
 

 

                                                                     

 

 

 

 

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci 

za podpory 
 

 

Olomouckého kraje, 

Statutárního města Olomouc, 

Visegradského fondu, 

Olomouckého centra otevřeného vzdělávání 

 

pořádá 

 

ve dnech 18.–21. srpna 2019 
XXVI. ročník  

Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství 
pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd 

 
na téma 

 

Třicetiletí obnovy a budování občanské 
společnosti v českých zemích 

 
 

Slavnostní zahájení v pondělí 19. srpna 2019 od 10:00  
v prostorách Staré auly PdF UP, Žižkovo nám. 5 

                                                                                        



Přednášky a workshopy se budou konat v budově Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc. 

(Od vlakového nádraží druhá zastávka tramvají ve směru do centra města.) 

 Cílem Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství, od roku 1994 pravidelně 

pořádané Katedrou společenských věd PdF UP v Olomouci, je vybavit učitele nejnovějšími poznatky 

o trendy v oborových didaktikách společenských věd a dějepisu, seznámit je s adekvátními strategiemi 

výuky a upozornit na problémy a otázky související s vývojem a fungováním občanské společnosti, 

interpretace soudobých dějin, pohledů na multikulturní společnost v ČR a Evropě ad.  

Účastnický poplatek je vzhledem k celkovým nákladům akce stanoven na 800,- Kč. Účastníci letní 

školy jej uhradí při prezenci (obdrží potvrzení o jeho zaplacení). 

 

 Součástí programu letní školy je i fakultativní kulturně-historická regionální exkurze, která se 

uskuteční v neděli 18. srpna 2019: zámek Hustopeče nad Bečvou, Radhošť – Pustevny, Valašské 

muzeum v přírodě (dle výběru: Dřevěné městečko a Valašská dědina, Jurkovičova rozhledna).  

 

V přihlášce na letní školu je nutno uvést, zda se této exkurze zúčastníte (viz níže – součást přihlášky 

na XXVI. ročník LŠVODE). Sraz účastníků bude v neděli 18. 8. 2019 v 9:45 hod. před budovou 

Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5.  

Veškeré informace a pokyny jsou součástí této pozvánky a přihlášení účastníci již další 

neobdrží. Aktuální informace budou na: http://ksv.upol.cz    

 

S Vašimi případnými dotazy se obracejte na: 

e-mail:  pavel.krakora@upol.cz, veronika.neumeisterova@upol.cz, 

kopecekp@pdfnw.upol.cz   

telefon: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.: 585 635 404  

Mgr. Veronika Neumeisterová: 585 635 402 

 

Informace k ubytování 

Ubytování pro přihlášené bude zajištěno na vysokoškolských kolejích Generála Svobody, Šmeralova 

1122/12, Olomouc.  

 

 

Ubytovává se od 1400 do 2200 hod. Ubytovaní se hlásí na vrátnici koleje.  

Případnou změnu ubytování (bez 100% stornovacího poplatku) je možno nahlásit nejpozději do úterý 

16. 7. 2019 Mgr. Veronice Neumeisterové na tel. 585 635 402, e-mail: veronika.neumeisterova@upol.cz, 

resp. panu Mgr. Pavlu Krákorovi, Ph.D. – t. č. 585 635 404, e-mail: pavel.krakora@upol.cz.   
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mailto:pavel.krakora@upol.cz
mailto:veronika.neumeisterova@upol.cz
mailto:kopecekp@pdfnw.upol.cz
mailto:veronika.neumeisterova@upol.cz
mailto:pavel.krakora@upol.cz


PROGRAM XXVI. LŠVODE 

18.–21. 8. 2019 
 

Letní škola se uskuteční v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,  

Žižkovo nám. 5, Olomouc. 

 

 

Neděle 18. 8. 2019 

 

Kulturně-historická regionální exkurze (garanti: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D. a PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.) 

- Pustevny a Radhošť (viz https://www.pustevny.cz/)  

- Valašské muzeum v přírodě (viz https://www.nmvp.cz/roznov) – možnost výběru ze dvou 

návštěvních okruhů (s průvodcem), resp. výstupu na nedalekou Jurkovičovu rozhlednu. 

a) Dřevěné městečko 

b) Valašská dědina 

c) Jurkovičova rozhledna 

V případě nepříznivého počasí bude návštěva Radhoště nahrazena: 

- Zámek Hustopeče nad Bečvou (viz http://www.ihustopece.cz/mestys/pamatky/renesancni-

zamek/)  

 

Sraz účastníků exkurze v 9:45 před budovou PdF UP (u sochy TGM), Žižkovo nám. 5. 

 

 

Pondělí 19. 8. 2019 

 

9:15–10:00  Prezence účastníků (přízemí PdF UP – prostor před starou aulou, Žižkovo nám. 5,  

  Olomouc) 

 

10:00–10:30  Zahájení XXVI. LŠVODE   

Stará aula PdF UP  Zástupce vedení Pedagogické fakulty UP v Olomouci 

 doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. – ministr kultury ČR, poslanec P ČR 

 doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA – prorektorka UP v Olomouci 

 doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. – děkan Pedagogické fakulty OU v Ostravě  

 doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. – vedoucí Katedry společenských věd PdF UP  

  v Olomouci, náměstek primátora statutárního města Olomouce  

 Mgr. Pavel Krákora, Ph.D. – předseda organizačního výboru XXVI. LŠVODE 

   

 

10:30–12:00 Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. – Katedra politologie a humanitních studií Metropo-  

Stará aula PdF UP  litní univerzity Praha, o.p.s. 

 Konec polistopadové demokracie a zrod druhé republiky  

http://www.ihustopece.cz/mestys/pamatky/renesancni-zamek/
http://www.ihustopece.cz/mestys/pamatky/renesancni-zamek/


 

12:15–13:15 Oběd (Restaurace Goliáš, 1. máje 12, Olomouc) 

 

13:30–15:00 Mgr. Alena Hesová – Národní ústav pro vzdělávání Praha 

Stará aula PdF UP Revize RVP a společenskovědní vzdělávání 

 

15:00–15:15 Přestávka 

 

15:15–16:45 prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. – Katedra politologie, FMV VŠE Praha 

Stará aula PdF UP 30 let poté. (Ne)konsolidovaná demokracie v České republice? 

 

16:45–16:50 Přestávka 

 

16:50–18:00 Univerzity a svoboda (Akademický svět je krutější než byznys…) 

Stará aula PdF UP   Dokumentární film autorů Zuzany Piussi a Víta Janečka reflektující hlavní  

problémy soudobého českého i světového vysokého školství… Bližší informace na  

webu České televize – viz https://www.ceskatelevize.cz/porady/10558218896-  

univerzity-a-svoboda/21454215751/ 

 

18:00 – 18:30 Diskuse k dokumentárnímu filmu s jeho tvůrci:  

Stará aula PdF UP   prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., Zuzana Piussi a Vít Janeček 

 

Od 19:45 Slavnostní večeře pro účastníky XXVI. ročníku LŠVODE  

  (Restaurace Goliáš, 1. máje 12, Olomouc) 

 

 

 

Úterý 20. 8. 2019 

 

9:00–9:30  Prezence účastníků (přízemí PdF UP – prostor před starou aulou, Žižkovo nám. 5,  

  Olomouc) 

 

9:30–11:00 prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny 

Stará aula PdF UP   AV ČR, v.v.i. 

 Listopad 1989 jako „symbolické centrum“ 

 

11:00–11:15  Přestávka 

 

11:15–12:45  Mgr. Lucie Tungul, Ph.D., M.A. – Katedra politologie a společenských věd  

Stará aula PdF UP   Právnické fakulty UP 

 Evropská unie, lidská práva a demokratizace 



13:00–14:00 Oběd (Restaurace Goliáš, 1. máje 12, Olomouc) 

 

14:15–15:45 Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. – signatář Charty 77, bývalý poslanec FS ČSFR, PS  

Stará aula PdF UP P ČR a senátor, v letech 1998–2001 předseda ODA, Filozofická fakulta UJEP Ústí  

  nad Labem 

 Filosofické základy občanské společnosti a její obnova po Sametové revoluci 

 

15:45–16:00 Přestávka 

 

16:00–17:30 dr. hab. Małgorzata Świder – Uniwersytet Opolski, Opole, Polská republika  

Stará aula PdF UP Quo vadis Polonia? – 1989    

 

 

 

Středa 21. 8. 2019 

 

9:00–9:30  Prezence účastníků (přízemí PdF UP – prostor před starou aulou, Žižkovo nám. 5,  

  Olomouc) 

 

9:30–11:00 doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. 

Stará aula PdF UP Rekreační péče a tzv. sociální cestovní ruch v předlistopadovém Československu  

   

11:00–11:15 Přestávka 

 

11:15–12:00 Ukončení XXVI. ročníku LŠVODE a předání osvědčení o absolvování:  

Stará aula PdF UP JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. – členka organizačního týmu XXVI. LŠVODE 

 Mgr. Monika Stoklásková – členka organizačního týmu XXVI. LŠVODE 

 Mgr. Pavel Krákora, Ph.D. – předseda organizačního výboru XXVI. LŠVODE 

 

 

Pro účastníky letní školy je zajištěn oběd (pondělí a úterý 19. a 20. 8.), v pondělí 19. 8. od 19:45 hod. bude 

v prostorách Restaurace Goliáš (1. máje 12, Olomouc – viz http://www.restaurace-golias.cz/) připravena 

slavnostní večeře.  
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Součástí letošního ročníku Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství bude rovněž 

Letní kemp výchovy k občanství, demokracii a evropanství (viz níže), realizovaný ve spolupráci 

s Centrem celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci. Tento letní kemp, který bude probíhat souběžně 

s letní školou (s identickým programem), je určený zejména pro středoškolské studenty. Umožní jim 

prostřednictvím účasti na vybraných přednáškách a seminářích seznámit se s aktuálními 

společenskovědními tématy z pohledu předních odborníků a zároveň jim dovolí coby potencionálním 

vysokoškolským studentům blíže nahlédnout do prostředí a systému univerzitního vzdělávání. 

V případě, že v rámci Vaší výuky víte o studentkách a studentech, pro něž by byla účast na letním 

kempu přínosem, neváhejte je oslovit. Jejich účast, která zahrnuje i ubytování, je bezplatná s tím, že 

využijí-li stravování spolu s dalšími účastníky letní školy (obědy), bude od nich vybírán poplatek ve výši 

200,- Kč.  

Bližší informace včetně přihlášky na letní kemp jsou k dispozici na webových stránkách Centra 

celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci – viz https://ccv.upol.cz/letn-kemp-vchovy-k-obanstv-

demokracii-a-evropanstv   

 

 

 

 


