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UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                       

Ústí nad Labem 24. 4. 2019 
ZEĎ V MATIČNÍ PO 20 LETECH 
 
Katedra sociální práce Fakulty sociálně ekonomické UJEP hostila 
připomínkový seminář k událostem, které proběhly před dvaceti lety 
v ústecké Matiční ulici. Sešli se na něm odborníci na lidsko-právní agendu, 
pamětníci tehdejších událostí a studenti věnující se tématu na úrovni 
výzkumné a studijní.  
 
Seminář představoval průběžné výsledky studentského výzkumu zaměřeného na 
reflexi historie, ale také aktuální kontext. „Nestavme další zdi, i kdyby byly jen 
symbolické, “ tak shrnuje poselství celé akce organizátorka Tereza Hajdúová.  
 
První část semináře byla zaměřena na lidská práva a jejich roli v událostech kolem 
Matiční ulice v roce 1999. Obecný rámec představil PhDr. Vašečka z Masarykovy 
univerzity v Brně, který akcentoval fenomén sociálního vyloučení jako porušování 
lidských práv sám o sobě.  
 
Panelovou diskusi o roli lidských práv v současné společnosti i tehdejším dění 
vedli doc. Brnula z UJEP společně s lidskoprávním aktivistou Kumarem 
Vishwanathanem a právničkou Lenkou Marečkovou.  
 
Seminář se logicky zaměřil i na vývoj regionu, který uvedl Ing. Kopáček z katedry 
Regionálního rozvoje UJEP a z historického hlediska doplnil Vladimír Kaiser, 
bývalý dlouholetý ředitel Archivu města Ústí nad Labem.  
 
Studenti v rámci výzkumu zdokumentovali hned několik témat: vývoj tématu 
sociálního vyloučení v kontextu komunálních voleb v Ústí nad Labem, prostorovou 
segregaci v Ústí nad Labem a možnosti komunitního plánování města.  
 
Největší pozornost posluchačů a diskutujících vzbudila panelová diskuse vedená 
Mgr. Touškem ze Západočeské univerzity v Plzni s politickými zástupci města, 
Tomášem Vlachem a Lenkou Jaremovou, a odborníky Štefanem Lukáčem  
a Ivanou Šťastnou. 
 
V průběhu semináře zazněly odpovědi na aktuální otázky, například 
bezdoplatkové zóny v Ústí nad Labem či vize města do budoucnosti.  
 
V závěru výzkumnický tým (Jitka Laštovková, Jan Vašat, Peter Brnula, Alexandra 
Petrů a Tereza Hajdúová) představil průběžné výsledky dosavadního výzkumu 
zaměřeného na dnešní pohled aktérů zapojených v době před 20 lety. „Objevila se 
také doporučení, jak dál výzkum směřovat, ale také zamyšlení nad dostatečným 
obeznámením studentů sociální práce s lidskými právy a jejich schopností s těmito 
poznatky v praxi pracovat,“ říká proděkan pro vnější vztahy FSE UJEP doc. PhDr. 
Pavel Kuchař, CSc. 
 
Pro účastníky semináře, kterých se sešlo téměř 50, bylo v závěru semináře 
připraveno promítání dokumentu „Na divokém severu“ s tematikou sociálních 
nepokojů ve Šluknovském výběžku.  
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: autor Tereza Hajdúová; archiv UJEP 
 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=18f7d6f1-3256-a876-8b7a-
ca4c98783d0b 
 

Kontakt: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc., 475 284 718, pavel.kuchar@ujep.cz 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 

http://www.ujep.cz/
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=18f7d6f1-3256-a876-8b7a-ca4c98783d0b
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=18f7d6f1-3256-a876-8b7a-ca4c98783d0b

