
 
 

 

 

        

  
 

   Lidice jako místo paměti       
Lidická galerie, 12. 5. 2017, 9:00 – 16:00, 300 Kč 

Seminář zaměřený na učitele dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. 
Seminář reflektuje „druhý“, poválečný život Lidic, v první řadě otázku proměny mediálních 
reprezentací Lidic a kontextů, ve kterých se toto místo paměti objevuje. Kurz se inspiruje 
přístupy memory studies a západní didaktikou dějepisu zdůrazňující potřebu vykročit 
z prosté konzumace paměťového provozu směrem k jeho hlubší reflexi, aniž by to 
znamenalo rezignaci na etickou stránku této reflexe. Analýza vzpomínkové praxe vážící se 
na toto symbolické místo bude zasazena do širšího historického kontextu. Předmětem 
reflexe budou oficiální vzpomínkové akty jako jeden z nástrojů politiky paměti a 
konstruování identity, především ve vztahu „těm druhým“. Seminář je akreditovaný MŠMT. 

Mgr. Jaroslav Pinkas 

1993–1999 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Obor: historie, magistr 

2006–2007 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, studium oboru 
Doplňující pedagogické studium 

2006–2009 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, studium oboru Občanská výchova/ Základy společenských věd. 

Praxe: 

2001–2010 Klasické gymnázium Modřany, Gymnázium Jana Keplera v Praze 2010, učitel dějepisu 

2008 – dosud Ústav pro studium totalitních režimů, metodik a lektor vzdělávacích seminářů. 

 

PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. 

2002-2007: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice, obor historie/germanistika pro SŠ 

2008 – PhDr.: rigorózní práce Ležáky. Obyčejná vesnice, Silver A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády. 

2007-2010: doktorský studijní program České dějiny, Filozofická fakulta Jihočeské university v Českých 

Budějovicích,  

2010-2011 – Ph.D.: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, disertační práce Nacistický teror druhého stanného 

práva v pramenech poválečné justice. Zločiny 20. pluku pořádkové policie Böhmen po atentátu na Reinharda 

Heydricha.  



 
 

 

2008-2011 – člen doktorského programu Filozofické fakulty Friedrich Schiller Universität Jena - Jena Center of the 

20th Century History 

 

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.  
2003 (červen-srpen): Trinity College Dublin – Irská republika 
2004-2006 (čtyři semestry): Filozofická fakulta Friedrich Schiller Universität Jena – Německo 
2006-2007 (dva semestry): Filozofická fakulta Humboldt Universität Berlin – Německo 
2007 (říjen - listopad): Filozofická fakulta Passauer Universität Passau – Německo 
2008-2011 (doktorský studijní program): Filozofická fakulta Friedrich Schiller Universität Jena  – Německo 2009 
(červen–prosinec): Filozofická fakulta German-Canadian Institute York University Toronto – Kanada 
 
Praxe 
Filozofická fakulta UK Praha 
Fakulta sociálních věd UK Praha 
Fakulta humanitních studií UK Praha 
Památník Lidice 
Historický ústav akademie věd České republiky 

8:30 – 9:00 Sraz účastníků, organizační záležitosti 

 

9:00 – 9:30 

Vymezení pojmosloví, konceptů a metod, jež souvisí s problematikou 
paměti. Možnosti historiografických reflexí paměti a vzpomínání na 
minulost (od Maurice Halbwachse k Aleidě Assmannové) a jejich využití 
v rámci dějepisné výuky. 

 

9:30 – 9:35 Pauza na kávu 

9:35 – 11:00 Obrazy války a jejich využití při výuce 

11:00 – 12:00 Přestávka na oběd 

12:00 – 13:30 
Válečná traumata jako místa paměti. Lidice v kontextu českém, 
středoevropském a evropském 

13:30 – 13:40 Pauza na kávu a občerstvení 

13:40 – 15:10 

Lidice jako místo paměti: proměny oficiálního vzpomínání na lidickou 
tragédii od roku 1945, proměny mediálních reprezentací Lidic, obrazy 
Lidic v popkultuře: dotace 90 minut 

 

15:10 – 15:15 Pauza na kávu a občerstvení 

15:15 – 16:00 
Lidice jako projekt nového města. Zakládání nových obcí v kontextu 
poválečného urbanismu 

 
 

 
Přihlášky do 4. 5. 2017 

Mgr. Michaela Brábníková 
tel. 312 253 702, 778 735 785 

brabnikova@lidice-memorial.cz 

mailto:brabnikova@lidice-memorial.cz

