
V předcházejících čtyřech číslech Listů FF jsme Vám představili nejkrásnější pra-
věké kulturní dědictví našeho světadílu – jeskynní malby a megalitické stavby. 

Dnes si připomeneme obrovský vklad, který do dějin světové archeologie přinesly 
dva pravěké nálezy z Moravy.

Dnes si připomeneme obrovský vklad, který do dějin světové archeologie přinesly 

EVROPA!!! kulturní dědictví
Morava: DVĚ PRAVĚKÉ VENUŠE
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VĚSTONICKÁ VENUŠE 

– unikátní paleolitická kráska z jižní 
Moravy, je považována za nejstarší 
keramické dílo světa. 11,5 cm vysoká 
černošedá soška pravěké ženy z pále-
né hlíny byla nalezena roku 1925 ve 
zbytcích pravěkého ohniště v Dolních 
Věstonicích. Tomografi cká analýza 
prokázala její stáří 29 000–25 000 let 
př. n. l. Je v majetku Moravského zem-
ského muzea v Brně.

PETŘKOVICKÁ 
(LANDECKÁ) VENUŠE 

byla nalezena roku 1953 mezi ma-
mutími kostmi v místě sídliště lovců 
mamutů na ostravském vrchu Landek. 
4,6 cm vysoké torzo ženského těla je 
z krevele. Na rozdíl od Věstonické 
je Landecká velmi štíhlá. Její stáří 
odhadli vědci na 25 000–23 000 let!  
Soška je bohužel v majetku Archeo-
logického ústavu AV v Brně. Primátor 
Ostravy Petr Kajnar usiluje, dosud ne-
úspěšně, o to, aby se natrvalo vrátila 
do Ostravy. Prozatím je vyjednáno, že 
bude do Ostravy zapůjčována častěji 
(2003 byla vystavena v Hornickém 
muzeu, 2009 v Nové radnici).

                                                                                                                                                     
Eva MRHAČOVÁ
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Město, kde studujete, 
ještě možná neznáte. Nebo 
naopak si třeba cestou  
k Peciválům na Stodolní 
nebo do Garáže na Za-
hradní myslíte, že máte vše 
po známých trasách „pře-
čteno“. Pro jedny i druhé 
připravily Listy FF obo-
hacení po hledu na některé 
momenty z historie umění, 
architektury, ale i ducha 
města v podobě fotogra-
fií známých-neznámých 
objektů.

OSTRAVA!!! rodinné stříbro

Významná ostravská stavební památka – vila ostravského právníka Kar-
la Krause vznikala podle návrhu architektů Hanse Ulricha a Aloise Schöna  
v letech 1910–1911, tedy před sto lety. Ve 20. letech minulého století, po  
smrti majitele, byla vila přestavěna na banku (přestavby se ujal architekt Ernst 
Korner) a její sloupoví bylo osázeno čtyřmi alegorickými sochami od aka-
demického sochaře Augustina Handzela. Sochy představují Rodinu, Hojnost, 
Obchod a Hornictví. Agresivní ostravské ovzduší se na unikátních sochách 
neblaze podepsalo. Dnešní majitel budovy, firma Prosperita Holding, do konce 
letošního roku zajistí s dotací města Ostravy jejich zrestaurování. 

Detail: Augustin Handzel, Alegorie Hojnosti
                                                             Marie ŠŤASTNÁ
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„DIALOG MLADÝCH SLAVISTŮ“  
NA UNIVERZITĚ CHRISTIANA ALBRECHTA 
V NĚMECKÉM KIELU

Ve dnech 21.–23. ledna 2011 pro-
běhla na Univerzitě Christiana Albrechta  
v německém Kielu VI. studentská slavis-
tická konference „Dialog mladých slavis-
tů“, která byla pořádána zdejším Institu-
tem slavistiky. Jejím cílem bylo nejen 
seznámit německou odbornou veřejnost se 
studentskou vědeckou činností slavistic-
kých oborů (bohemistiky, rusistiky a po- 
lonistiky), ale rovněž představit aktuální 
poznatky z oblasti literární vědy, jazyko-
vědy a kulturologie těchto slovanských 
jazyků. Konference se zúčastnili zejména 
doktorandi a pedagogové slavistických 
oborů nejen z německých univerzit, ale  
i jejich kolegové ze zahraničí – ze Švý-
carska, Polska, České republiky, Estonska  
a Ruské federace. Mezi třemi účastníky  
z České republiky byli i dva studenti tře-
tího ročníku bakalářského studia (oboru 
Ruský jazyk a literatura – Polský jazyk  
a literatura) z katedry slavistiky Ostravské 
univerzity v Ostravě Lukáš Plesník a Lu-
káš Maršík.

Třídenní konference byla rozděle-
na do 12 sekcí, ve kterých vystupující 
účastníci seznámili publikum se svými 
příspěvky. Vzhledem k tomu, že hlavním 

konferenčním jazykem byla němčina, pří-
spěvky prezentované v jiných jazycích 
byly tlumočeny do německého jazyka.  
L. Plesník představil svůj referát v rušti-
ně na téma Frazeologizmy v ruských tiš-
těných mediích, L. Maršík si zvolil pro 
svůj příspěvek velmi zajímavé téma Jízda 
králů – kulturologický a translatologický  
aspekt. Obě vystoupení našich studentů 
byla velmi úspěšná. Setkala se mezi účast-
níky konference s kladnými ohlasy, o čemž 
svědčily i četné komentáře a dotazy ze 
strany publika. Studenti ostravské slavis-
tiky svou účastí na konferenci nejen zvi-
ditelnili svou fakultu, ale i obstáli v kon- 
kurenci s mnohem zkušenějšími poslu-
chači doktorského studia ze zahraničí.

Kromě získání nových poznatků ze 
slavistiky měli studenti možnost poznat 
i hlavní město německé spolkové země 
Šlesvicko-Holštýnsko – Kiel, a navázat 
nové kontakty se svými kolegy ze zahra-
ničí. Velký zájem německých posluchačů 
a místních studentů slavistických oborů  
o tuto konferenci je důkazem toho, že slo-
vanské jazyky se mezi nimi těší obrovské 
popularitě.

Blažena RUDINCOVÁ
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Lukáš Maršík během svého konferenčního 
vystoupení

Univerzita Christiana Albrechta v Kielu

Lukáš Plesník na konferenci „Dialog 
mladých slavistů“

Vlevo: Náměstí v Kielu s radniční budo-
vou

Foto: Lukáš Plesník a Lukáš Maršík
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Za profesorem
ALEKSANDREM 

ABŁAMOWICZEM

V sobotu 29. ledna 2011 ve věku nedožitých 79 let podlehl těžké nemoci náš ctěný a milý kolega, 
prof. dr hab. dr. h. c. Aleksander Abłamowicz, profesor francouzské literatury na Katedře romanistiky 
FF OU. Odborník uznávaný doma i v zahraničí, autor desítek odborných článků a publikací, skvělý  
a studenty oblíbený vysokoškolský pedagog.

Profesor Abłamowicz se narodil 12. května 1932 (Białystok, Polsko). Romanistická studia absolvo-
val na Jagellonské univerzitě v Krakově, kde po ukončení studia zahájil svou vědecko-pedagogickou 
činnost jako odborný asistent (1966–1973). Od roku 1973 byl profesně svázán, jako jeden ze zaklada-
telů tamní romanistiky, se Slezskou univerzitou v Katovicích. Vychoval desítky významných polských 
romanistů, věnoval se své badatelské práci, zaměřené především na problematiku francouzské povídky 
a románu 20. století (podrobný životopis a přehled jeho publikační činnosti viz sborník vydaný při pří-
ležitosti 75. narozenin prof. A. Abłamowicze Studia romanistica č. 7, Ostrava: Ostravská univerzita 
2007, s. XIII–XXII). V letech 1976–1980 vykonával funkci proděkana a následně v letech 1981–1984 
funkci děkana Filozofické fakulty Slezské univerzity v Katovicích, v letech 1978-2002 působil ve funkci 
ředitele Institutu románské filologie. Profesor Abłamowicz byl také iniciátorem, zakladatelem a prvním 
ředitelem pobočky Alliance française v Katovicích. Od roku 1984 byl členem Výboru pro moderní filo-
logii Polské akademie věd. Jako hostující profesor působil nejen na mnoha evropských univerzitách – ve 
Francii, Portugalsku, Řecku, Německu, Španělsku, ale i v Kanadě a USA. Zúčastnil se mnoha meziná-
rodních konferencí.

Profesor Aleksander Abłamowicz má velkou zásluhu na vzniku a úspěšném rozvoji ostravské roma-
nistiky. Na katedře romanistiky FF OU působil nepřetržitě od jejího vzniku až do roku 2010. Jeho široké 
odborné zaměření a dlouholeté zkušenosti v pedagogické i vědeckovýzkumné činnosti byly zárukou 
kvalitní přípravy studentů v oblasti dějin francouzské literatury.

Aleksander Abłamowicz byl za své zásluhy oceněn nejvyššími státními vyznamenáními Polska  
(Krzyż Kawalerski Orderu odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukaci Narodowej), Francie (Officier de 
l´Ordre National du Mérite). V roce 1995 byl jmenován doktorem honoris causa francouzské univerzity 
J. Verna v Amiens.

Profesor Aleksander Abłamowicz přijížděl 18 let pravidelně každý týden za svými studenty do Ostra-
vy. V pondělí 7. února jsme za panem profesorem přijeli do polské Bytomi, abychom se jménem vedení 
Filozofické fakulty OU, Katedry romanistiky a všech studentů s panem profesorem rozloučili a vypro-
vodili ho na jeho cestě poslední.

Pan profesor Aleksander Abłamowicz zůstane v našich myslích a srdcích jako vzor člověka oddaného 
akademickým idejím. 

Jitka SMIČEKOVÁ 
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Do třetice všeho dobrého 
aneb Trojí křest na katedře germanistiky

Křty dětské či lidské obecně obvykle  
situujeme do kostelů, křty knih či CD 
pak do muzeí, klubů nebo galerií, nic-
méně dějištěm knižních křtů se může stát  
i univerzita. Katedra germanistiky FF OU 
tak v úterý 15. února od 15.45 v Banketní 
místnosti Filozofické fakulty křtila hned 
tři publikace. Jednou z nich byla mono-
grafie „Textverstehen: Analysen zu Kohä-
sion und Kohärenz am Beispiel journalis-
tischer Texte“ z pera Šárky Sladovníkové, 
někdejší externí doktorandky a dlouholeté 
spolupracovnice katedry, na téma analý-
zy publicistického textu. Dalším textem 
byla práce Evy Ćieslarové uvádějící do 
problematiky frazeologismů týkajících se 
člověka a všeho s ním spojeného, nazvaná 
„Phraseologismen im Wörterbuch und im 
deutschen und tschechischen Sprachge-
brauch: Am Beispiel von Phraseologis-
men mit dem Bild von Mann und Frau“. 
Poslední křtěnou publikací byly „Aspekte 
der Emotionslinguistik“, kompendium 
doktorandských a studentských příspěvků 
od studentů magisterského a doktorského 
studia z germanistiky ostravské a würzbur-
ské, Marka Gajdy, Cornelie Leis, Milana 

Pišla, Sonji Rosen, Miroslavy Tomkové 
a Šárky Valové. Tematickým svorníkem 
publikace, kterou editovali vedoucí ka-
tedry germanistiky, prof. Lenka Vaňková,  
a würzburský germanista a hostující pro-
fesor katedry germanistiky FF OU, Nor-
bert Richard Wolf, rovněž přítomný na 
této akci, byly emoce v jazyce. Volba to-
hoto tématu odpovídá dlouhodobému od-
bornému zájmu katedry. Čtenář se tak po 
přečtení kompendia může dozvědět více 
např. o emocích ve filmových titulcích, 
próze, dramatu nebo lidových písních.

Celá akce proběhla v příjemné at-
mosféře za účasti prorektorky doc. Ivy 
Málkové a proděkana doc. Jana Malury  
a pedagogů a studentů katedry germanis-
tiky. Banketní místnost byla zaplněna tak, 
že by frazeologicky řečeno, „ani jablko 
nepropadlo“. Kulturní rámec vytvořil již 
vzpomínaný Marek Gajda, který akci do-
provodil varhanní hrou z děl světových 
hudebních klasiků.

Přejeme našim třem germanistickým 
„miminkům“, aby dobře a zdravě vyrostla 
a  aby si našla mnoho spokojených čtenářů

Eva HRDINOVÁ

Dne 26. ledna 2011 úspěšně obháji-
la na zasedání vědecké rady Filozofic-
ké fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci svou habilitační práci na téma  
Faktorová analýza reklamního diskurzu  
v českých médiích masové komunikace 
PhDr. Hana SRPOVÁ, CSc.

Téma její habilitační přednášky:  
Evoluce invariantních vyjadřovacích 
prostředků české reklamy. Nadcházející 
nové paní docentce srdečně blahopře-
jeme.

Eva MRHAČOVÁ

NOVÁ DOCENTKA 
NA KATEDŘE  

ČESKÉHO JAZYKA

Fota: Tomáš Rucki
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Psal se rok 1992. V rodícím se oborovém 
spektru nové Filozofické fakulty v Ostravě 
chyběla francouzština. Docenti a profeso-
ři, nezbytní pro založení oboru, byli před  
20 lety v Československu „nedostatkovým 

ŠPANĚLSKÁ AMBASÁDA 
O OSTRAVSKÉ HISPANISTICE

El Departamento de Lenguas Románi-
cas de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Ostrava, en el cual se pue-
den estudiar dos lenguas romances – francés  
y español –, surgió en 1993, a los dos años 
del nacimiento de la Universidad de Ostrava. 
El mismo año se estableció una nueva espe-
cialidad con carácter trienal, única en aquel 
entonces en todo el país: la de Español en 
la Esfera de la Economía y el Turismo (de-
nominación actual: el Español Empresarial) 
y, en 1995, los estudios de licenciatura en 
español como formación de profesores de Se-
cundaria. Actualmente la Sección Española 
ha conseguido autorización ministerial para 
realizar nueve especialidades, en forma de 
estudio presencial y mixta (a distancia). Se 
trata de las carreras filológicas de uno o dos 
ciclos y de las carreras para la formación 
de profesores de Secundaria. Estas últimas 
también en forma de posgrado como estudio 
de carácter ampliatorio en el marco de for-
mación continua. Actualmente el Departa-
mento ofrece también el francés, el español, 
el italiano, el portugués y el rumano como 
segunda lengua para las carreras no-filoló-
gicas. El Departamento de Lenguas Romá-
nicas publica la revista especializada Studia 
Romanistica. 

Katedra romanistiky Filozofické fa-
kulty Ostravské univerzity, na které je 
možno studovat dva románské jazyky – 
francouzštinu a španělštinu, vznikla v roce 
1993, tedy dva roky po zrodu Ostravské  
univerzity. V témže roce vznikl nový tříletý 
obor, svým charakterem v České republi-
ce unikátní, a to Španělština pro hospo-
dářskou sféru a cestovní ruch (současný 
název: Španělština ve sféře podnikání).  
V roce 1995 bylo zahájeno magisterské 
studium v oboru Učitelství španělského 
jazyka pro střední školy. V současnosti má 
oddělení španělštiny akreditováno devět 
studijních oborů v prezenční i kombino-
vané formě. Jedná se o bakalářské a ma-
gisterské studium Filologie a magisterské 
studium Učitelství pro střední školy. Také 
je zde možnost postgraduálního rozšiřu-
jícího studia v rámci celoživotního vzdě-
lávání. Pro nefilologické obory katedra  
v současné době nabízí také studum lektor-
ských jazyků – francouzštiny, španělštiny, 
italštiny, portugalštiny a rumunštiny. Ka-
tedra romanistiky vydává odborný časopis  
Studia Romanistica. 

Přeložila Ingrid ŽUPNÍKOVÁ

Velvyslanectví Španělského králov-
ství vydalo v loňském roce významnou 
publikaci EL HISPANISMO en las Uni-
versidades Checas. Obor španělština je 
akreditován na šesti českých univerzitéch  
a nechybí mezi nimi Filozofická fakulta 
Ostravské univerzity.

Publikace uvádí jména všech členů 
oddělení hispanistiky a připojuje i sez-
nam jejich publikační činnosti. Uvádí se 
zde i stručná historie ostravské hispani- 
stiky. Přepisujeme ji ze španělské publi-
kace. 

Autorkou českého překladu je stu- 
dentka 1. ročníku navazujícího magis-
terského studia oboru Španělština pro  
překladatelskou praxi, Bc. Ingrid Župní-
ková.

Eva MRHAČOVÁ

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY OU
VZPOMÍNKA NA PROFESORA ABŁAMOWICZE

de Longueau, tehdejší ředitel jazykového 
oddělení Francouzského institutu v Praze 
na mou prosbu, aby nám pomohla některá 
z francouzských univerzit. A pak přišel spás-
ný nápad: velký Institut románské filologie  
s dlouholetou tradicí je přece v polských 
Katowicích. A od nás je do Katowic blíž 
než do Prahy. Ředitel jazykového oddělení 
Francouzského institutu v Praze komento-
val tento nápad slovy: „No, jestli se vám to 
podaří, budete první ukázkou sjednocující 
se Evropy.“ Přítel prof. Kadlubiec domluvil  
v Sosnowci, tehdejším sídle Institutu román-
ské filologie, setkání, rozjeli jsme se, byli 
přijati ředitelem Institutu, prof. Abłamowi-
czem – a ten nám bez zaváhání slíbil pomoc.

Celých 18 let, od roku 1993 až do pod-
zimu 2010 přijížděl pan profesor Abłamo-
wicz obětavě do Ostravy přednášet. Tento 
noblesní vědec, vážený i ve Francii (fran-
couzská univerzita v Amiensu mu udělila 
čestný doktorát) zůstane provždy jedním ze 
zakladatelů ostravské romanistiky a pro-
vždy mu za to bude patřit náš velký dík.

Eva MRHAČOVÁ 

zbožím“. Pro přednášky z jazykových disci-
plín už jsme měli příslib pana prof. Jana Ša-
bršuly z Prahy, ale profesor literatury nebyl 
nikde ve výhledu. „Uvidíme, pokuste se nej-
prve pomoct si sami,“ řekl mi pan Jean-Yves 

Na tomto místě budou v průběhu roku otiskovány i další články vážící se k zakládání jednotlivých oborů FF i celé fakulty. Pište!

1.

Z oslav 75. narozenin prof. Abłamowicze                           Foto: archiv katedry romanistiky
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VL ADIMÍR VYSOCKIJ,  BUL AT OKUDŽAVA 
A IGOR JELÍNEK V PARNÍKU „MEZI  SVÝMA“  

Kolegové, přátelé a milovníci šanso-
nu zaplnili 10. února do posledního místa 
ostravský klub Parník, aby si po šestileté 
přestávce vyslechli společné hudební vy-
stoupení Igora Jelínka a Tomáše Pastrňáka 
s podtitulem „Mezi svýma.“

Oba protagonisté jsou hudební veřej-
nosti známi již z doby svých vysokoškol-

ských studií, kdy vystupovali v ostrav-
ských klubech s poprockovou skupinou 
Icona. Igor Jelínek, absolvent dvouobo-
rového magisterského studia angličtiny  
a ruštiny na Filozofické fakultě Ostravské 
univerzity, vyučuje nyní na její katedře 
slavistiky. Už na gymnáziu se začal od-
borně věnovat překladům a interpretaci 

Mimořádná příležitost 
pro studenty anglistiky 
vyzkoušet si tlumočení 
v praxi!

Primátor města Havířova, ing. Zdeněk 
Osmanczyk, se oficiálně obrátil na vedení 
Filozofické fakulty a katedru anglistiky  
s nabídkou spolupráce při zajištění dopro-
vodného tlumočení během Evropské flo-
ristické soutěže, 17. Mistrovství Evropy 
profesionálů ve floristice, které se bude 
konat od 31. srpna do 5. září 2011 v Ha-
vířově. Na mistrovství se ve floristických 
soutěžích utkají reprezentanti 24 různých 
zemí. Společným dorozumívacím jazy-
kem všech 24 soutěžících a jejich asisten-
tů byla organizátory stanovena angličtina 
a jejich průvodci a tlumočníky se po celou 
dobu mistrovství stanou studenti katedry 

písní Vladimíra Vysockého. Za dobu své-
ho působení na hudební scéně nasbíral již 
mnoho zkušeností i kontaktů a právem 
se řadí k uznávaným interpretům tohoto 
ruského barda. Igor Jelínek prezentoval  
v Parníku svůj široký repertoárový rejst-
řík. Za doprovodu kytary zazněly v jeho 
osobitém pojetí nejen Vysockého protest-
songy a šansony, ale i písně Bulata Oku-
džavy, jejichž emotivní provedení ocenilo 
publikum dlouhotrvajícím potleskem. Ze 
své autorské dílny předvedl písně, inter-
pretované v češtině i angličtině, jejichž 
nosným tématem jsou mezilidské vztahy.  

Tomáš Pastrňák, absolvent Vysoké 
školy báňské – TUO, představil publiku 
zhudebněné texty Igora Malijevského, 
které čerpají náměty z každodennosti, ale  
i rubu všedního dne. Jejich kainarovská 
poetičnost, lehkost i humor byly protipó-
lem a celkovým vyvážením pozoruhodné-
ho hudebního večera, v jehož závěru pak 
oba aktéři společně přednesli několik skla-
deb z repertoáru již zaniklé skupiny Icona. 
Byl to velmi vydařený večer a věříme, že 
další vystoupení nenechají na sebe dlouho 
čekat!

Jana BOLKOVÁ

anglistiky a amerikanistiky naší fakulty. 
V současné době se studenti vyšších roč-
níků anglické filologie hlásí do výběrové-
ho řízení, které katedra uzavře na konci  
března.

Renáta TOMÁŠKOVÁ

Havířovský primátor Z. Osmanczyk (druhý 
zprava) při jednání s vedoucí katedry anglisti-
ky a amerikanistiky dr. R. Tomáškovou (vlevo) 
a děkanem FF doc. A. Zářickým (druhý zleva)
Foto: Tomáš Rucki

Igor Jelínek v Parníku
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Během svých pracovních cest do Ox-
fordu a Glasgow, kam už řadu let jezdím 
učit českou literaturu (Erasmus/Socrates), 
jsem letos poněkud změnil svůj obvyklý 
program aktivního odpočinku. Vzhledem 
k sychravému a větrnému počasí se na-
bízelo, abych se opět uchýlil do tepla ne-
sčetných muzeí a galerií. Ty dobře znám, 
neboť jsem v obou starých univerzitních 
městech nějakou dobu pracoval, a proto 
jsem se tentokrát vypravil do okolních 
anglických a skotských městeček. Po-
cházím z rodiny podkrkonošských tkalců  
a přadláků, tudíž jsem se vydal po stopách 
britského textilního průmyslu – kdysi 
slavného, nyní téměř zaniklého. Jakožto 
naturalizovaného Ostraváka mne také za-
jímá, jak lze průmyslové památky chránit 
a nově využívat.

Další mou zastávkou bylo tržní měs-
tečko Whitney (dříve Wittan – místo, kde 
se v raném středověku scházeli anglosaští 
králové). Ručně a později v několika ma-
lých továrnách se zde tkaly kvalitní vlně-
né deky vyvážené do celého světa, zvláště 
na severoamerický kontinent. Poslední to-
várna byla uzavřena v roce 2002. Městem 

čními místnostmi, většina obytných bloků 
byla zrestaurována a znovu se v nich byd-
lí, v části je zřízen youth hostel pro méně 
majetné turisty, několik malých domků 
je pronajato firmám. Jako muzeum tedy 
slouží pouze část areálu, avšak nespornou 
výhodou je fakt, že relativně odloučená 
komunita v říčním údolí obklopeném lesy 
znovu žije, byť utopické myšlenky řeka 
Clyde odnesla kamsi hodně daleko.

Skutečnou architektonickou perlou, 
která se nachází nedaleko historického 
centra Glasgow, je bývalá Templetono-
va továrna na koberce, postavená v roce 
1892. Významný architekt Thomas Leiper 
se inspiroval dóžecím palácem v Benát-
kách – novější části ze 30. let jsou barev-
ně i tvarově sjednoceny s historizujícím 
průčelím. Celý objekt je citlivě zrekon-
struován a slouží jako sídlo mnoha firem.  
V nejhezčí části s výhledem na fasádu ne-
dávno vznikla restaurace v německém sty-
lu s minipivovarem a výtečnou kuchyní. 
Takže bývalá továrna je nyní oblíbeným 
cílem rodinných víkendových procházek. 
Snad se něčeho podobného v dohledné 
době dočkáme i ve Vítkovicích…

 Martin PILAŘ

PO STOPÁCH BRITSKÝCH TEXTILÁKŮ

Mezi největší turistické atrakce již-
ního Skotska patří areál bývalé utopické 
komunity Roberta Owena v New Lanar-
ku, který je světovou kulturní památkou 
Unesco. Skládá se ze tří textilek, několika 
obytných bloků pro rodiny dělníků, škol-
ky, školy a obchůdku, kde se platilo kupo-
ny, jež tvořily část výplaty. Jedna továrna 
byla přebudována na hotel s konferen- 

Blanket Hall a The Plough Inn

Továrna ve Whitney

Bliss Mill

New Lanark

V malebné kopcovité krajině na sever 
od Oxfordu je několik městeček, která se 
už ve středověku, ale hlavně v době prů-
myslové revoluce proslavila zpracováním 
vlny. Jde sice o místa mimo hlavní turis-
tické destinace, ale podle množství infor-
mačních brožur se zdá, že zde za příznivé-
ho počasí může být vcelku rušno. Nejprve 
jsem si zajel do Chipping Norton – na 
úplném okraji městečka se nachází impo-
zantní stavba Bliss Mill, bývalé továrny 
na tvíd z roku 1872. Soukromý majitel její 
interiéry přebudoval na byty různých veli-
kostí a kategorií, takže tento průmyslový 
„zámek“ lze obdivovat pouze z okolních 
pastvin a přilehlého parku. Nelze však 
být zklamán! (I v tomto zapadlém koutu 
Anglie jsem nakonec narazil na souvislost  
s Čechami. Narodila se zde Westonia, la-
tinsky píšící básnířka, jež se se svým ne-
vlastním otcem Edwardem Kellym dosta-
la na pražský dvůr Rudolfa II.)

vede naučná stezka se třiceti zastávkami, 
kde se návštěvník dokonale seznámí s bo- 
hatou historií zdejšího vlnařství. Barokní 
budova Blanket Hall, v níž se scházeli ce-
chovní mistři a obchodníci s přikrývkami, 
se nachází hned vedle starobylého zájezd-
ního hostince The Plough Inn, čemuž se 
jistě nelze divit.

Templetonova továrna

Fota: Martin Pilař
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2. 3. pokřtí v 17.00 hod. prof. PhDr. 
Jiří Damborský, DrSc. v Domě 
knihy Librex knihu Západoslo-
vanské paremiologické dědictví 
autroského kolektivu pod ve-
dením Evy Mrhačové; sou-
částí akce bude autogramiáda 
a beseda s autory.

4. 3. se budou konat na katedře čes-
ké literatury a literární vědy dvě 
veřejné obhajoby disertačních 
prací – Mgr. Vendula Zajíčko-
vá: Žánrová struktura staročes-
kého passionálu; Mgr. Jakub 
Ivánek: Písně o svatých v české 
barokní literatuře.

10. 3. se uskuteční první letošní 
přednáška cyklu SETKÁNÍ 
S OSOBNOSTÍ. Téma: Kní-
žecí rod Lobkowiczů – za ak-
tivní účasti Františka Václava 
Lobkowicze, biskupa ostrav-
sko-opavské diecéze a komen-
tujících studentů historie.

10. 3. vystoupí v pobočce Kruhu mo-
dertních fi lologů přední český 
lingvista, prof. dr. Fr. Čermák, 
DrSc., s přednáškou Kombina-
ce a kolokace v jazyce.

15. 3. proběhne 6. ročník překladatel-
ské soutěže DEN S PŘEKLA-
DEM (vyhodnocení student-
ských překladů vzniklých na 
jazykových katedrách, vědecká 
překladatelská konference, pře-
kladatelská dílna).

28. 3. se bude konat na katedrách ang-
listiky a amerikanistiky, české-
ho jazyka, fi lozofi e, romanisti-
ky, psychologie a aplikovaných 
sociálních věd studentská vě-
decká konference.

28.–29. 3. se na katedře slavistiky 
uskuteční 11. ročník jarního  
mezinárodního setkání mla-
dých slavistů SLAVICA IUVE-
NUM.

   Eva MRHAČOVÁ

TŘÍDĚNÍ ODPADU NA 
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ

Ekologizace fakulty je jedním z bodů 
dlouhodobého záměru vedení Filozofi cké 
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. 

Akademický senát Filozofi cké fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě se aktuální 
problematice životního prostředí cíleně vě-
nuje a výsledkem jeho zájmu je od konce 
listopadu umístění tří dvojic kontejnerů na 
tříděný odpad v prostorách vstupních čás-
tí budov D, E a ve spojovací chodbě obou 
budov. Soudě podle pravidelně se plnícího 
obsahu modrých a žlutých kontejnerů už 
většina akademických i neakademických 
pracovníků tuto skutečnost zaznamenala 

AKCE MĚSÍCE BŘEZNA

2. 3. 2011 v 17.00 hodin

Dům knihy Librex
Smetanovo náměstí 8, Ostrava

křest - beseda - autogramiáda

D Ů M  K N I H Y

knihu pokřtí prof. PhDr. Jiří Damborský, DrSc.

a poctivě sem donáší papírový a plastový 
odpad ze svých kabinetů a kanceláří. 

Na fakultním dvoře jsou umístěny dva 
velkoobjemové kontejnery, kde je pravi-
delně tento tříděný odpad vysypáván a po-
sléze odvážen k dalšímu zpracování. 

Jana BOLKOVÁ
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Bída evropských vysokých škol má jmé-
no Boloňa. Přestavba evropského postse-
kundárního vzdělávacího sektoru dohodnu-
tá evropskými ministry školství v roce 1999  
v Boloňi, která se řídila především angloame-
rickým vzorem třístupňového systému, byla 
nesena myšlenkou vytvořit jednotný evrop-
ský vysokoškolský systém, aby se zvýšila 
srovnatelnost a tím mobilita vědců a studen-
tů… Myšlenka na první pohled pochopitelná 
– vytvořit jednotné evropské vysoké školství 
– se v konkrétních krocích projevuje jako 
další prohlubování procesu, který směřuje  
k opouštění idey evropské univerzity.

Tento proces byl iniciován společným 
sorbonnským prohlášením ministrů školství 
Francie, Německa, Velké Británie a Itálie  
v květnu 1998… Sorbonnské prohlášení 
se ještě chápalo jako prohlášení o úmyslu,  
avšak z něj odvozený boloňský proces  
se bez velké diskuse chápe jako pro všech- 
ny závazný nový pořádek evropského  
vysokého školství, který se rovná  
zřeknutí se národních kompetencí v oblas- 
ti vzdělání, jež jsou zakotveny v právním 
řádu Evropské unie. Nabízí se totiž otázka, 
zda celoevropské sjednocení vysokoškol-
ského studia bez ohledu na různou kulturu 
vysokých škol je jedinou cestou, jak podpo-
řit mobilitu a vzájemné uznávání vysoko-
školského studia. 

Uvědomíme-li si, že programy Ev-
ropské unie pro zvýšení mobility studu-
jících využívá cca deset procent studentů  
z každého ročníku a vezmeme-li v úvahu, že 
se jejich počet významně nezvyšuje přede-
vším z ekonomických důvodů, protože při 
zařazení do bakalářského studia těžko zbý-
vá čas absolvovat jeden semestr v cizině, 
ukáže se, jak je argument mobility slabý. …

Povinným zavedením tříletého baka-
lářského studia ve všech oborech dostaly 
všechny univerzity za úkol poskytovat pri-
márně „protovědecké profesní vzdělání“. To 
má snad smysl v zemích, které nemají vyvi-
nutý žádný systém odborného školství. Pro  
jiné země ale znamená bakalářské stu-
dium zcela zbytečnou restrukturalizaci 
univerzit. Studenou cestou se likviduje 
smysl univerzity jako místa vědecké pří-
pravy na povolání, jejímž předpokladem je  
jednota výzkumu a výuky.

Celoplošné zavádění krátkého studia 
orientovaného na profesní praxi univerzitu 
promění trvaleji než všechny předešlé refor-
my. Vědecko-politický smysl bakalariátu, 
který se zdá mnoha ministrům školství tak 
atraktivní, je zcela zřejmý: zkrácení doby 
studia a zvýšení počtu vysokoškoláků. Pole-
micky řečeno bakalářský stupeň umožňuje 
absolvovat vysokou školu nedostudovaným. 
Studenti, kteří dosud pro nedostatečnou 
kvalifikaci ztroskotali na diplomové práci, 
se teď stávají vysokoškolskými absolventy. 
Na papíře, tedy ve statistikách OECD, se 
budou počty bakalářů také velmi dobře vyjí- 
mat. … Otázkou zůstává, zda pro humanitní 
studia, jejichž perspektiva uplatnění se neu-
stále mění, může mít takto zkrácené studium 
vůbec smysl, zvláště když se řídí módními 
trendy, které chápou spásu humanitních věd 
v jejich kombinaci s ekonomikou… Teprve 
magisterské programy navazující na baka-
lářské studium budou nabízet menšině stu-
dentů tu formu vědecké úrovně, která by 
měla být pro univerzity zásadně určující…

Dá se předpokládat, že pro vědecké  
a univerzitní kariéry bude v blízké budouc-
nosti titul PhD rozhodující kvalifikací. Ha-
bilitace bude dál ztrácet na významu a nako-
nec z pragmatických důvodů zcela vymizí. 
Ze starého trojčlenu – diplom, doktorát, 
habilitace – vznikne nový: bakalář, magistr, 
PhD…

Když se modernizuje, tak se měří. K ob-
zvláště pikantním aspektům boloňského pro-
cesu patří propočet studijních výkonů podle 
systému ECTS (European Credit Transfer 
System), pro což se v Německu začíná etab-
lovat krásný termín „výkonnostní body“. 
Měří se jimi údajně student workload, tedy 
pracovní objem, jaký student potřebuje pro 
dosažení určitého učebního cíle, kredity či 
výkonnostní body udělované za určité stu-
dentské aktivity … nepředstavují tedy žádný 
obsahový ekvivalent studia, nýbrž porov-
návají jen vynaložený pracovní čas. Patří  
k ironii světových dějin, že marxistické učení  
o hodnotě vynaložené práce, které ekono-
mická teorie s pohrdáním odsunula na sme-
tiště dějin, se v evropských vzdělávacích 
plánech dočkalo radostného návratu. Hod-
nota studia se měří podle průměrného pra-
covního času, který na ně byl vynaložen…

Teď už je třeba jen dosáhnout toho, aby 
byly v evropských studijních oborech názvy 
přednášek a seminářů a modulů všude stej-
né, posléze se všude bude vyučovat anglicky 
a na základě toho doufat v normativní moc 
a evropské vysoké školství bude sjednocené 
takovým způsobem, že bude skutečně mož-
né všude studovat to samé – takže pak může 
každý klidně zůstat doma. Sjednocení, které 
má podpořit mobilitu, ji naopak podvazu-
je…

První výsledky takové továrny na vě-
dění jsou už na světě. Několik základních 
modulů filozofie a etiky se připojí k něko-
lika modulům podnikového hospodářství 
a managementu a už tu máme nádherný 
studijní obor „obchodní etika“. Takové 
kombinace údajně zachraňují filozofii, 
která je jinak na mnoha vysokých školách 
ohroženým druhem. Co si však myslet o fi- 
lozofii, která očekává svou záchranu od  
ekonomie? …

Opakovaně vznášený požadavek, aby 
se výzkum zcela vyčlenil a univerzity se 
věnovaly jen výuce, znamená permanentní 
ohrožení univerzity. Model střižený pod-
le amerického vzoru, kdy už jen nemnohé 
univerzity dostávají odpovídající finanční 
prostředky a jsou pak definovány jako „vý-
zkumné univerzity“, ale převážná část uni-
verzit je zredukována na funkci vzdělávání 
a dalšího vzdělávání, se už rýsuje na obzoru 
evropského vzdělávacího prostoru.

Co se týká zrušení jednoty výzkumu 
a výuky, naznačuje boloňský proces ře-
šení, které univerzity vytuneluje zevnitř. 
Je jasně patrné, že v bakalářském studij-
ním programu, kde nelze získat vědeckou 
reputaci, spojení výuky a výzkumu není 
možné. Excelentní projekty … navazují 
až na ukončené magisterské nebo dokto-
randské studium. Idea jednoty výzkumu  
a výuky, jíž byla kdysi univerzita definová-
na, se tedy bude realizovat teprve po univer-
zitě…

Je pozoruhodné, že vědci, kteří si ještě 
před několika lety mysleli, že dokážou kri-
ticky pojmenovat společenský vývoj, kapi-
tulují tváří v tvář nejpitomějším výrokům 
z hantýrky new managementu takřka bez 
odporu.

Stránku připravila Eva MRHAČOVÁ

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě


