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Účastníci workshopu měli k dispozici první verze 
textu jednotlivých kapitol. Je třeba ocenit, že se nejedná 
o pouhé shrnutí informací z národních podkladových 
zpráv či zpráv expertů, ale o důkladné analytické 
studie reflektující příslušnou tematiku v celosvětovém 
kontextu a na vysoké profesionální úrovni. Současný 
rozsah je přes 450 stran. Diskuse o zprávě nebyla vůbec 
formální, bylo např. rozhodnuto o přesunu některých 
témat z kapitoly 11 do kapitoly 3, bylo doporučeno 
věnovat více pozornosti úloze studentů aj. Účastnic-

ké země byly vyzvány, aby sekretariátu zaslaly další 
připomínky, opravy a podklady pro některé shrnující 
tabulky. Dostanou k připomínkám rovněž druhou 
verzi zprávy. Konečná verze by měla být hotova do 
konce března 2008, aby mohla být počátkem dubna 2008 
prezentována na mezinárodní konferenci v Lisabonu, 
kterou celý projekt vyvrcholí. Pro širší veřejnost bude 
vypracována stručnější, asi 100stránková verze zprávy 
a počítá se i s velmi hutným shrnutím výsledků projektu 
(cca 10 stran) pro potřeby politických reprezentací.

(Vladimír Roskovec)

KONFERENCE „VIKTOR FISCHL – PŘÍBĚH ČESKÝCH ŽIDŮ 

VE 20. STOLETÍ“

V červnu 2007 by se dožil devadesáti pěti let Viktor 
Fischl, český, židovský a izraelský básník, prozaik 
a diplomat, rodák z Hradce Králové. Viktor Fischl 
vystudoval práva, ve 30. letech se živil jako novinář 
a byl aktivní v sionistickém hnutí. Za 2. světové války 
se účastnil zahraničního odboje v Londýně, kde pra-
coval pro Československou exilovou vládu a stal se 
blízkým spolupracovníkem Jana Masaryka. V roce 1949 
znovu emigroval, tentokrát do Izraele. Začal pracovat 
v izraelských diplomatických službách a přijal nové 
(hebrejské) jméno – Avigdor Dagan. Vystřídal řadu 
diplomatických postů, mimo jiné byl izraelským vel-
vyslancem v Jugoslávii, Polsku a Rakousku. Literárně 
činný byl Fischl již od 30. let, psal poezii i prózu, naplno 
se ale literatuře věnoval od 70. let, po odchodu do 
penze. Od 90. let jsou jeho díla systematicky vydávána 
v Česku. Fischlova bibliografie čítá více než dvacet 
titulů. 

Nedožité pětadevadesáté narozeniny Viktora Fischla 
byly vzpomenuty již v červnu, a to vydáním vzpomín-
kové knihy Návraty Viktora Fischla (Hradec Králové 
2006), v redakci Lenky Jaklové. Znovu byly osobnost 
a dílo Viktora Fischla zhodnoceny na historicko-literární 
konferenci „Viktor Fischl – příběh českých židů ve 20. 
století“, která proběhla 18. října 2007 v Muzeu východ-
ních Čech v Hradci Králové. Konferenci zorganizovaly 
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice a Fakulta 
humanitních studií Univerzity Hradec Králové pod 
záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla 

Bradíka a primátora města Hradce Králové Ing. Otakara 
Divíška, vícehejtmana Pardubického kraje Ing. Romana 
Línka, ředitele Židovského muzea v Praze PhDr. Leo 
Pavláta, Mons. ThLic. Dominika Duky OP, sídelního 
biskupa Královéhradeckého a velvyslance ČR v Izraeli 
Michaela Žantovského.

Cílem konference bylo nejen připomenout osobnost 
Viktora Fischla, ale též zařadit ji do širšího kontextu 
česko-židovských dějin. V dopoledním jednacím bloku 
nejprve literární kritik Vladimír Karfík představil Fischla 
jako básníka a prozaika, přičemž se soustředil na méně 
známé počátky jeho tvorby v 30. letech. Blanka Rozkoš-
ná hovořila obecně o dějinách židů v Hradci Králové, 
zejména o období od počátku 20. století do vypuknutí 
druhé světové války. Kateřina Čapková přednesla refe-
rát o sionismu v prvorepublikovém Československu 
a vztahu českých židů k němu. Jan Láníček představil 
činnost židovské emigrace v britském exilu za druhé 
světové války a Miloš Pojar hovořil o kariéře Viktora 
Fischla jako izraelského diplomata. Odpolední jednání 
zahájila Ruth Bondyová přehledem života českých židů 
v Palestině a Izraeli po roce 1945. Příspěvek vycházel 
v mnoha směrech z bohatých osobních zkušeností. 
Teolog Jan Šimsa hovořil o V. Fischlovi jako o „proroku 
smíření“, o člověku, který se vždy snažil o dialog mezi 
křesťanstvím a židovstvím. Ludmila Žlábková ve svém 
příspěvku zdůraznila význam tří měst v díle V. Fischla 
– Hradce Králové, Prahy a Jeruzaléma. Poslední dva 
referáty se dotkly tématu holocaustu, neboť i Viktor 
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Fischl se k němu opakovaně vracel. Zbyněk Vydra hovořil 
o různých pohledech historiků na holocaust, představil 
základní interpretační přístupy. Alexandr Tomský se 
dotkl fenoménu holocaustu v literatuře židovských 

autorů. Po dopoledním i odpoledním bloku následovala 
diskuse, které se účastnili i další návštěvníci konference, 
mezi nimi univerzitní studenti. Všechny přednesené 
referáty budou publikovány ve sborníku.

(Zbyněk Vydra)

ZAMYŠLENÍ NAD PRŮBĚHEM A VÝSLEDKY KONFERENCE 

A SOUTĚŽE ELEARNING 2007 V HRADCI KRÁLOVÉ

Ve dnech 6. – 8. listopadu 2007 se v Hradci Králové 
uskutečnila mezinárodní konference a 7. ročník sou-
těže eLearning. Pořadatelem soutěže je již tradičně 
Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hra-
dec Králové ve spolupráci se zájmovým sdružením 
EUNIS. Na uspořádání konference a soutěže spolupra-
cuje Národní centrum distančního vzdělávání v Praze, 
Východočeská sekce České společnosti pro systémové 
inženýrství, Česká asociace distančního univerzitního 
vzdělávání a Statutární město Hradec Králové.

Každoročně po tři listopadové dny se stává Hradec 
Králové centrem eLearningu a distančního vzdělávání 
v České republice. Sjedou se sem největší odborníci na 
tuto problematiku z českých a slovenských univerzit 
a vzdělávacích institucí, odborníci ze softwarových 
firem i odborníci z oblasti teorie vzdělávání, aby spo-
lečně jednali o nových informačních a komunikačních 
technologiích a o možnostech, které tyto technologie 
nabízejí pro podporu vyučování a učení.

Nutno říci, že oblast eLearningu je zcela určitě 
nejdynamičtější oblastí teorie i praxe vzdělávání a to 
nejen u nás, ale i ve světě. Prudce se rozvíjející svět 
multimedií přináší stále nové a nové technologické 
prvky, které mohou být úspěšně využity pro podporu 
vzdělávacího procesu, pro podporu komunikace mezi 
vzdělávaným a vzdělavatelem, pro podporu motivace 
k učení zejména mladých lidí i pro podporu sebevzdě-
lávání obyvatel všech věkových kategorií. Je-li tzv. 
celoživotní učení hlavním trendem vzdělávací politiky 
Evropské unie, pak eLearning a distanční vzdělávání 
obecně je hlavním nástrojem této politiky.

Účast na konferenci i účast v soutěži eLearnin-
gových vzdělávacích produktů je dnes již prestižní 
záležitostí a počet přihlášených účastníků každoročně 
stále stoupá. Prudce roste i počet vzdělávacích pro-
duktů přihlášených do samotné soutěže a co je nejdů-
ležitější, stále se významně zvyšuje jejich pedagogická 
a technologická kvalita i variabilita obsahová.

Letošní program byl svým obsahem i rozsahem 
velmi široký a náročný. V úterý  6. listopadu odeznělo 
na konferenci 25 odborných přednášek, rozvržených 
do sekcí Multimediální studijní opory, Digitální tele-
vize jako vzdělávací medium, Profesionální řešení pro 
eLearning a eLearning ve vzdělávání dospělých.

Středa 7. listopadu byla věnována přehlídce soutěž-
ních produktů. Ty byly rozděleny do dvou kategorií 
– kategorie ucelený on-line kurz a kategorie vzdělávací 
multimediální objekt. Soutěžní klání probíhalo ve 
velké aule univerzity za přítomnosti odborné poroty 
ve složení:

RNDr. Petra Poulová, Ph.D., proděkanka FIM UHK 
– předsedkyně poroty

Ing. Jan Hán, Ph.D., ředitel Ústavu celoživotního 
vzdělávání ZČU v Plzni

doc. Ing. Mikuláš Huba, Ph.D., Fakulta elektrotechniky 
a informatiky STU Bratislava

doc. Ing. Karel Květoň, DrSc., Centrum informačních 
technologií, OU v Ostravě


