
 
 

BENEŠOVSKÁ AKADEMIE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

NABÍDKA PŘEDNÁŠEK PRO ROK 2016 
Sledujte měsíční program muzea, kdy budou přednášky zařazeny.  

Některé z nich jsou určeny pouze k termínu na přání na základě žádosti skupin veřejnosti. 

 

OBECNÉ POZNÁNÍ 

FYZIKA A SMRT FILOSOFIE (repríza z Evropského kulturního klubu, RNDr. Peter Zamarovský) 

„Jak se vesmír chová? Jaká je povaha skutečnosti? Odkud to všechno pochází? Potřeboval vesmír nějakého stvořite-

le? Většina z nás netráví většinu svého času hloubáním nad takovými otázkami, ale téměř všichni nad nimi hloubáme 

alespoň někdy. Tradičně jsou to otázky pro filosofii, ale filosofie je mrtvá. Filosofie neudržela krok s moderním vývo-

jem vědy, zvláště fyziky. Nositeli naší pochodně objevování v našem pátrání po poznání se stali vědci.“ Stephen Ha-

wking, Leonard Mlodinow. 

Tedy „filosofie je mrtvá“, píše věhlasný fyzik Stephen Hawking spolu s Leonardem Mlodinowem ve své populární knize 

Velkolepý plán (The Grand Design). Jestli Vám to něco připomíná, nebude to asi náhoda. Více jak před stoletím napsal 

ve svém Zarathustrovi Friedrich Nietzsche, že mrtev je Bůh. A zabili jsme ho prý my. Avšak nezabili jsme ho, hraje 

stále významnou roli v myšlení miliard lidí. Je však mrtvá filosofie? Zabila ji moderní věda, zabila ji fyzika? Hraje filo-

sofie ještě nějakou roli ve fyzice a matematice? Jakou? Přednáška se bude zamýšlet nad těmito a podobnými názory. 

 

VIZUÁLNÍ UMĚNÍ 

O JAPONSKU, TRADIČNÍM A SOUČASNÉM UMĚNÍ (přednáška v jednání) 

Dr. F. Suchomel a Dr. V. Čiháková, historici umění, autoři řady publikací 

SOUČASNÝ VIDEOART – přednáška z výzkumného centra AVU 

Umění videa patří k nejcharakterističtějším projevům soudobé kultury, ale na rozdíl od malby či fotografie se v něm 

veřejnost příliš neorientuje. Pomoci nám v tom mohou historičky umění z Akademie výtvarných umění, které připravi-

ly k vydání mj. dva DVD komplety výběru ze současné světové videotvorby. 

25. LET HISTORIE MUZEA UMĚNÍ A DESIGNU 

Ohlédnutí za činností muzea, slavných osobnostech, které přilákalo do Benešova i pokladech umění shromážděných 

v jeho sbírkách malby, plastiky, grafiky, fotografie a užité tvorby. 

IVAN MEČL – ČASOPIS UMĚLEC A NÁRODNÍ GALERIE PERLA 

TOMÁŠ FASSATI: MUZEA UMĚNÍ V NEW YORKU, PHILADELPHII A WASHINGTONU 

TOMÁŠ FASSATI: MUZEA UMĚNÍ V DIGITÁLNÍ DOBĚ 

TOMÁŠ FASSATI: O STAVBĚ A SKLADBĚ VÝTVARNÉHO OBRAZU 

O výrazu a kompozici se ve výtvarném umění často hovoří, ale mnohdy nepřesně a jen způsobem, který vytrhuje něja-

ké téma z celku znalostí o umění a komunikaci. Na naší přednášce si můžete udělat jednoduchý přehled o problema-

tice, která se dotýká každé tvorby, kterou vnímáme. 

TOMÁŠ FASSATI A HANA ZÁKOSTELNÁ: O BARVÁCH V UMĚNÍ A ŽIVOTĚ 

Co jsou barvy základní, signální, syté, lomené, jasné, tmavé, aktivní, pasivní? Jak barvy působí a jaké mohou nést 

symbolické významy? 

KLÁRA VETTEROVÁ: O TYPOGRAFII PRO LAIKY 

Práce s písmem se stala po nástupu textových editorů, které nahradily psací stroje, běžnou součástí práce laiků. Ti 

však většinou nejsou informováni o jejích principech a jejich psané výstupy zbytečně trpí nevyvážeností a někdy i 

nečitelností nebo nesrozumitelností, neboť do problematiky typografie patří také užití různých textových znaků a 

symbolů. 

ANNA FASSATIOVÁ: VÝTVARNÍCI BENEŠOVSKA I. 

ANNA FASSATIOVÁ: VÝTVARNÍCI BENEŠOVSKA II. 

HANA ZÁKOSTELNÁ: INTERAKTIVNÍ CD-ROMY O UMĚNÍ V MUZEJNÍ MÉDIATÉCE 

HANA ZÁKOSTELNÁ: KOUZLO BARVY A TVARU – PROHLÍDKA INTERAKTIVNÍ EXPOZICE 

TOMÁŠ FASSATI: PROGRESÍVNÍ GALERIE V BRATISLAVĚ A BRNĚ 

LENKA ŠKVOROVÁ: ŠETLÍKOVA SBÍRKA ČESKÉHO UMĚNÍ 60. LET 

LENKA ŠKVOROVÁ: MOJE OBLÍBENÁ DÍLA V HISTORII A SOUČASNOSTI UMĚNÍ 

Jednotliví odborní pracovníci muzea postupně seznámí veřejnost se svým pohledem na umění. 

MARKÉTA HORNEROVÁ: ZDENĚK KIRCHNER – ČESKÝ MALÍŘ V PAŘÍŽI 

MARKÉTA HORNEROVÁ: MOJE OBLÍBENÁ DÍLA V HISTORII A SOUČASNOSTI UMĚNÍ 

KLÁRA VETTEROVÁ: MOJE OBLÍBENÁ DÍLA V HISTORII A SOUČASNOSTI UMĚNÍ 

TOMÁŠ FASSATI: 30 LET FOTOGRAFICKÉ GALERIE 4 V CHEBU A HISTORIE TUZEMSKÝCH FOTOGRAFICKÝCH GALERIÍ 

TOMÁŠ FASSATI: DEPO PLZEŇ – OTEVŘENÝ PROSTOR PRO UMĚNÍ 



DALŠÍ DRUHY UMĚNÍ 

BESEDA O SOUDOBÉ LITERATUŘE S KRITIKEM JOSEFEM CHUCHMOU 

Josef  Chuchma je dlouholetým redaktorem rubriky Orientace Lidových novin, kde zařazuje i sám píše články o rozvoji 

lidského poznání, společnosti a umění. Má také svůj program na TV kanále ČT ART. 

BESEDA NA TÉMA RODU SPISOVATELŮ TOPOLŮ Z POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU S JÁCHYMEM TOPOLEM (přednáška 

v jednání) 

Beseda se spisovatelem Jáchymem Topolem, dnes pracovníkem Knihovny Václava Havla v Praze 

BESEDA S KRITIKEM JANEM REJŽKEM 

Jan Rejžek je známý především jako hudební kritik, zabývá se ale šířeji celou kulturou. Patří k těm osobnostem, které 

užitečné principy kritického přístupu v západní kultuře dokážou naplňovat i za cenu ohrožení osobního postavení. 

BESEDA SE SPISOVATELEM JANEM KRŮTOU 

O jeho knížkách a působení v redakci proslulého časopisu Mladý svět, který mj. vynikal kvalitní fotografií a typografií 

HUDEBNÍ ŽÁNRY 20. STOLETÍ – JIŘÍ ČERNÝ (přednáška v jednání)  

Málokdo dokáže správně rozlišit styl, etnické kořeny a vývojové souvislosti různorodých projevů hudby 20. století. 

BESEDA S ČESKONĚMECKÝM SPISOVATELEM JANEM FAKTOREM O OCENĚNÉM ROMÁNU JIŘÍKOVY STAROSTI 

Do češtiny byla nedávno přeložena první z knih pražského rodáka žijícího od 80. let 20. století v Berlíně. Čtivým ex-

presívním způsobem pojednává o životě v totalitním Československu 60. a 70. let. Součástí románu jsou zajímavé 

sondy do světa židovských a intelektuálních rodin, stejně jako mezi příslušníky komunistické tajné policie. 

VĚDA 

ROMANCE VĚKU GENETIKY 

Beseda s autorkou knihy Maličkost, Markétou Baňkovou, vizuální umělkyní, který je známá mj. svou předchozí knihou 

bajek na téma základních fyzikálních zákonů. 

BESEDA S VÁCLAVEM CÍLKEM NA TÉMA GEOLOGICKÉ KNIHY O NETVOŘICÍCH  

Kniha, kterou vydal pan Stibůrek, se zabývá geologickou historií Netvořic a jejich okolí. Pochází z pera zdejšího rodá-

ka, otce vědce a publicisty Václava Cílka ml. 

 

O ČLOVĚKU A SPOLEČNOSTI, HISTORIE A SOUČASNOST 

PŘEDNÁŠKA O EMOČNÍ INTELIGENCI 

Emoční inteligence je jednou z devíti hlavních oblastí operačních schopností mozku a jedním z nejvýznamnějších 

předpokladů šťastného života. Přitom se o ní píše mnohem méně, než o IQ, které je zapotřebí jen pro některé typy 

činností. 

HYPERTROFIE SPOTŘEBNÍHO CHOVÁNÍ ANEB KONZUM NIČIVĚJŠÍ NEŽ MONZUM 

Přednáška Marka Matějky je kritickým pohledem seznamuje s aktuální problematikou hypertrofie spotřebního cho-

vání lidí v rámci Atlanto-americké civilizace. Na příkladech těžby vzácných kovů v Africe (Kongo) a dřevní hmoty v 

Brazílii (Východní pralesy) demonstruje škodlivost iracionální míry spotřebního chování. Zahrnuje ukázky nezamýšle-

ných důsledků spotřebního chování a snaží se o komplexní reflexi dané problematiky.  

PhDr. Marek Matějka PhD. je graduovaným filosofem se zaměřením na dějiny filosofie, politickou filosofii, etiku a 

filosofii dějin. Přednáší na katedře marketingové komunikace Fakulty sociálních studií Vysoké školy finanční a správ-

ní. Je zakladatelem obecně prospěšné společnosti Apagoga – Centrum Efektivního Vzdělávání (www.acev.cz).  

JAN LAMSER: HRA Z POHLEDU KULTURY, SOCIOLOGIE A PSYCHOLOGIE 

Hra a hravost je nezbytným prvkem dětského poznávání světa, a důležitou součástí harmonického přístupu k životu u 

dospělých. 

DR. PETRÁŇOVÁ O SOUČASNÉ ETNOLOGII (přednáška v jednání) 

Etnologii vnímá veřejnost většinou ve spojitosti s historií. Etnické rozdíly soudobých kultur jsou však stejně zajímavé a 

pro komunikaci mezi jejich příslušníky je jejich znalost velmi důležitá. 

O DIGITÁLNÍ DEMENCI A ZTRÁTĚ FYZICKÉ I MENTÁLNÍ KONDICE ČLOVĚKA VLIVEM NOVÝCH TECHNOLOGIÍ 

Nekontrolované užívání nových technologií je pro lidský organismus škodlivé nenápadně, ale zásadně. Povinností 

dospělých je pak chránit před škodlivými technologiemi zejména děti. 

GOTTWALDOVO ČESKOSLOVENSKO JAKO FAŠISTICKÝ STÁT (přednáška v jednání) 

Přednáška na téma stejnojmenné knihy Petra Placáka, která silně zaujala českou veřejnost v roce 2015. 

KOMUNISTÉ V PROTIATOMOVÉM KRYTU 

Prohlídka benešovského protiatomového krytu spojená s přednáškou historika o dobové politické situaci. V některých 

městech jsou takové kryty trvale zpřístupněny, jako užitečný odkaz na problematickou dobu naší země. Benešovský 

kryt zatím veřejnost neviděla. Protože se počítá s jeho přestavbou, provádí muzeum jeho podrobnou dokumentaci, 

která by mohla vést k vydání informační brožury. 

O ARCHETYPÁLNÍ POVAZE SVĚTLA 

ANNA FASSATIOVÁ: ZE ŽIVOTA ŽIDOVSKÉ KOMUNITY V BENEŠOVSKÉ HISTORII 

ANNA FASSATIOVÁ: PSYCHOLOGIE EGA – KLADY A ZÁPORY 

HANA ZÁKOSTELNÁ: O MUZEJNÍM VÝZKUMU CHARAKTERISTIKY SOUČASNÝCH ČECHŮ 

 

ARCHITEKTURA A DESIGN 

TOMÁŠ FASSATI O BAUHAUSU 

Významná meziválečná škola umění, designu a architektury ovlivnila svým střídmým stylem dobovou výrobu i výstav-

bu. Přednáška se vztahuje k výstavě designu, kterou muzeum připravilo i k formám výuky umění a vizuální komunika-

ce. 

TOMÁŠ FASSATI: TŘI ROVINY INTELIGENTNÍHO DESIGNU 

Inteligentním designem jsou dnes nazývány jednak různé digitální přístroje, produkty přizpůsobené tělu člověka a 

koncept vývoje života. 

TOMÁŠ FASSATI: ERGONOMIE V SOUČASNÉM ŽIVOTĚ A VZDĚLÁVÁNÍ 

TOMÁŠ FASSATI: MUZEA DESIGNU JAKO VÝUKOVÉ LABORATOŘE ŠKOL A PRAKTICKÉHO ŽIVOTA 



TOMÁŠ FASSATI: KLIMATIZACE JAKO FAKTOR NEMOCMÝCH BUDOV A DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

TOMÁŠ FASSATI: POVRCHNÍ A SKUTEČNÝ KOMFORT V HROMADNÉ DOPRAVĚ 

HANA ZÁKOSTELNÁ: O MUZEJNÍM VÝZKUMU SOUČASNÉHO SUVENÝRU PRODÁVANÉHO V ČECHÁCH 

HANA ZÁKOSTELNÁ: AUSTRALSKÉ CESTOPISY 

O NÁVŠTĚVĚ SCIENCE-PARKU SVĚT TECHNIKY, GALERIE PLATO A AREÁLU DOLNÍCH VÍTKOVIC V OSTRAVĚ 

UMĚNÍ A DESIGN VE ZLÍNĚ 

TOMÁŠ FASSATI: BAŤA A SLOVENŠTÍ PARTYZÁNI (BAŤOVANY-PARTYZÁNSKE AD. ARCHITEKTURA BAŤOVÝCH SATELI-

TŮ) 

TOMÁŠ FASSATI: O LEGU PRO RODIČE A UČITELE 

Proslulá stavebnice Lego má zajímavou historii a také méně známé produkty z oblasti designu, architektury a vzdělá-

vání. Kromě předností oplývá i zásadními nedostatky, které je užitečné rozeznat a pokusit se, aby na ně děti ve svém 

rozvoji nedoplácely. 

TOMÁŠ FASSATI: EVROPOU ZA ARCHITEKTUROU, DESIGNEM A UMĚNÍM V 80. LÉTECH 20. STOLETÍ 

(Vídeň, Mnichov, Benátky, Miláno, Lugano, Azurové pobřeží, Grenoble, Paříž, Kolín nad Rýnem) 

 

DIDAKTICKÉ EXPOZICE A MUZEJNÍ LABORATOŘ 

Nedílnou součástí vzdělávacího programu muzea jsou i projekce filmů (festivaly Jeden svět, Cena P. Kouteckého, 

Anifest, tématické a autorské večery) a také individuální a kolektivní aktivity ve specializovaných didaktických inter-

aktivních expozicích „Barva a tvar“ (vnímání barev a tvarů) a „Grafický design“ (písmo a grafická úprava tiskovin) nebo 

laboratořích praktické vizuální komunikace (komunikace pomocí symbolů) a ergonomie (funkčnost designu i archi-

tektury, jejich vztah k lidskému tělu). 

 

VZDĚLÁVACÍ BALIČEK PRO PEDAGOGY A MUZEJNÍ EDUKÁTORY  

U příležitosti 25. výročí založení muzea jsme připravili speciální soubor inspiračních textů, testů vizuální gramotnosti, 

přírodovědné a duchovní inteligence doplněný cvičným sešitem vizuální gramatiky. Jde o výběr toho nejhodnotnějšího 

z naší dosavadní vzdělávací činnosti, která se pokouší o spojené poznání světa prostřednictvím vědy, umění a du-

chovního rozměru člověka. 

 

VÝBĚR Z TOHO, CO U NÁS NEDÁVNO PROBĚHLO 

Weichert: O výzkumném centru CERN ve Švýcarsku  Giboda: Urychlovač CERN a umělecká tvorba  Bartůšková: 

Milano a výstava EXPO 2015  Říčan: Psychologie a lidská spiritualita  Černá: Integrace přistěhovalců v německé 

společnosti  Procházková: Rusové a Ukrajina  Kosatík: Česká inteligence  Vondrejs: Genetické inženýrství  

Fassati: Architekt Pleskot a technická památka Vítkovice 

 
 
 

 

 

 



 



 
 

Ze sbírky sociální reklamy 
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Myš lenky dokážou měn it  hmotu.   

Umění  pomáhá h ledat  t y  dobré .  

 

POUR FELICITER 2016 

 

Muzeum uměn í  a  designu  

Benešov  

 

Kdyby Steve Jobs měl 

v dětství tablet, iMac nevy-

myslí. Práce s digitální tech-

nikou snižuje mentální  

kondici a vede  

k předčasné demenci. 

Manfred Spitzer,  

neurolog, autor knihy  

Digitální demence 

Válka s terorismem musí 
zahrnovat i válku ideí, 

jejímž předpokladem je 
důkladné studium sou-

časného islámu a dialog 
s islámskými autoritami. 

Tomáš Halík 

Zralost je pro člověka důleži-

tá. Spousta lidí je ale ve stáří 

pošetilejší než zamlada. 

Eva Zaoralová, historička 

filmové tvorby 

Únik do samoty počítače člo-

věka oslabuje. Lidé ztrácejí 

dovednosti, aby obstáli ve 

společnosti. 

Philip Zimbardo, psycholog 

Dnes  

vědecká „teorie všeho“  

v souladu s veškerými metafyzic-

kými poznatky dávných šamanů 

konstatuje, že všechno je propoje-

no, což nám dává obrovskou in-

formační sílu,  

slovy Alana Wattse  

„svět je naše tělo“. 

Ego,  

je důležitý nástroj pro to, 

abychom mohli jíst, pít a 

dýchat. Je ale nutné ho 

doplnit láskou ke všemu 

kolem, která vede k jeho 

rozpouštění, nebo alespoň 

se snažit okolí minimálně 

ubližovat. Potíže 

s klimatickou změnou, 

kterou jsme jednoznačně 

odstartovali my, a kterou 

živíme čtyřmi gigatunami 

uhlíku ročně, jsou fyzickou 

manifestací znečistění 

naší mysli. 

Jiří Malík, biolog 

Dnešní blahobytná spo-

lečnost je otupělá nápo-

rem trivialit do té míry, že 

ji nepovrchní skutečnost 

už není schopná přesvěd-

čit o své vlastní existenci. 

Jiří Pehe, sociolog 

 

Jan Hus, kdyby dnes 

z hrobu vstal, nechtěl by 

znát nás, národ odvráti-

vší se od jeho nejhlub-

ších, nejvroucněji ctě-

ných ideálů.  

 V tom smyslu tedy  

národem Husovým 

nejsme... 

Josef Pekař,  

historik 

1900 

Za škůdce, kteří nás  

naloďují na Titanic, je 

třeba označit naivní 

imperativy neustálého 

růstu, blahobytu, maso-

vé spotřeby a dosahová-

ní individuálního úspě-

chu měřeného pouze 

v materiálním rámci 

pozemské existence.  

Josef Mlejnek, politolog 

 

Žijeme na kontinentě, 

který postrádá bohatství 

přírodních zdrojů, proto 

musíme investovat pře-

devším do našich mozků. 

Martin Stratmann, 

Max Planck Institut 

 

Klišé „každý má svůj vkus“ 

omílají v prvé řadě ti,  

kdo žádný nemají. 

Immanuel Kant, filosof 

Žádná rozumná bytost nemůže  
zastávat mužský machismus jako 

model soužití, nicméně mezi muži a 
ženami funguje určitá komplementari-

ta a v tom určitá míra dominance a 
submise je. Jsme do značné míry 
závislí na svých genech, a to není 

měnitelné chtěním. 

Cyril Höschl, psychiatr 

Pomozme 

druhým růst 

stejným  

způsobem, 

jakým bychom 

chtěli, aby 

bylo pomáhá-

no nám. 

Papež  

František 

 

Udržení kulturní rozmanitosti postupně nabývá 

obdobné naléhavosti jako udržení diverzity biolo-

gické. Kulturní rozdíly jsou předpokladem civili-

zační stability v globálním měřítku. Poskytují totiž 

obrovskou zásobárnu záložní variety, která se 

vytvářela během celé historie civilizace. 

     Miroslav Veverka, teoretik vědy 

 

Hlubší vědecké poznání 

přírody znamená  

hlubší základ  

pro meditaci  

o jejím smyslu. 

Marek Vácha, biolog 

 

Umění, věda a mystika jsou tři 

paprsky reflektorů osvětlující 

jednu skutečnost ze tří stran. 

Marek Vácha, biolog 

Díky vědě, která poznala DNA, si 

dnes představujeme organismus 

jako jakousi myšlenku obleče-

nou do hmoty – software, který 

kolem sebe tvoří hardware. 

 

Celý život je  

zapotřebí se  

vzdělávat a mít  

všeobecný přehled. 

Pavel Kolář, 

 fyzioterapeut 

Dlouhodobým sezením  

riskujete zdraví i život. 

Evropská lékařská  

společnost pro kardiologii. 

Koncept „nového“ se stal ve druhé polovině 

20. století zastaralým a omšelým. Stěží na-

jdeme dnes něco více obtěžujícího a nudné-

ho... Pojmenování vžitých manipulativních 

postupů současné ideologie konzumu je čím 

dál tím potřebnější. 

Z uměnovědného kolokvia Forfest 2015 

Mravní a duchovní prázdnota současné Číny se 

připisuje mylně tržním reformám a globalizaci. 

Kořeny jejího dnešního cynismu a hédonismu 

však sahají do maoistické éry, kdy tato země 

utrpěla největší duchovní a mravní spoušť. 

Simon Leys, sinolog 

Kdo zažil  

komunismus, má odpor 

k zasahování státu do 

ekonomiky. Nyní je 

však zcela nezbytné 

najít nový vztah sou-

kromého a veřejného  

sektoru. 

Jan Zielonka 

Oxford 

Jen lidé s rozvinutou 

sociální inteligencí vní-

mají, že SUV jsou proka-

zatelně nepřátelské 

chodcům i přírodě.  


