řeší Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha.

Výzkumný projekt
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Publikace s  názvem Extremismus, radikalismus, populis-
mus a euroskepticismus přibližuje uvedené pojmy, které se uží-
vají v  teorii a  praktické politice velmi neujasněně a  zavádějícím 
způsobem. 

V  první části odborného textu jsou tyto pojmy znovu vymeze-
ny v rámci různých společenskovědních oborů a naznačeny jejich 
vzájemné vazby, aby mohly sloužit jako teoreticko-metodologický 
základ. Problémy totiž nastávají, pokud tyto pojmy hodláme využít 
k označení postojů a antipostojů dnešních politických stran. 

Druhá část publikace se zaměřuje na populistické a krajně pravico-
vé politické strany ve vybraných státech Evropské unie, neboť před-
stavují vážnou aktuální výzvu pro všechny unijní státy. Převážně se 
jedná o parlamentní politické strany, některé jsou ve vládních pozi-
cích (Finsko, neunijní Norsko, Belgie), některé podporují menšinové 
vlády (např. Dánsko), jiné mají vládní zkušenosti z minulosti (Itálie, 
Rakousko, Slovensko), případně jsou zastoupeny v národních par-
lamentech a  v  Evropském parlamentu. Bývají často označovány 
jako radikální, populistické či euroskeptické subjekty či formace. 
Ucelený text tak poskytuje sumarizující, všeobecný přehled o  této 
nesourodé „stranické rodině“, o  stávajících pozicích a budoucích 
ambicích jejích členů. 

V této oblasti tak publikace zaplňuje určité bílé místo, neboť v čes-
kém prostředí zatím takovýto ucelenější přehled rozmanitých stra-
nických formací absentuje. Text má deskriptivní, faktografi cký cha-
rakter, aby umožnil komparovat výše uvedené stranické formace 
ve starých a nových unijních státech. Aktuálnost předložené publi-
kace je umocněna nejen probíhající imigrantskou krizí, ale i probí-
hající krizí mainstreamových politických stran v Evropské unii.

Publikace doc.  PhDr.  Miloslava Jůzla, Ph.D.,  Penitenciaristika jako 
věda žalářní je vítaným, ojedinělým a  svým způsobem převratným 
dílem.  Zatímco řada publikací z oblasti penologie je věnována spíše práv-
nickým, fi lozofi ckým, etickým, pedagogickým a  kriminologickým aspek-
tům trestu odnětí svobody, jen malá skupina odborníků se důsledně, sice 
kriticky, ale vyváženě věnuje vzniku a vývoji výkonu trestu odnětí svobody 
i trestů alternativních.  

V  čem je výše konstatovaná převratnost a  jedinečnost autorova textu? 
V neobyčejné schopnosti autora provázat historické, fi lozofi cké, pedago-
gické a etické principy tohoto vývoje, provázeného těžkými omyly s čas-
to tragickými následky, ale i pokrokem, bojem s „větrnými mlýny“ a neu-
stálým hledáním úspěšného návratu člověka po  vykonaném trestu 
do občanského života. To je velký a vznešený cíl a bez poznání historie, 
která je nedílnou součástí teorie každé vědy, lze se k tomuto cíli jen velmi 
obtížně přibližovat. 

Podobně ojedinělým počinem je i ta část práce, která se zabývá peniten-
ciární pedagogikou. Miloslav Jůzl zde koncipuje základy této vědy v  je-
jím moderním a multidisciplinárním pojetí. Hledá a  defi nuje sémantic-
ké významy pojmů v oblasti penologické a penitenciární problematiky. 
Zřejmě bychom velmi těžko hledali v penologické literatuře takto ucelený 
penitenciárně-pedagogický text. 

Mnozí lidé neznalí penitenciární problematiky (laická veřejnost), ale i  ti, 
kteří se jako znalí sice tváří, ale jejich postoje jsou plné nepřesností a před-
sudků, považují penologické (penitenciární) vědy za  jakési temné mysté-
rium. Miloslav Jůzl svým pověstným laskavým nadhledem představuje 
tyto opomíjené a marginalizované vědy jako nedílnou součást života spo-
lečnosti. Z těchto důvodů má publikace Miloslava Jůzla velkou vědeckou, 
pedagogickou a nadčasovou hodnotu. 
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