NABÍDKA PROMÍTÁNÍ FILMU "UNIVERZITY A SVOBODA"
A DISKUSÍ SE ZAJÍMAVÝMI HOSTY
Dobrý den,
rádi bychom vás seznámili se spuštěním české distribuce dokumentárního filmu
Univerzity a svoboda (2019) filmařů Zuzany Piussi a Víta Janečka, kteří se často zaměřují
na společenská témata. V loňském roce uvedli film Selský rozum, který se zabýval
největším českým sedlákem všech dob a vlivem jeho podnikání na zemědělství, krajinu i
celý stát, Zuzana Piussi se o rok předtím věnovala tématu českého anti-islamismu ve
filmu Český Alláh a každý zvlášť nebo samostatně se věnovali i dalším tématům - jejich
filmy je možné promítat například via www.d1film.online

Film 
Univerzity a svobodavznikal v průběhu sedmi let a reflektuje systemické problémy
českého i světového vysokého školství skrze různé elementy a situace krizí, které
vyvolává proměna nejrůznějších vnějších podmínek, společenských, ale i individuálních
očekávání ve vztahu ke vzdělání a k tomu, co dnes vlastně znamená. Akademické
svobody jsou nedílně spjaty s akademickou i celospolečenskou politikou a jejich
naplňování vyžaduje nejen participaci na straně odbornosti, ale i samosprávy.
Jak říká Vladimíra Dvořáková, občas hořeli učitelé, občas knihy, ale univerzity se
postupně staly ostrovy rozšiřování svobodného myšlení, poznání a v důsledku jedním z

klíčových pilířů demokratické kultury. S komercionalizací a masifikací vzdělávání přišly
nové výzvy, které zasahují praktické i symbolické roviny fungování vysokých škol od
jednotlivostí výuky a výzkumu, přes samosprávu až po celý systém. Jak se univerzity
vyrovnávají s udržením akademických svobod, které jsou zárodkem mnoha aspektů
svobody obecně? Jak vypadají výzvy, kterým čelí? Jaké důsledky má jejich selhávání?
Jsme schopni je rozpoznat a adekvátně na ně reagovat?
Mezi mluvčími filmu jsou právě politoložka Vladimíra Dvořáková, jeden z nejcitovanějších
britských sociologů Frank Furedi, bývalý ministr školství a profesor pedagogické
psychologie Stanislav Štech, lingvista Noam Chomsky, jeden z hlavních protagonistů
české verze reforem VŠ, proti kterým se protestovalo, vzdělávací expert a manažer Jiří
Nantl, investigativní novinář Jiří Štický, který se posledních několik let zabývá ekonomikou
a vnitřními procesy univerzit, film odkrývá tajemný konec globálního seznamu
predátorských vědeckých časopisů na příběhu Jeffreyho Bealla. Film také reflektuje
koncepční i politický zápas o podobu českého vysokého školství reflexí čtvrtstoletí
fungování Akreditační komise i jejich oponentů a je rámován tragikomickou osobní linkou
jednoho z autorů filmu.
Promítání, které zajišťuje společnost Bontonfilm, nabízíme spolu s diskusemi po filmu,
kterých se mohou účastnit někteří protagonisté nebo další odborníci z oboru vzdělání a
společenských věd, příp. i s představením či dokonce autogramiádou knih na tato
témata.
V případě zájmu o promítání a případnou diskusi po filmu nás prosím kontaktujte via
e-mail: 
distribuce@d1film.com, nebo vyplňte jednoduchý formulář na webu
http://www.d1film.online, uveďte vedle místa konání i termín, podle toho Vám zašleme
návrh diskutujících, dle jejich časových možností. S aktivní fází distribuce počítáme od
května do prosince 2019 - věříme, že film s diskusí může obohatit program filmových
klubů, studentských či akademických spolků, letních akcí stejně jako běžných kin.
Stran vypořádání podmínek za samotné promítání předáme kontakt na Vás
programátorce Bontonfilmu (zpravidla jde o podíl na vstupném 50/50), účast diskutujících
po filmu můžeme díky podpoře Fondu kinematografie zajistit a uhradit bez dalších
nákladů na vaší straně.
V příloze najdete distribuční list, plakát k filmu a fotografie z filmu, které můžete případně
použít na promo účely (Zdroj: D1film).
Profily autorů najdete na www.D1film.com.
V případě jakýchkoliv otázek mě prosím neváhejte kontaktovat.
S pozdravem,
Wanda Kaprálová
D1film
e-mail: wanda@D1film.com
mobil: 
+421905991322

PROFILY MOŽNÝCH DISKUTUJÍCÍCH K FILMU A KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. - politoložka (vystupuje ve filmu) PRAHA
Garantka oboru politologie na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze,
ex-předsedkyně Akreditační komise České republiky. V letech 1994-2014 byla výkonnou
redaktorkou či šéfredaktorkou časopisu Politologická revue (vydává Česká společnost pro
politické vědy - ČSPV), v současnosti je koeditorem časopisu World Political Science
Review (vydává International Political Science Association - IPSA). V letech 2003-2006
byla předsedkyní ČSPV a také viceprezidentkou IPSA. Odborně se zaměřuje na
komparativní politologii, přechody k demokracii, v současnosti zejména na problematiku
korupce. Její práce byly publikovány v ČR i vzahraničí. Veřejně vystupuje proti
klientelistickým praktikám a korupci, spolupracuje s neziskovými organizacemi (Nadace
Otakara Motejla). V roce 2009 obdržela Cenu Pelikán za podporu občanské kultury a
dialogu (uděluje časopis Listy) a v roce 2012 získala Cenu Františka Kriegla za občanskou
statečnost (uděluje Nadace Charty 77). Napsala mimo jiné populární knihu „Rozkl(r)ádání
státu” a je spoluautorkou knihy Leska a bídá vysokoškolského vzdělávání.
V rámci diskuse též představení a autogramiáda knihy:
Dvořáková a Smrčka: Lesk a bída vzdělávání - Vysoké školství jako zrcadlo české
společnosti v časech volného trhu
https://www.kosmas.cz/knihy/243734/lesk-a-bida-vzdelavani/
PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D. - literární vědec a expert na VŠ vzdělání (vystupuje ve
filmu) PRAHA
Dlouholetý tajemník Akreditační komise ČR a následně ředitel Kanceláře Národního
akreditačního úřadu pro Vysoké školy, mimo systémové otázky vysokého školství se
zabývá literaturou a dramatickým textem. Je spoluautorem knihy Lesk a bída
vysokoškolského vzdělávání.
V rámci diskuse též představení a autogramiáda knihy:
Dvořáková a Smrčka: Lesk a bída vzdělávání - Vysoké školství jako zrcadlo české
společnosti v časech volného trhu
https://www.kosmas.cz/knihy/243734/lesk-a-bida-vzdelavani/
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. - pedagogický psycholog, ex-ministr školství
(vystupuje ve filmu) PRAHA
Od roku 1993 byl 17 let vedoucím Katedry pedagogické a školní psychologie. Působil na
univerzitách v Paříži 8 Saint-Denis, ve výzkumných ústavech INRP v Paříži a CNR v
Římě. Výzkumně se zabývá školní socializací, profesí učitele a školní psychologií, od roku
2004 také vysokoškolskou politikou a jejím výzkumem. Je autorem tří monografií a stovky
článků a studií. V červnu 2011 mu byla francouzskou vládou udělena hodnost Důstojníka
Řádu akademických palem za zásluhy o výchovu a vzdělávání. Působil jako prorektor pro
koncepci studia UK a jako ministr školství ČR.
V rámci diskuse též představení a autogramiáda knihy:
Štech a Strouhal: Vzdělání a dnešek
https://www.kosmas.cz/knihy/225588/vzdelani-a-dnesek

Jiří Štický - ekonom, investigativní novinář (vystupuje ve filmu) PRAHA
Řadu let vedl ekonomickou redakci MFD, před několika lety přešel do čerstvě založeného
měsíčníku Magazín Reportér, kde se věnuje analytické a investigativní práci. Jednou ze
soustavných oblastí jeho zájmu i publikací je transparentnost a ekonomika vysokých škol.
https://www.reportermagazin.cz/author/jiri-sticky
Ir. Mgr. Michael Komm, PhD. (vystupuje ve filmu) PRAHA
Fyzik plasmatu a vědecký pracovník Fyzikálního ústavu ČAV, předseda spolu Věda žije!,
který se zabývá mj. evaluačními a hodnotovými procesy vědeckého poznání a praxe.
prof. RNDr. Tomáš Grim, PhD. - biolog (vystupuje ve filmu) OLOMOUC
Je předním světovým expertem na kukačky, ale věnuje se širšímu spektru otázek v oblasti
ornitologie. Působil na Univerzitě Palackého v Olomouci, nyní se věnuje výhradně
vědecké o popularizační práci. Publikoval několik kritických textů k oblasti vysokého
školství, ve filmu je citován rozsáhlý rozhovor z časopisu Vesmír s názvem Soumrak
českého školství?
https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2018/01/soumrak-ceskeho-skolstvi.html
doc. PhDr. Tereza Stöckelová, PhD. - socioložka (vystupuje ve filmu) PRAHA
Doc. Tereza Stöckelová, Ph.D. vystudovala sociologii a věnuje se studiu vědy, technologií
a medicíny. Tematicky se zabývá soudobými proměnami výzkumu a vzdělávání, pohybem
znalostí mezi vědou a společností a otázkami politické ekologie. V současnosti se věnuje
výzkumu konfliktů, propojení a rozhraní mezi konvenční medicínou a alternativními
terapeutickými postupy. Působí v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i. a vyučuje na
Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií UK. Od roku 2013 je
šéfredaktorkou anglických čísel Sociologického časopisu /Czech Sociological Review.
V češtině je autorkou či spoluautorkou knih Akademické poznávání, vykazování a
podnikání: Etnografie měnící se české vědy(2009), Kritika depolitizovaného rozumu:
Úvahy (nejen) o nové normalizaci(2010), Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd
a společnosti(2012), Etnografie: Improvizace v teorii a terénní praxi(2013) nebo Politika a
každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a
výzkum(2014). Spolu s Pavlem Stercem je spoluautorkou video-eseje Družstva života
(2016), který promýšlí politické a společenské souvislosti nových poznatků v současné
parazitologii a výzkumu lidské mikrobioty. Pravidelně přispívá do čtrnáctideníku A2 a na
www.alarm.cz.
Více informací zde: https://www.soc.cas.cz/lide/tereza-stockelova
Ing. Libor Prudký, Ph.D. - sociolog PRAHA
Je spoluautorem shrnující publikace o českém vysokém školství: : Na cestě od elitního k
univerzálnímu vzdělávání 1989-2009 a mnoha publikací věnovaných sociologii hodnot.
Věnuje se empirické sociologii a sociologickým výzkumům hodnot a norem chování.
Zaměřoval se také na sociologii výchovy a problematiku strukturovaného studia na
vysokých školách.
Mgr. Karel Šima, Ph.D. - etnolog a historik PRAHA
Dlouhodobě se věnuje různým oblastem vysokoškolského výzkumu a politiky, zejména
otázkám masifikace vysokoškolského systému, Humboldtovského modelu univerzity,
etnografie vysokého školství, kvantitativním aspektům vysokoškolského systému,
financování a hodnocení vědy ad. Je spoluautorem tří monografií k těmto tématům a řady

časopiseckých studií. Pracoval také jako expert pro Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, Evropskou komisi, české univerzity ad. a účastnil se mnoha mezinárodních
výzkumných a expertních projektů.
Doc. Václav Němec, Ph.D - filosof PRAHA
Filozof, pedagog a spisovatel. V současné době působí na Filozofické fakultě UK a ve
Filosofickém ústavu AV ČR v Praze. Ve svých odborných textech se věnuje zejména
antické a středověké filozofii, filosofii 20. století a filozofii práva. Je činný v řadě
občansko-kritických aktivit.
Mgr. Bohumil Kartous, PhD. - expert na vzdělání PRAHA
Absolvoval Pedagogickou fakultu, Fakultu sportovních studií MU v Brně a postgraduální
studium na Fakultě sociálních studií UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval ve
společnosti Scio, kde se podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů, společenské
odpovědnosti a vydávání periodik. Od roku 2012 přednáší na Vysoké škole ekonomiky a
managementu v Praze. Na téma vzdělávání publikuje v českých médiích (Hospodářské
noviny, Lidové noviny, MF Dnes, Literární noviny, Britské listy, Rodina a škola).
Ochotu účastnit se diskusí projevili i další lidé.
KNIHY
Jirsa a kol: Idea Univerzity
https://www.kosmas.cz/knihy/201995/idea-univerzity/
Štech a Strouhal: Vzdělání a dnešek
https://www.kosmas.cz/knihy/225588/vzdelani-a-dnesek/
Dvořáková a Smrčka: Lesk a bída vzdělávání - Vysoké školství jako zrcadlo české
společnosti v časech volného trhu
https://www.kosmas.cz/knihy/243734/lesk-a-bida-vzdelavani/
Prudký, Pabian, Šima: České vysoké školství
https://www.kosmas.cz/knihy/180674/ceske-vysoke-skolstvi/
Pabian, Šima: Ztracený Humboldtův ráj: Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém
školství
https://www.kosmas.cz/knihy/193612/ztraceny-humboldtuv-raj/
Dvořáčková, Pabian, Šima, Stöckelová: Politika a každodennost na českých vysokých
školách
https://www.kosmas.cz/knihy/201579/politika-a-kazdodennost-na-ceskych-vysokych-sk
olach/
Chotaš, Prázný, Hejduk: Moderní univerzita - Ideál a realita
https://www.kosmas.cz/knihy/213201/moderni-univerzita-ideal-a-realita/

