
Aktivita 14 Osobnosti, ve kterých se setkávají naše kultury, národy, země. 

Plán a Blog:  
 Cíl:  a) seznámit se se souvislostmi vývoje Evropy, vysledovat propojení a kořeny Evropské 
současnosti 
 b)trénovat si schopnost týmové spolupráce formou Brainstorminu a sdílení  

1) Vytipovat osobnosti partnerské země, které působily a žily na našem území. Zeptat se na některé 

tipy na velvyslanectvích. 

2) Shromáždit materiál o nich a seznámit s nimi studenty - nechat v databázi ke stažení.  

3) Připravit si otázky a provést fiktivní rozhovor s osobností  (Theodora Balana a Jonase 

Basanavičiuse) 

4)Pozvat odborníka z univerzity, aby formálně i neformálně pohovořil o Basanavičiusovi a v jeho roli 

pak odpověděl na otázky studentů - připravené i spontánní. 

5) Metoda brainstormingu  - Vyzvat studenty k  formulaci otázek a pečlivému zapisování odpovědi, 

aby mohl po složení všech příspěvků vzniknout záznam celého rozhovoru. 

-  Při setkání ve skupině se čtou postupně otázky a studenti  přidávají k navržené odpovědi fakta, 

která si poznamenali - až je rozhovor relativně kompletní. 

Výstup:  Fiktivní rozhovor s osobností  1) litevskou 2) bulharskou - nalezení kulturních, dějinných i 

filozofických průsečíků všech 3 zemí a kultur. 

Blog:  
Již na velvyslanectvích dostali studenti některé informace o tom, které osobnosti žijí či žily na území 
našeho státu.  
Studenti měli umístěny informace o Theodoru Balanovi a Jonasi Basanavičiusovi na facebookovém 
komunikativním profilu. 
Brainstorming A: Na projektové schůzce byli studenti opět výběrově  seznámeni  s oběma 
osobnostmi. Zopakovali si, jaké poměry panovaly v naší zemi a porovnávali je s Litvou a Bulharskem. 
Zkoušeli navrhovat otázky, které by mohli fiktivnímu oživlému Jonasi Basanavičiusovi a Theodoru 
Balanovi - položit.  
Na úterý 19. 4. 2016 byl pozván ke konferenci po Skypu pan profesor - Mag. Vaidas Šeferis, Dr.phil. 
odborný asistent a zástupce vedoucího Ústavu baltistiky na Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity 
v Brně. Právě on jako Litevec usazený v Čechách zmapoval postavu Jonase Basanavičiuse, napsal o 
něm knihu a tak byl nejpovolanější osobou pro to, vtělit se do jeho postavy a odpovídat na otázky 
studentů. 
Každý student pak zformuloval na pana Šeferise  jednu otázku a zapisoval si odpověď - jako žurnalista 
v akci. -  
Brainstorming B Na následné schůzce měli studenti ještě jednou vše projít zformulovat a upřesnit 
odpovědi, a použít své zápisky k doplnění odpovědí spolužáka. Takováto kolektivní práce vůbec 
nebyla jednoduchá, protože vyžadovala spolehlivý a aktivní přístup k zapsání všech otázek a jejich 
změn.  
Vyprávění a následný rozhovor byl velmi zajímavý, ale ne všichni studenti se byli schopni se této 
úlohy dobře zhostit a uvědomit si, že na nich závisí úspěch celé skupiny.  Nicméně někteří si své 
zápisky dělali pečlivě a poměrně přehledně a byli z nich schopni doplnit mnohé (Jiří Janoš, například). 



Pan Profesor Šeferis nám velmi pomohl svým hlubokým a širokým rozhledem a objasněním 
souvislostí, kterých jsou naše 3 země součástí. Své úlohy se zhostil naprosto dokonale a slíbil i další 
návštěvu i mimo projektový rámec. 
Tato aktivita zahrnovala jeden z nejdůležitějších aspektů celého projektu - a sice poznání toho, jak 
nesmírně důležitou úlohu hrál ve vývoji zemí intelektuální zapálený jedinec. A také jak nesmírně 
dlouhé a složité je vymanit se z pout nejrůznějších totalit a jak je obtížná cesta za svobodou a ideální 
společností a to ve všech koutech naší staré Evropy. 
Z hlediska dovedností, které si měli studenti osvojovat, je nutno vyzvednout schopnost 
spolupracovat, spolehlivě plnit svou zadanou část úkolu s vědomím jak moc na mě záleží úspěch celé 
skupiny. 
 
 
 

 


