
2021

Úvod

Téma 2021:

Obraz křesťanství v dějinách střední Evropy

2.–4. listopadu 2021

Letošní, už pátý ročník konference se zaměří na téma Církev, náboženství a společnost (Obraz 
křesťanství v dějinách střední Evropy). V programu se zaměříme především na problematiku 
vztahu církve a politické moci, školství, interpretace dějin, sociální nerovnosti, kultury, vědy a 
umění. Konferenci pořádá Fakulta veřejných politik ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou 
fakultou Slezské univerzity v Opavě.

2. 11. 2021 (Hauerova 728/4, Opava)

VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY:  
Arkadiusz Gola – Boží tělo na Horním Slezsku

FILMOVÉ PROJEKCE

3.–4. 11. 2021 (Bezručovo náměstí 14, Opava)



KONFERENČNÍ ČÁST

(Bezručovo náměstí 14, Opava)

Křesťanství a církev v cílech historického vzdělání, církev a náboženství v současných učebnicích dějepisu, postoj 
církve v období 2. světové války, proticírkevní propaganda napříč kulturou a uměním, obraz církve a křesťanství v sou-
časném polském filmu, obraz církve a křesťanství v současné české literatuře a řada dalších témat.

Zvaní přednášející

Roman Vávra, Terezie Hlaváčková, Milan Hes, Irena Kapustová, Kamila Hladká, Iwona Łyko, Petr Šimíček, Vojtěch 
Vlček, Jan Heczko a další.

(Program průběžně aktualizujeme.)

O konferenci

Množství a frekvence mediálních interpretací historických témat formou dokumentárních filmů, televizních pořadů, au-
diovizuálních prezentací na sociálních sítích, studijních materiálů pro školy různých typů, ale i rádoby „čtivě“ podáva-
ných informací o historických osobnostech či událostech v nejrůznějších přílohách celostátních deníků aj. v současné 
době neustále roste. Cílem je vedle využití často atraktivních témat pro zvýšení prodejnosti či sledovanosti mnohdy i 
poctivě míněná snaha o zaplnění tzv. „bílých míst“, a to zejména z oblasti novodobých dějin. Nezřídka se ovšem za 
deklarovanou snahou o zvýšení informovanosti čtenáře či diváka skrývají ryze propagandistické záměry v oblasti formo-
vání veřejného mínění a vytváření cíleně zkresleného či zcela falešného obrazu zejména nedávné minulosti, sloužící k 
ideologickému ovlivnění širokých vrstev populace.

Cyklus konferencí s názvem Média / dějiny / společnost a podtitulem Kdo rozhoduje o tom, co si myslíme? (Manipulace, 
propaganda a rozhodování napříč soudobými/ novodobými dějinami) usiluje o posouzení výše uvedených skutečností 
a poskytnutí prostoru k široké diskusi tvůrců (producentů, scenáristů, režisérů, historiků) i představitelů cílových skupin 
(učitelů dějepisu, studentů, veřejnosti) k dané problematice. Jak samotné konference, tak následná publikace jejích 
výsledků přispějí ke zvýšení mediální gramotnosti a poukáží na možnosti odideologizování a zkvalitnění mediální inter-
pretace historických událostí v oblasti výchovy a vzdělávání.



Program

úterý 2. listopadu – Hauerova 4

15:00–15.30  Arkadiusz Gola: Boží tělo na Horním Slezsku – vernisáž výstavy
15.30–16.25  Roman Vávra: Jako bychom dnes zemřít měli – projekce dokumentárního filmu
16.25–17.00  debata s režisérem Romanem Vávrou
17.00–19.00  Jan Komasa: Corpus Christi – projekce filmu

středa 3. listopadu – Bezručovo nám. 14

09.00   Prezence
10.00–10.15  zahájení konference
10.15–12.45  Roman Vávra: Případ J. Toufara – tři filmy, tři přístupy – workshop
12.45–13.45  pauza na oběd
13:45–14:05  Terezie Hlaváčová: Církev v českém hraném filmu v letech 1948–1953
14:05–14:25  Petr Tesař: Křížová cesta – 11. epizoda seriálu 30 případů majora Zemana j
  ako obraz státní církevní politiky
14.25–14.45  Iwona Łyko – Obraz kněze v polském filmu
14.45–15.30  Terezie Hlaváčková, Petr Tesař, Iwona Łyko – panelová diskuse
15.30–16.00  Vojtěch Vlček – Proticírkevní propaganda napříč kulturou a uměním
16.00–16.20  Jiří Siostrzonek: Církevní tematika ve fotografiích autorů ITF
16.20–16.40  Monika Horsáková: Otec, syn a meme

čtvrtek 4. listopadu – Bezručovo nám. 14

10.00–10.30  Milan Hes: Křesťanství a církev v cílech historického vzdělávání
10.30–10.50  Irena Kapustová: Středověký církevní reformátor nebo revolucionář aneb Jan Hus 
  v učebnicích dějepisu
10.50–11.50  Milan Hes, Irena Kapustová – panelová diskuse
11.50–13.00  obědová pauza
13.00–13.50  Kamila Hladká – debata s autorkou knihy Sestry (kniha rozhovorů se čtyřmi generacemi 
  řeholních sester)
13.50–14:10  Jan Heczko: Žijeme v příbězích? Možnosti a meze narativní identity ve světle židovské 
  a křesťanské tradice a současné filozofie
14.10–15.15  debata se zástupci církví
15.15   zakončení konference



Organizační výbor

Kontaktní osoby:

      Ing. Josef Vícha, josef.vicha@fvp.slu.cz, tel.: 553 684 191
     Bc. Michaela Derahová, michaela.derahova@fvp.slu.cz, tel.: 553 684 190

Organizační výbor:

Předseda: Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.  (Fakulta veřejných politik)

Místopředseda: Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 
  Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy)

Dramaturgie: Mgr. Monika Horsáková (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 
  Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby)

Tajemník pro organizaci:
  Ing. Josef Vícha (Fakulta veřejných politik)

Sekretářka: Bc. Michaela Derahová (Fakulta veřejných politik, útvar tajemníka)

PR:  Mgr. Magdalén Hájková (Fakulta veřejných politik, PR oddělení)
      MgA. Kamila Návratová (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Centrum mediální komunikace)

Členové: doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. (Filozoficko-přirodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie)
      Ing. Petr. Jančárek (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Centrum interdisciplinárních studií)
      Mgr. Martin Petrásek (Fyzikální ústav, Sekce multimédií a propagace)

Místo konání: Slezská univerzita v Opavě

KONFERENČNÍ ČÁST: Fakulta veřejných politik
   Bezručovo nám. 14, místnost C312

GPS:    49°56‘9.482“N, 17°53‘49.919“E (49.9359672N, 17.8971997E)

PROJEKCE:  Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
   Hauerova 4, kinosál

GPS:    49°56‘12.838“N, 17°53‘52.236“E (49.9368994N, 17.8978433E)


