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Anotace:  
 

Prezenční kurz zaměřený na učitele všech aprobací. Cílem kursu je seznámit učitele 
základních a středních škol se současnými koncepty národní identity ve společenských vědách 
a s možnými aplikacemi těchto konceptů do školní praxe. Demografický vývoj v ČR s sebou 
nese zvyšování podílu žáků, pro něž národní, ale i státní tradice není samozřejmostí (cizinci, 
etnické menšiny). Tato nová interkulturní situace je zároveň příležitostí promýšlet „naši 
vlastní“ českou identitu. Jaké je vlastně naše společenství? Je to společenství občanů, nebo 
společenství „krve, jazyka a dějin“? Seminář je založen na funkčním propojení konkrétních 
témat (případové studie) a navazující metodologické reflexe. V rámci praktických workshopů 
budou lektoři využívat kontroverzní potenciál témat k obecnějšímu zamyšlení nad 
problematikou kulturních a sociálních identit. V navazujících blocích proběhne reflexe, 
účastníci se seznámí s pojmy a koncepty, které mohou následně využít ve školní praxi (hlavní 
cíl představuje dekonstrukce xenofobních postojů). Konceptuální výbava semináře integruje 
široké pole společenskovědních disciplín, které se zabývají problematikou identit: 
historiografie, sociologie, politologie, memory studies či public history. Kurz se inspiruje 
trendy v západoevropské didaktice dějepisu a občanském vzdělávání. 

Tematické celky: 

1) 9.10 – 9.30: Demografický vývoj společnosti v českých zemích. Proměny etnického složení 
české společnosti ve 20. a 21. století, demografické trendy do roku 2050.: VR 

2) 9.30 – 9.50: Koncepty nacionalismu: KČ 

3) 9. 50 – 10.30: Filozofická antropologie a příklady vnímání „těch druhých“: VJ /popř. JP 

4) 10. 45 – 12.00: Projekt Naši nebo cizí: MF/ PS 

5) 12.00 – 14.30 (přestávka ve 13.00): Proměny české identity: vymezování „těch druhých“, 
popkulturní příklady: Němci, třídní nepřátelé (kulaci, buržoazie), imperialisté, Romové: KČ, 
JP 

 

VR: Mgr. Vojtěch Ripka, Ph.D. (ÚSTR) 
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