
             

 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                      
Ústí nad Labem 5. 4. 2019 

 
JACQUES RUPNIK BUDE PŘEDNÁŠET NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UJEP 
 
Dne 9. 4. 2019 bude nejen katedra historie Filozofické fakulty UJEP 
svědkem významné události. Se svou přednáškou zde vystoupí známý  
a renomovaný francouzský politolog a historik, profesor Jacques Rupnik. 
 
Jacques Rupnik patří mezi přední odborníky na střední a východní Evropu. 
Zásadním způsobem přispěl k tomu, že střední Evropa přestala být svého času 
ve světě vnímána jako „východní“ a začala být interpretována jako specifický 
civilizační kontext politiky, kultury a myšlení.  
 
Přednášku světového politologa pořádá katedra historie FF UJEP v předmětu 
Specializační blok pod záštitou organizace Člověk v tísni – Jeden svět na 
školách. Tento výukový program, zaměřený na profesní přípravu budoucích 
učitelů dějepisu, přivádí na katedru historie odborníky, účastníky zahraničních 
misí, přímé pozorovatele či pamětníky, aby besedovali se studenty. Semináře 
jsou často doprovázeny dokumentárními filmy. 
 
 „Témata přednášky profesora Rupnika vycházejí z jeho odborných zájmů. Lze 
je shrnout v bodech Česko – Střední Evropa – Evropská unie – migrace.  
V následné diskusi, která, jak předpokládáme, bude navazovat na přednášku, 
mohou být i zásluhou posluchačů dále rozšířena a specifikována,“ uvedla 
koordinátorka kurzu na FF UJEP dr. Anna Šerberová.  
 
Přednáška muže, který o sobě sám říká, že je francouzským Čechem a českým 
Francouzem, se uskuteční dne 9. 4. 2019 od 10:00 h v prostorách katedry 
historie FF UJEP, č. učebny 204. Srdečně jsou na ni zváni všichni studenti  
a pedagogové, ale také široká veřejnost.  
 
„Jazykové bariéry není třeba se bát, neboť profesor Rupnik český jazyk 
dokonale ovládá,“ zve na filozofickou fakultu k setkání s „legendou“ děkanka 
prof. Michaela Hrubá.  
 
Kontakt: Mgr. Monika Beranová, monika.beranova@ujep.cz, 731 915 020 
 
Příloha: Plakát – pozvánka 
 
Jacques Rupnik vystudoval historii a politologii na Sorbonně v Paříži a na 
Harvardově univerzitě v USA. Na Harvardu působil jako pracovník Ruského 
výzkumného centra, později pracoval pro BBC World Service v Londýně jako 
specialista na východní Evropu. Jeho první komentář zde se týkal Charty 77. 
Známá je také jeho spolupráce s disentem a českým exilem, zvláště pak  
s Pavlem Tigridem a časopisem Svědectví, a rovněž je v paměti jeho činnost ve 
funkci poradce prezidenta Václava Havla v letech 1990–1992. V letech 1995–
1996 zastával post výkonného ředitele Mezinárodní komise pro Balkán při 
Carnegie Endowment for International Peace. Byl rovněž členem Nezávislé 
mezinárodní komise pro Kosovo. V současnosti je pro fesorem na College of 
Europe v Bruggách a ředitelem výzkumu v La Fondation nationale des sciences 
politiques (FNSP) v Paříži.  
 
Profesor Rupnik je autorem řady odborných statí a publikací. Zásadní význam 
má kniha úvah o vývoji v komunistické Evropě vedoucímu až k demokratické 
revoluci v roce 1989 Jiná Evropa, jež vznikla na základě jeho pobytů v zemích 
střední Evropy. V Dějinách Komunistické strany Československa nahlíží na 
dějiny KSČ způsobem, jakým se o nich u nás sedmdesát let nepsalo. 
Inspirativní kniha rozhovorů s Karlem Hvížďalou Příliš brzy unavená 
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UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

demokracie reflektuje politický vývoj ve středoevropských zemích a hodnotí 
postupující proces od mravního étosu disidentů k voličsky nevěrohodnému boji 
o moc. Zatím poslední autorova kniha Střední Evropa je jako pták s očima 
dozadu je nominovaná na cenu Magnesia Litera. Vyznačuje se pronikavým 
vhledem na české dějiny a politiku a pečlivou analýzou příčin a následků 
různých událostí počínaje vznikem ČSR až po současné postoje k migraci  
a Evropské unii.  
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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