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Profesorovi vyhozenému v Moskvě za kritiku vlády nabídli místo v Brně 28. 3.14 Masarykova univerzita v Brně nabídla místo ruskému profesorovi Andreji Borisoviči Zubovovi. Ten musel opustit elitní Státní institut pro mezinárodní vztahy v Moskvě, když odsoudil ruský postup na Ukrajině.  

http://brno.idnes.cz/foto.aspx?r=brno-zpravy&foto1=MIC522b09_zubov.jpg Masarykova univerzita v Brně nabídla místo ruskému profesorovi Andreji Zubovovi, kterého po jeho kritice invaze na Krym vyhodili z moskevské diplomatické akademie. | foto: Ilja Vojager, Wikipedia.ru  Zprávu o tom, že brněnská univerzita v pátek oficiálně nabídla profesoru Zubovovi místo, zveřejnil na svém facebookovém a twitterovém účtu její rektor Mikuláš Bek. Následně ji potvrdila i mluvčí školy Tereza Fojtová. Kdo iné než  Moraváci, i když teda Brňáci ....  Andrej Zubov: Dvaašedesátiletý profesor je odborník na historii, politologii a religionistiku. Dříve se zaměřoval na politiku Thajska a dalších asijských zemí, v poslední době se věnuje historii a náboženství Ruska. Kromě ruštiny plynně ovládá angličtinu, francouzštinu a thajštinu.   Škola oslovila Zubova dopisem. "Reagoval na to pozitivně. V nejbližší době se chystá při jiné příležitosti do České republiky, a tak se s rektorem Bekem sejde," uvedla Fojtová s tím, že ale angažmá ruského profesora v Brně nelze brát za hotovou věc. Zubov přišel o místo v moskevském Státním institutu pro mezinárodní vztahy poté, co na začátku března v ruském deníku Vedomosti ostře zkritizoval ruské počínání na ukrajinském Krymu (text v ruštině najdete zde). Ve svém textu psal, že Rusko je na pokraji politické diktatury a zničení systému 
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mezinárodních smluv. Tři dny na to začalo Zubova podle jeho slov vedení diplomatické akademie nutit podepsat výpověď. Profesor tlaku představitelů školy, která spadá pod ruské ministerstvo zahraničí, odolával až do začátku tohoto týdne. Generace našich učitelů zažily něco podobného, uvedl rektor "Máme za sebou historickou zkušenost, kdy celé generace našich učitelů měly zničené kariéry jen proto, že akademici byli kritiky státu," uvedl k nabídce pro Zubova rektor univerzity Bek. "Z úcty k osudům vlastních pedagogů, kteří byli takto postiženi, nabízíme pozici profesorovi, který je excelentním historikem s mezinárodní reputací a zároveň člověkem s originální kritickými názory na dění kolem sebe," dodal Bek. Jestli ruský profesor nabídku přijme, zatím není jasné.  O jeho působení má zájem fakulta sociálních studií, na které se učí například mezinárodní vztahy či politologie. "Zubov se zaměřuje na velmi blízké obory. Nabízí se tedy možnost krátkodobého i dlouhodobého angažmá," doplnila Fojtová. Autor: Tomáš Michálek Zdroj: http://brno.idnes.cz/brno-nabidlo-misto-vyhozenemu-profesorovi-fkt-/brno-zpravy.aspx?c=A140328_143817_brno-zpravy_mich 


