Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK)
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)
Vás srdečně zvou na odborný seminář

Jan Hus a husitství v moderní době
Odborný seminář se koná u příležitosti 600. výročí úmrtí Jana Husa
Odborný seminář se uskuteční 4. června 2015
ve společenském sále NPMK, 2. patro, Valdštejnská 20, Praha 1

Program
9.00 - 9.30

Prezence účastníků

9.30 - 9.40

Zahájení konference
PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK

9.40 - 10.25

Jan Hus a husitství v moderní době
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)

10.25 – 11.00

Odraz a pojetí Jana Husa a husitství v učebnicích dějepisu
Mgr. Zuzana Švastová (NPMK)

11.00 – 11.10

Diskuse k příspěvkům

11.10 – 12.00

Přestávka na občerstvení

12.00 – 12.45

Jan Amos Komenský a Jan Hus
PhDr. Martin Steiner (Filozofický ústav AV ČR)

12.45 – 13.05

Jan Hus a husitská Praha
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Archiv hlavního města Prahy)

13.05 – 13.15

Diskuse

13.15 – 14.15

Mistru Janu Husovi s láskou ...
literárně-hudební pořad Alfreda Strejčka a cellistky Margit Koláčkové

Změna programu vyhrazena.
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Anotace příspěvků
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.: Jan Hus a husitství v moderní době
Cílem přednášky je seznámit pedagogy s konkrétními příklady moderního výkladu života Jana
Husa a husovského odkazu, tedy tzv. "druhého života", který nese pro českou společnost velmi
silný symbolický význam až do dnešní doby. Interpretace života a působení Jana Husa prošly
právě v moderní době dynamickými proměnami a dostaly rovněž výrazné ideologické
konotace, které rovněž ovlivňují náš pohled na tuto významnou postavu našich dějin až dodnes.
Přednáška je zaměřena na období druhé poloviny 19. a na 20. století. Příspěvek bude například
reflektovat instrumentalizaci Jana Husa českými národními a liberálními kruhy ve druhé
polovině 19. století jako primárně národního symbolu, dále využití Husova odkazu po vzniku
Československé republiky a konfliktní pole, které v důsledku toho vzniklo zejména ve 20.
letech (v podobě např. Marmaggiho aféra 1925), či vnímání Husa jako symbolu touhy po
sociální spravedlnosti a rovnosti, která ústí do zneužití husovské tradice komunistickým
režimem po roce 1948. Období po roce 1989 je pak ve vztahu k osobnosti Jana Husa ve
znamení očišťování historické paměti od ideologických nánosů, což dokumentovala například
konference v Římě na Papežské Lateránské univerzitě v prosinci 1999 a potvrzuje to i nynější
příprava na husovské výročí roku 2015.
Obrazy našich tradic, a to nejen husovské, jsou v současné době zpřítomňovány také ve
veřejných i mediálních diskusích, a proto je důležité o těchto otázkách hovořit i v rámci
školního vyučování dějepisu a dalších společenskovědních předmětů a poskytnut pedagogům a
jejich prostřednictvím posléze i žákům a studentům informace z nejnovějšího odborného
výzkumu a soudobého stavu poznání k těmto významným stránkám české minulosti.

Mgr. Zuzana Švastová: Odraz a pojetí Jana Husa a husitství v učebnicích dějepisu
Účastníci budou seznámeni s tím, jak byla v učebnicích dějepisu 19. a 20. století pojednána a
zpracována tato témata: příčiny husitství a předchůdci J. Husa; život a dílo J. Husa významného českého středověkého myslitele, kněze a lidového kazatele, kritika církve i
reformátora
českého
pravopisu;
husitství; Jan
Žižka
z Trocnova,
husitské
válečnictví, sirotci; dědicové Husova odkazu, Jednota bratrská. Příspěvek bude doplněn o
zajímavé tematické informace z výročních školních zpráv.

PhDr. Martin Steiner: Jan Amos Komenský a Mistr Jan Hus.
Referát chce přiblížit problematiku vztahů Komenského ke svému velkému předchůdci a
upozornit na styčné body v pojetí nejen církevní, nýbrž i společenské reformy.

doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.: Jan Hus a husitská Praha
Příspěvek přiblíží účastníkům semináře hlavní přínosy mezinárodní vědecké konference „Hushusitství-tradice-Praha“, která proběhne 27. - 29. 5. 2015, a především výstavu „Praha Husova
a husitská 1415-2015“ a její možné využití při výuce. Výstava, kterou připravil Archiv
hlavního města Prahy a Muzeum hlavního města Prahy (ve spolupráci s NPMK), bude zahájena
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25. září 2015 v prostorách Clam-Gallasova paláce v Praze a potrvá do ledna 2016. Konference
a výstava připomínají a dokládají, že téměř celoživotním působištěm M. Jana Husa (asi 13851412) byla Praha a pražská univerzita. Pražská města byla též místem zrodu a politickým
centrem husitského hnutí, místem vzplanutí a jedním z hlavních dějišť husitské revoluce,
místem (znovu)zavedení přijímání podobojí (1414) a následně po více než 200 let střediskem
české (husitské, kališnické) reformace. Byla také místem přetrvání stop husovské a husitské
tradice v době protireformace a hlavním ohniskem obnovy a vzestupu této tradice v moderní
době, v 19. a 20. století.
Organizační poznámka
Odborný seminář bude pořádán v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A.
Komenského, společenský sál ve 2. patře, Valdštejnská 20, Praha 1.
Cestovné si hradí účastníci sami.
Účast na konferenci je bez konferenčního poplatku.
Kontakty
Kontakt za NPMK: rezkova@npmk.cz, tel. 221 966 405
Kontakt za NIDV: novakova@nidv.cz, tel. 222 122 265
hudecova@nidv.cz
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1
Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, Praha 1

Doprava
tramvaje č. 22, 20, 12, zastávka Malostranské náměstí nebo zastávka Malostranská
metro A, stanice metra Malostranská
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Jak se na seminář přihlásit
Na seminář se můžete přihlásit jednou z následujících možností (upřednostňujeme první
způsob):
 prostřednictvím elektronické evidence účastníků na
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=45930&operac
e=detail
 prostřednictvím e-mailové pošty zasláním vyplněné přihlášky na rezkova@npmk.cz,
novakova@nidv.cz, nebo hudecova@nidv.cz
 prostřednictvím služeb České pošty zasláním vyplněné přihlášky na adresu
Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Mikulandská 5, 116 74 Praha
V přihlášce prosím uveďte datum a místo narození, aby Vám mohlo být vystaveno osvědčení.

Přihláška na odborný seminář
4. června 2015
Jan Hus a husitství v moderní době
Titul, jméno a příjmení
Rodné příjmení
Datum narození
Místo narození
Pracoviště
Kontaktní adresa
Telefon
E-mail
V

Dne

Podpis
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