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Halifax
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„zaujal mne i samotný název celého projektu, protože stojí
za to zvláště dnes přemýšlet o „neviditelných obětech
komunismu“, protože ty oběti viditelné v podobě stovek
popravených a zavražděných a desetitisíců z vlasti
vyhnaných lidí může přehlížet či dokonce popírat jen
člověk morálně mimořádně otrlý“

Montre
CALGARY

MUDr. Přemysl Sobotka
Předseda Senátu Parlamentu ČR

1 Název projektu:
„Neviditelné oběti komunismu III. Kanada06“

2 Datum realizace:
červenec - srpen 2006

3 Místo konání:
Kanada: Toronto, Ottawa, Montreal, Halifax, Calgary, Vancouver

4 Předpoklady projektu:
S pádem železné opony v roce 1989 se k českému občanovi
začaly postupně dostávat informace o lidech, kteří museli před
komunismem emigrovat do Kanady. Přesto jsou emigranti
žijící mnohdy tisíce kilometrů od České republiky na okraji
zájmu běžného občana. Spolu s nimi se pro něj stávají
neviditelné i jejich neuvěřitelné osudy a příběhy, které prožívali
při útlaku komunistickým režimem a při cestě za svobodou.
Jejich vzpomínky by měly být mementem na hrůzy, které
komunisté páchali především v dobách, kdy by snad někteří
v České republice chtěli zapomenout.
Mladý výzkumný tým složený ze studentů libereckého
Gymnázia F. X. Šaldy již dvakrát (2004 a 2005) úspěšně
realizoval výzkum mezi emigranty v kanadských městech
Toronto, Ottawa a Montreal.
Výstupem byly tři videodokumenty promítané v rámci besed
s žáky a studenty základních, středních a vysokých škol
v Libereckém kraji. Historická práce jednoho z účastníků
projektu zvítězila ve Středoškolské odborné činnosti v roce
2005 a stala součástí metodické příručky MŠMT.
V roce 2006 se studenti chtějí formou metodického
materiálu pro učitele i žáky podělit o své zkušenosti. Ve
spolupráci s Pedagogickou fakultou TU Liberec a na základě
výzkumu v Kanadě vznikne multimediální metodická příručka,
jejíž obsah bude zaměřen na výuku emigrace a problematiky
50. let. Půjde také o „manuál“ středoškolského historického
zkoumání a metodiky, tvorby a fungování středoškolského
projektu s nadnárodním charakterem.
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5 Popis projektu:
Projekt je koncipován jako třítýdenní výzkumný pobyt v průběhu
července až srpna 2006 a svým rozsahem zasahuje téměř celé
kanadské území. Výzkum proběhne v kanadských městech
Toronto, Ottawa, Montreal, Halifax, Calgary a Vancouver.
Projekt navazuje na úspěšně realizované bádání z let 2004 a
2005 („Toronto 2004“ a „Kanada05“). Stejně jako v předchozích
fázích výzkumu bude zkoumání realizováno tříčlennými týmy
studentů Gymnázia F. X. Šaldy. Studenti budou v jednu dobu
nezávisle na sobě zkoumat na několika místech Kanady.
V průběhu výzkumu, který je také formou speciálního
vzdělávání, v uplynulých dvou letech byla navázána kvalitní
spolupráce s krajanskými organizacemi Masaryk Memorial
Institute Inc. a s Českým a Slovenským sdružením
v Kanadě, s jejichž pomocí a podporou bude probíhat i letošní
fáze projektu.
V kooperaci s kanadskými a celosvětovými krajanskými médii
(New Homeland, Sattellite 1-416 a Nový Polygon) dojde
k pravidelné publikaci příspěvků mladých lidí z Libereckého
kraje.
Mezigenerační výzkum bude probíhat formou rozhovorů a
interview se samotnými krajany, které budou zaznamenávány
audiovizuální digitální technikou. Kromě již úspěšně
aplikované metody oral history, bude probíhat hlubší
výzkum také v muzeích a v archívech jako jsou Canadian
National Archieve, Pier 21, New Homeland Archieve), se
kterými byla navázána spolupráce v roce 2005.
Celý projekt má interkulturní a interdisciplinární charakter.
Důraz je záměrně kladen na emigranty z roku 1948, protože
stále častěji spolu s nimi odcházejí i jejich příběhy, které by
měly sloužit jako vykřičníky i v budoucnosti.
Po návratu z Kanady dojde ke zpracování a analýze získaných
dat a k realizaci plánovaných výstupů projektu. Celý projekt
bude zakončen distribucí multimediální publikace pro zájemce
o tuto problematiku z řad učitelů i studentů základních a
středních škol.
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6 Cílové skupiny:
•
•
•

Studenti základních a středních škol
Pedagogové dějepisu, občanské výchovy
a základů společenských věd
Odborná veřejnost

7 Cíle projektu:
Cílem projektu je přiblížit danou problematiku laické i odborné
veřejnosti a studentům základních a středních škol. A to
především formou dvoudílného multimediálního DVD, které
bude sloužit jako pomůcka při výuce dějepisu, občanské
výchovy a základů společenských věd.
V první části kompilace bude formou několika kratších
dokumentů přiblížena problematika 50. let, exilu a emigrace do
Kanady. Důraz bude kladen na objasnění základních pojmů,
deskripci a hlubší analýzu situace, ve které emigranti
Československo
opouštěli.
Nelze
opomenout
pobyt
v německých uprchlických táborech a první začátky v Kanadě.
Bilinguální dokumenty budou vytvořeny v několika
úrovních náročnosti tak, aby se s nimi dalo pracovat
v rámci základních i středních škol. První část DVD bude
doplněna o sérii výukových textů, fotek, map, prezentací, testů
a metodického materiálu pro vyučující.
Druhá část DVD se bude skládat z „manuálu“ středoškolského
historického výzkumu a metodik tvorby a fungování
středoškolského projektu. Důraz bude kladen také na
přiblížení práce mladého historika, na práci s pramenným
materiálem a v archívech, na správné citace a psaní
seminárních prací s historickou tématikou. V rámci projektu
vznikne také informační brožura.
Dalším z cílů celého projektu je práce především formou
„studenti – studentům“ za odborné asistence pedagogů.
Na základě zkušeností dojde ke kvalitní propagaci a prezentaci
projektu v kanadských i českých médiích.

8 Výstupy projektu:
•

Dvoudílné multimediální DVD pro studenty základních,
středních škol a pro pedagogy dějepisu, občanské výchovy
a základů společenských věd.

•

Brožura k výše zmiňovanému DVD.

•

Příspěvky v kanadských i světových krajanských
periodikách.

•

Prezentace projektu v celostátních i regionálních médiích a
v informačním bulletinu navrhovatele.

•

Výsledek a přínos semináře bude rovněž zhodnocen na
internetových stránkách žadatele www.kanada.gfxs.cz.

•

Prezentace projektu pro širokou veřejnost.

8 Časový rámec projektu:
Termín
Aktivita
říjen 2005 - prosinec 2006 Příprava projektu
Oslovení partnerů projektu a
leden – únor 2006
zajištění realizačního zázemí
projektu
Oslovení mediálních partnerů,
duben 2006
zajištění mediálního pokrytí akce
Teoretická příprava výzkumného
duben - červen 2006
týmu
Studijní pobyt - výzkum v
červenec – srpen 2006
Kanadě
září – listopad 2006
Analýza dat
Finalizace multimediální
prosinec 2006
metodické příručky
Publikování a závěrečné zprávy
leden 2007
a distribuce výstupů projektu

9 Relevantní zkušenosti žadatele:
„Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů:
Toronto 2004“
Pilotní část projektu se uskutečnila v červenci 2004 v Torontu a
nesla název „Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů:
Toronto 2004.“ První fáze se zúčastnili tři studenti již
zmiňovaného gymnázia, V průběhu výzkumu v červenci 2004
začala spolupráce s několika krajanskými subjekty (Masaryk
Memorial Institute Inc., Sokol Canada, K-231, České a
Slovenské sdružení v Kanadě) v Torontu. Studenti zvládli
během svého pobytu v Kanadě natočit více než 15 rozhovorů
s více či méně známými emigranty z let 1948 a 1968.
Výstupem projektu se stal čtyřicetiminutový dokument o
emigraci do Kanady, který byl prezentován na několika
besedách se studenty středních škol. Záštitu nad projektem
převzal a jedné z besed se zúčastnil také předseda Senátu
Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka. K dalším výsledkům
projektu patřila historická práce jednoho ze studentů, za kterou
byl oceněn Cenou Učené společnosti ČR a prvním místem
v Celostátním kole SOČ. Práce byla později publikována ve
sborníku MŠMT a v celosvětovém krajanském časopise Nový
Polygon.

„Neviditelné oběti komunismu II. Kanada05“
Projekt navazoval na pilotní část z roku 2004, která se
uskutečnila v červenci 2004. V červenci roku 2005 byli tři
studenti doplněni o dalších pět mladších kolegů. Výzkum
probíhal v kanadských městech Toronto, Ottawa a Montreal a
díky skvělé spolupráci s výše zmíněnými krajanskými
organizacemi natočili studenti více než 30 rozhovorů. Setkali se
také s velikány Josefem Škvoreckým a Tomášem Baťou. Na
sérii prezentací pro ZŠ, SŠ i veřejnost byly představeny výstupy
projektu, dva historické dokumenty zaměřené na útěk z ČSR a
těžké začátky emigrantů v Kanadě. K dalším výstupům patří
sborník studentských historických statí na téma emigrace do
Kanady.

10 Zodpovědná osoba:
Mgr. Jan Goll, 29 let, již čtvrtým rokem působí na Gymnáziu
F. X. Šaldy jako učitel dějepisu a základů společenských věd.
Stál v samých počátcích celého záměru a již třetím rokem je
hlavní koordinátor a vedoucí celého projektu.
tel: +420 604 449 610
e-mail: jan.goll@gfxs.cz

11 Koordinátoři projektu:
Mgr. Václav Ulvr, 48 let, vyučuje dějepis částečně na
Gymnáziu F. X. Šaldy a částečně na Pedagogické fakultě
Technické univerzity v Liberci. Působí především jako expert na
metodiku projektu a supervisor výzkumu.
tel.: +420 603 336 275
e-mail: vaclav.ulvr@gfxs.cz
Jakub Hodboď, 20 let, byl vedoucím výzkumu v předloňské i
loňské fázi projektu. Za historickou práci „Útěk z vlasti“ byl
oceněn Cenou Učené společnosti ČR a prvním místem ve
Středoškolské odborné činnosti v roce 2005. Stejná práce se
stala také součástí metodické příručky MŠMT.
tel.: +420 775 120 428
e-mail: jakub@teenagemedia.cz

12 Reference:
Senát Parlamentu ČR
MUDr. Přemysl Sobotka
předseda
Valdštejnské náměstí 17,118 01, Praha 1
Tel: +420 257 072 331
Gymnázium F.X. Šaldy
RNDr. Irena Přádná
ředitelka
Partyzánská 530/3, 460 11, Liberec 11
Tel.: +420 485 103 880
České a slovenské sdružení v Kanadě
Miloš Šuchma
předseda
3044 Bloor Street West,P.O.Box 564, M8X 2Y8, Toronto
Tel: +001 613 824 7439

12.1 Doporučující dopisy:
•

Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci

•

České a slovenské sdružení v Kanadě

•

Senát Parlamentu České republiky

13 Přílohy:
•

Návrh rozpočtu projektu

•

Kopie doporučujících dopisů

•

Závěrečná zpráva 2005

•

DVD „Útěk do Kanady“

Návrh projektu
2006 © Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci

