Besedy pro studenty VG GPJP – v pondělí 11. listopadu 2019 od
13.30 do 15.00
(přihlašování bude možné od úterý 5. listopadu 9.30 do středy odpoledne 6. listopadu na
nástěnce u zástupců)

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. (max. 55 studentů)

Je česká socioložka a publicistka. Vystudovala historii a filosofii na FF UK. Do roku 1969
byla členkou KSČ, spoluzakládala Katedru sociologie FF UK, podepsala protest 2000 slov, po
nezdaru reforem r. 1969 vystoupila, následovalo propuštění z univerzity. V 70. letech
pracovala jako uklízečka a sociální pracovnice na geriatrickém oddělení Thomayerovy
nemocnice v Praze, kde se podílela na výzkumu, avšak bez možnosti publikovat pod svým
jménem. Od 70. let spolupracovala s Petrem Pithartem na distribuci zahraničních i exilových
knih do tehdejšího Československa, podepsala Chartu 77. V normalizačních letech byla
perzekvována a od května 1981 vězněna za pašování nelegální literatury. Spolupracovala také
s Dokumentačním střediskem československé nezávislé kultury v Scheinfeldu (SRN), kde na
zámku Schwarzenberg shromažďoval Vilém Prečan veškerou exilovou a samizdatovou
literaturu. Nasvobodu se dostala koncem března 1982. Po změně režimu v roce 1989 byla
pozvána opět přednášet sociologii, iniciovala založení Katedry sociální práce na FF UK v
Praze, kterou do roku 2000 vedla. Založila také Centrum a knihovnu Gender Studies v Praze.
Besedu uvede Mgr. Michal Pavlík.
https://www.pametnaroda.cz/cs/siklova-jirina-1935
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99ina_%C5%A0iklov%C3%A1

Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. - Přednáška na téma: Občanská
společnost před rokem 1989: Spontánnost versus mocenský řád

(max.55 studentů)

Přednáška se zaměří na pokusy o svobodné organizování občanského života. Před sametovou
revolucí byly více méně všechny občanské - politické i nepolitické - aktivity kontrolovány či
přímo organizovány komunistickou stranou či jejími složkami. Když se začaly utvářet
alternativní způsoby, docházelo ke střetům a k napětí.
Historik, vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, vyučující na FF UK, jehož
specializací jsou moderní dějiny Československa a Východního bloku, vztah církve a
komunistického režimu, represe proti opozici do roku 1989.
Přednášku uvede PhDr. Jiří Havlík, Ph.D.
http://www.usd.cas.cz/vyzkumni-pracovnici/cuhra-jaroslav/

Mgr. Pavel Dobrovský (max. 45 studentů)
Pochází z disidentské rodiny, jeho otec Luboš Dobrovský byl jedním ze signatářů Charty 77,
což poznamenalo život celé rodiny. Jako mladý se aktivně zapojoval do distribuce
samizdatových Lidových novin a účastnil se protirežimních demonstrací. V listopadu 1989 se
účastnil demonstrace a pochodu, kdy zažil klíčový zásah policie na Národní třídě. V té době
se jako student filmového zvuku na FAMU aktivně zapojil do studentské stávky. V
současnosti vede největší zvukové postprodukční studio Soundsquare.
Besedu uvede Mgr. David Brož.

Mgr. Roman Vávra (max. 45 studentů)

Absolvoval katedru dokumentu na pražské FAMU. Věnuje se nejen dokumentu, ale i hrané
tvorbě. Za celovečerní film Co chytneš v žitě získal pět nominací na Českého lva. Natočil
celou řadu dokumentů. Z nich např. Hrobník, Bitva o život nebo Karel IV. Od roku 1992
spolupracuje s Českou televizí.
17. listopadu 1989 se účastnil studentské demonstrace, která byla zastavena příslušníky
policejních složek na Národní třídě, a zapojil se aktivně do organizace studentské stávky na
FAMU.
Besedu uvede Mgr. Lukáš Boček.
https://www.ceskatelevize.cz/lide/roman-vavra/

Mgr. Jana Drake (max. 45 studentů)
Ředitelka GPJP. V roce 1989 nastoupila jako studentka do prvního ročníku Přírodovědecké
fakulty na obor matematika, chemie. Je aktivní pamětnicí událostí listopadu 1989 a
následných změn ve společnosti. Studenti mají jedinečnou možnost zeptat se paní ředitelky,
jak ona prožívala převratné změny a jak je vnímala.

Besedu uvede Mgr. Martina Mořická.

Přednášky organizované studenty v rámci Festivalu svobody
(organizace Post Bellum): https://www.festivalsvobody.cz/naskolach-studentipraha/:

1. Svoboda – a co s ní? (přednáška) (max. 55 studentů)
Svoboda je asi to hlavní, co jsme před 30 lety získali, ale dodnes není mnoha lidem jasné, v
čem svoboda spočívá a jak s ní zacházet. Odtud plynou různé frustrace i společenské a
politické trable.
Besedu uvede Barbora Fakherová – studentka 4. C. (vyučující za školu PhDr. Hana
Rýdlová)

prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Prof. Jan Sokol vystudoval matematiku na MFFUK a do roku 1990 pracoval jako programátor
a výzkumný pracovník VÚMS Praha. Jako zeť prof. Jana Patočky se účastnil bytových
seminářů, některé vedl, podepsal Chartu 77 a publikoval v samizdatu. Po roce 1989 se aktivně
zapojil do politiky i do pedagogické činnosti. Od roku 1991 přednášel filosofii, antropologii a
religionistiku na PF a FF UK, od roku 2000 i na FHS. Zabývá se hlavně filosofickou
antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí.
http://www.jansokol.cz/

2. Jak zachránit demokracii? (přednáška s diskusí) ( max. 55
studentů)
Již 30 let žijeme v demokracii. Rozumíme však skutečně tomu, co je demokracie a na jakých
základních principech a hodnotách stojí? Podařilo se u nás vybudovat plnohodnotný
demokratický systém? Jaké jsou nejvážnější vady české demokracie? Není právě dnes
demokracie u nás i jinde ve světě vážně ohrožena? Nedaří se demokracii ničit právě proto, že
lidé nemají jasnou představu o tom, co je demokracie a jaké jsou její základní principy? Co se
dá případně pro záchranu demokracie udělat?
O těchto tématech mohou studenti debatovat s Václavem Němcem, docentem filosofie na FF
UK v Praze a občanským aktivistou. Besedu uvede Nathanael Schwarz – student 4. C.
(vyučující za školu Mgr. Jitka Kodrová)

doc. Václav Němec, Ph.D.

Filosof, pedagog a spisovatel Václav Němec pochází z disidentské rodiny a díky tomu do
roku 1989 nemohl studovat a mohl vykonávat jen manuální zaměstnání. Po roce 1989
vystudoval filozofii na FF UK, kde působí v současné době jako vyučující a je i vědeckým
pracovníkem ve Filosofickém ústavu AV ČR v Praze. Ve svých odborných textech se věnuje
zejména antické a středověké filosofii, filosofii 20. století, filosofii práva a filosofické reflexi
politiky. Je například autorem knih “Hradní pan Brouček a jiná monstra” (Praha 2017) nebo
“Apoštol svobody a dotěrná monstra” (Praha 2007). V současné době se snaží propojovat
filozofii se současným děním.
● Profil na stránkách Ústavu filosofie a religionistiky FFUK http://ufar.ff.cuni.cz/8/doc-vaclavnemec-phd
● Osobní blog http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-nemec.php Článek “Co je svoboda?” https://
babylonrevue.cz/co-je-svoboda/
● Rozhovor “Chcete manipulovat lidmi? Namluvte jim, že se jimi manipuluje. Zbytek zvládnou
sami”
● https://ego.ihned.cz/c1-66193090-filozof-vaclav-nemec-chcete-manipulovat-lidmi-namluvtejim-ze-se-jimi-manipuluje-zbytek-zvladnou-sami (jenom část, celý text je placený, výtah je
zde http://www.ceskaskola.cz/2018/07/vaclav-nemec-jako-zasadni-problem.html )
● Portrét “A to se budeš živit myšlením? Filozofovi a aktivistovi Václavu Němcovi se
několikrát podařilo zaplnit náměstí demonstranty, dnes upozorňuje na vraždění Syřanů”
https://ego.ihned.cz/c1-66191450-a-to-se-budes-zivit-myslenim (jenom část, celý text je
placený)

