
Kalné vody v české 
společnosti a v každém 
z nás 



Přednáška 
se sociologem 

1. Kde se v lidech bere zlo?

2. Co drží českou společnost pohromadě?



První den jsme se na projektu zabývali výše zmíněnými otázkami.

1. Kde se v lidech bere zlo?

Je to subjektivní. Sociologové se neshodují na stejné odpovědi:

• Erich Fromm - rozděluje agresi na nekrofilii, sadismus a masochismus,

• Konrad Lorenz - agrese je vrozený instinkt, rys chování určený k přežití,

• Gustav Le Bon - zabývá se psychologií davu



2. Co drží českou společnost pohromadě?

Českou společnost drží pohromadě společný jazyk, kultura a myšlenka nezávislého státu. Krizové 

situace ukazují, že Češi jsou solidární. 

Za normálního stavu, ale často myslí jen na sebe. 

Oproti jiným národům  zde sjednocující roli nehraje náboženství.

Nejsoudržnější Češi jsou, když mají sdíleného nepřítele.

A to i v negativním smyslu: značný rasismus, xenofobie apod.



Národní 
muzeum 

 Dějiny 20. století

- postavení Slováků a Němců za 1. republiky

- 2.republika

- protektorát

- odsun Němců

- 50. léta

- normalizace

- 90. léta a jejich dědictví



Čemu se věnuje výstava? 

Výstava obsahuje bezmála 1 000 exponátů dějin českých zemí mezi lety 1914 a 2004.

Přináší také pohled na proměny české a československé politiky s důrazem na historické 

milníky let 1918, 1945 a 1948.

Mezi nejzajímavější exponáty patří : 

• Sportovní oblek Tomáše Garrigua Masaryka,

• odznak Františka F. d‘Este, který měl údajně na sobě při atentátu.



Památník 
Karla Čapka 
v Dobříši

 Letní sídlo Karla Čapka a Olgy Scheinpflugová

 1935-38

 Svatební dar

 Konec života K. Čapka  - příčiny smrti



Svatba Karla Čapka s Olgou Scheinpflugovou :

 Berou se  až 15 let poté, co tvořili pár,

 letní sídlo Strž ve Staré huti dostali jako svatební dar od švagrova bratra Karla Čapka,

 letní sídlo manželé využívali do smrti Karla Čapka v roce 1938,

 nejslavnější díla napsaná v tomto sídle : R.U.R, Matka, Válka s mloky a Bílá nemoc.



Příčiny smrti Karla Čapka : trpěl  nemocí zad Bechtěrevova choroba:

 Psychické vyčerpání – výhružné dopisy, stres,

 oboustranný zápal plic,

 Olga Scheinpflugová přežila Čapka o 30 let. Umírá v roce 1968.


