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Odpolední část konference byla věnována diskusi, kterou 
moderovala Alice Červinková. V panelu vystoupili Petr Svo-
boda (Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR), Petr 
Bílek (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Miroslav Jašu-
rek (Studentská komora Rady VŠ), Linda Klumpers (Promo-

vendi Netwerk Nederland) a Ruth Müller (Fakultät für Sozi-
alwissenschaften, Universität Wien). 

Karla Provázková, Lucie Hündlová
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Ve dnech 8. a 9. listopadu 2010 probíhala v Karolinu Uni-
verzity Karlovy v Praze mezinárodní konference s názvem 
Výzkumy hodnot a diferenciace: sociologické pohledy (Stu-
dies of Values and Differentiation: Sociological Viewpoints). 
Pořadateli konference byly Centrum pro sociální a ekonomické 
strategie (CESES) a Sociologický ústav AV ČR. Konference se 
uskutečnila na závěr projektu Národní program výzkumu II. – 
„Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování soci-
ální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferen-
ciace v ČR“. Zúčastnilo se jí několik zemí a jednacím jazykem 
byla angličtina (na část konference – plenární zasedání – bylo 
zajištěno simultánní tlumočení do angličtiny a češtiny).

Konferenci a plenární zasedání zahájil vedoucí pořádající 
instituce (CESES) prof. Martin Potůček a poté se slova zhostil 
Libor Prudký, který stručně podal informace o projektu „Sdí-
lení hodnot“. Odpoledne téhož dne se již konference rozběhla 
ve dvou paralelních sekcích. První den mohli posluchači navští-
vit sekci A věnovanou výzkumu hodnot, teoretickým koncep-
tům a jejich využití a sekci B, která se zabývala konkrétnějšími 
tématy tvorby hodnot (příspěvky byly zaměřeny na hodnoty 
ve spojení s výchovou, vzděláváním, rodinou nebo médii).

I druhý den si posluchači mohli na konferenci vybrat mezi 
dvěma paralelně probíhajícími sekcemi: sekce C byla zamě-

řena na oblast stratifikace a hodnot a sekce D pak na proble-
matiku transformace a změny hodnot.

Konferenci obohatily nejen zajímavé příspěvky ze zkou-
mání problematiky hodnot od zahraničních autorů, ale také 
recepce pro účastníky a hosty konference, v jejímž rámci pro-
běhl křest dvou knih o hodnotách, na kterých se významně 
podílel odpovědný řešitel konference Libor Prudký (Studie 
o hodnotách; Tehdy a teď / Then and Now).

Na úvod konference hovořil Libor Prudký o tom, že zkou-
mání hodnot je a bude „trvalkou“ na horizontu sociálních 
výzkumů, a už proto je velmi užitečné se tímto tématem 
zabývat. Nejen projekt „Sdílení hodnot“, ale i tato konfe-
rence ukazuje bezbřehost a také nutnost zkoumání hodnot, 
hodnoty jsou stále podzkoumanou oblastí. Konference byla 
pracovní a byly na ní prezentovány výsledky dosavadního 
zkoumání hodnot s důrazem na to, co je v této problematice 
nového. Libor Prudký také zdůraznil, že hodnoty jsou téma-
tem sociálního výzkumu bez hranic, a poděkoval badatelům, 
kteří svým zkoumáním přispívají k hlubšímu poznávání hod-
not, a především těm, kteří pomohli zorganizovat zajímavou 
a podnětnou konferenci.

Lenka Minksová
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Ve dnech 24. a 25. února proběhla v Kroměříži konferen-
ce E-learningové vzdělávání v justici. Pořadatelem byla Jus-
tiční akademie (dále JA). Cílem konference bylo představit 
výsledky projektu CZ0056 Ministerstva spravedlnosti reali-
zovaného Justiční akademií a spolufinancovaného z Norské-

ho finančního mechanismu, dále pak tento vzdělávací projekt 
uvést do kontextu praxe vzdělávání v oblasti justice v EU.

E-learningové vzdělávání pro resort justice je víceletý pro-
jekt na období 20. 11. 2007 – 30. 4. 2011 financovaný gran-
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tem norské vlády (498 304 EUR) a rozpočtem ČR (88 696 
EUR). Projekt je zaměřen na modernizaci vzdělávacího sys-
tému v justici, a to posílením distančního charakteru výuky 
prostřednictvím využití moderních vzdělávacích technologií 
formou e-learningu a blended learningu.

Úvodní slovo pronesl Ing. Ladislav Mazák pověřený vede-
ním JA. Mgr. M. Brandejsová z Ministerstva spravedlnosti 
a Ing. Dufková z Ministerstva financí představily rozpočto-
vou a rámcově organizační stránku projektu.

PhDr. Renata Vystrčilová Ph.D. stručně představila Justič-
ní akademii. Prezentovala souhrnná data o akcích JA v roce 
2010 (476) a účasti na nich (účastí 12625/ osob 5350). Shrnu-
la výsledky pilotní fáze projektu E-learningové vzdělávání za rok 
2010, kdy bylo spuštěno 15 pilotních modulů a připraveno cel-
kem 111 modulů. Na přípravě se podílelo 52 autorů. Kurzy 
budou poskytovány ve třech úrovních (obecná, rozšiřující, speci-
alizační). K využití e-learningu v blended learningových kurzech 
bylo přistoupeno na základě všeobecné výhodnosti tohoto řeše-
ní, a to pro zaměstnance, zaměstnavatele i vzdělávací instituci. 

JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D. zodpovídal 
za technickou stránku projektu. Rekapituloval všechny peri-
petie spojené s řízením takto rozsáhlého projektu v rámci 
několika institucí státu a dále promluvil o technických záleži-
tostech spojených s outsourcingem.

JUDr. J. Jirsa, JUDr. D. Kovářová, JUDr. M. Růžička, 
Ph.D. a JUDr. Ing. P. Slunský, Ph.D. přednesli své zkušenosti 
z tvorby do té doby pro ně neznámého typu textu – distanč-
ní vzdělávací opory. Shodovali se v překvapení, do jaké míry 
museli modifikovat svůj odborný styl, na který jsou zvyklí, 
a jak nesnadné pro ně bylo představit si modelového čtenáře 
a dodržet formální a pedagogické principy distančně vzdělá-
vacího textu. Přes množství obtíží, které je při tvorbě textu 
potkaly, hodnotili tuto svoji zkušenost pozitivně.

O převodu textů dodaných odbornými lektory do podo-
by e-learningových modulů a jejich správě v rámci elektro-
nického systému JA pohovořil David Pokorný, DiS., z firmy 
NetUniversity a Mgr. Irena Večerková z Právnické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci.

Michael Korhonen z EJTN – The European Judicial Trai-
ning Network – představil stručně roli této organizace v rám-
ci EU a podrobně její vzdělávací, a především e-learningové 
aktivity.

Veiko Laanjärv z estonského Nejvyššího soudu shrnul více 
než desetileté zkušenosti v oblasti využívání ICT nejen v dal-
ším vzdělávání v oblasti justice, ale také v oblasti administ-
race.

Zbyněk Machát
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