Tisková zpráva
NA FAKULTĚ VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SE BUDE HOVOŘIT O OBRAZU
HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ V HRANÉM FILMU A BELETRII
Množství a frekvence mediálních interpretací historických témat formou dokumentárních filmů,
televizních pořadů, audiovizuálních prezentací na sociálních sítích, studijních materiálů pro školy
různých typů, ale i rádoby „čtivě“ podávaných informací o historických osobnostech či událostech v
nejrůznějších přílohách celostátních deníků aj. v současné době neustále roste. Cílem je vedle využití
často atraktivních témat pro zvýšení prodejnosti či sledovanosti mnohdy i poctivě míněná snaha o
zaplnění tzv. „bílých míst“, a to zejména z oblasti novodobých dějin. Nezřídka se ovšem za
deklarovanou snahou o zvýšení informovanosti čtenáře či diváka skrývají ryze propagandistické záměry
v oblasti formování veřejného mínění a vytváření cíleně zkresleného či zcela falešného obrazu nedávné
minulosti, sloužící k ideologickému ovlivnění širokých vrstev populace.
Cyklus konferencí s názvem Média / dějiny / společnost a podtitulem Kdo rozhoduje o tom, co si
myslíme? (Manipulace, propaganda a rozhodování napříč soudobými/ novodobými dějinami) usiluje o
posouzení výše uvedených skutečností a poskytnutí prostoru k široké diskusi tvůrců (producentů,
scenáristů, režisérů, historiků) i představitelů cílových skupin (učitelů dějepisu, studentů, veřejnosti) k
dané problematice. Jak samotné konference, tak následná publikace jejích výsledků přispějí ke zvýšení
mediální gramotnosti a poukáží na možnosti odideologizování a zkvalitnění mediální interpretace
historických událostí v oblasti výchovy a vzdělávání.
Konference se uskuteční 6. – 7. listopadu 2018. Petr Jančárek v audio pozvánce hovoří o tématu letošní
konference, kterým je zobrazování a zkreslování historických skutečností v hraném filmu a nejen
v něm. „Povídku, román nebo film je samozřejmě nutné vnímat především jako umělecké dílo. Jejich
vliv na formování představy o minulosti může být daleko větší než dopad suchopádné vědecké práce a
rozdíl mezi představou o skutečnosti prezentovanou historiografií a licencí autorů uměleckého díla pak
určitě nabývá na důležitosti.“
Celý program konference naleznete na: http://mediadejiny.slu.cz/program/
V 10 hodin proběhne na pozemku fakulty vysazení pamětní lípy u příležitosti 100 let od vzniku ČSR.
Součástí celého programu bude i divadelní představení ostravské Alternativní scény Les „Slávek Novák
aneb příběh opravdového herce, který se opravdu stal“.
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