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ŘÍMSKÉ UMĚNÍ l. / Nástěnná malba 
V  předcházejících  číslech  Listů  FF 

jsme čtenáře  seznámili  s  řeckým sochař-
ským  uměním.  Viděli  jsme,  že  v  antic-
kém Řecku vzkvétalo zejména sochařství; 
malířství nebylo považováno za skutečné 
umění.

V antickém Římě bylo řecké sochař-
ství velmi obdivováno a ctěno, vznikaly 
nové  a  nové  kopie  klasických  řeckých 
děl.  Začalo  však  vzkvétat  i  malířství. 
S  tím,  jak  rostlo  bohatství  Římanů, 
rostla i krása a přepych jejich obytných 
domů. Vzniklo atrium s květinami, vo-
dotrysky  a  soškami,  dodávající  domu 
intimitu,  nádheru  pokojů  rozmístěných 
kolem atria umocňovaly nástěnné mal-
by  –  realistické  portréty,  dionýsovské 

a  erotické motivy,  výjevy  zdůrazňující 
perspektivu.

Nejvýznačnějším  příkladem  římské-
ho  antického malířství  (1.  stol.  př.  n.  l.– 
–1. stol. n. l.) jsou malby z Pompejí a Her-
kulanea,  měst  zasypaných  popelem  při 
výbuchu Vesuvu v roce 79 n. l. Nabízíme 
vám  několik  reprodukcí  nástěnné  malby 
ze soukromých domů v antických Pompe-
jích.  Všechny  tyto  dochované  malby 
jsou dnes  k  vidění  v  neapolském Museo  
Nazionale.

Podle  publikací  J.  Pijoan,  Dějiny 
umění 2 (Praha 1982; včetně reprodukcí) 
a Všeobecná  encyklopedie v osmi svaz-
cích (Praha 1999) připravila

      Eva MRHAČOVÁ

Nástěnná malba z domu Vettiů Básnířka, nástěnná malba z Libaniova 
domu

Portrét pekaře Procula a jeho ženy
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Sochy
STANISLAVA HANZÍKA
V  posledních  asi  dvou  desetiletích  se 

historie  architektury  intenzivně  věnuje  tzv. 
sorele, sídlištím i solitérním objektům, kte-
ré vznikaly nejkoncentrovaněji v 50. letech 
20. století. V Ostravě-Porubě, kde mělo po 
druhé  světové  válce  vzniknout  nové  cent-
rum Ostravy,  vyrostl  kompletní  sídelní  ce-
lek,  v  Ostravě-Zábřehu  torzo  zamýšleného 
sídliště  a  na  páteřní  komunikaci mezi Mo-
ravskou Ostravou a Porubou vyrostl v letech 
1959–1961 podle projektu Jaroslava Fragne-
ra kulturní dům v monumentálním měřítku 

i  klasicizujícím  stylu.  Ve  vrcholu  průčelí 
bylo  osazeno  –  jak  to  zapadá  do  ideových 
požadavků tehdejší doby – šest soch od Ji-
řího Myszaka a Vlastimila Večeři. Všechny 
reprezentovaly profese, které měly pomáhat 
budovat  socialismus.  Před  kulturním  palá-
cem  nechyběla  ani  monstrózní  socha  Kle-
menta Gottwalda od Stanislava Mikuláštíka. 
Ta zmizela. Škoda, že nevíme kam – aspoň 
kvůli představě, k čemu posloužil ušlechti-
lý bronz… Zachovány však naštěstí zůstaly 
bronzy,  které  silně  kontrastují  s  politicky 
určenou  ikonografi í  ostatní  výzdoby  domu 
v průčelí i v interiérech. Jde o Mládí a Ta-
jemství od akad. sochaře Stanislava Hanzí-
ka,  sousoší dokončená v  roce 1961. Mládí 
v  průčelí,  stranou od plochy,  kolem níž na 
l. máje  defi lovaly  průvody  pracujících, má 
vzhledem k celku zvláštní příchuť. Je nob-
lesní, v námětu a ztvárnění aktů intimní, aniž 
by je však mohutná architektura pohlcovala. 
Tajemství – dvojice dívčích aktů – propojuje 
architekturu  se  sousedním  parkem.  Stejně 
jako dílo předchozí,  patří  i  toto dílo  z hle-
diska sochařského zpracování k ostravským 
unikátům. Obě sousoší jsou dokladem Han-
zíkova velkého tématu – dialogu, kontaktu, 
spojování, sbližování. V tomto smyslu moh-
ly ve  své době, byť následují  linii myslbe-
kovského „idealizovaného realismu“, vyza-
řovat ve vztahu ke svému architektonickému 
pozadí i vůči ostatním sochařským objektům 
zvláštní napětí.

Za připomenutí stojí fakt, že prof. Han-
zík,  jeden  z  nejvýznamnějších  českých  so-
chařů naší současnosti, zakládal na Ostrav-
ské univerzitě katedru výtvarné tvorby, kde 
v  letech  1996–2000  také  působil.  Sochař 
dodnes  žije  a  pracuje  na Mostecku,  kde  se 
právě před 80 lety, dne 24. 7. 1931, narodil.

Čtenářům Listů FF chceme sdělit, že ak. 
sochař  Stanislav Hanzík  věnoval  v  r.  1996 
tehdejší děkance FF doc. Mrhačové pro vý-
zdobu  děkanátu  jeden  ze  svých  nejlepších 
sochařských portrétů. Je to portrét Oldřicha 
Mikuláška. Básníkova hlava (viz reproduk-
ce) je tak od roku 1996 trvalou ozdobou pra-
covny děkanů  Filozofi cké fakulty Ostravské 
univerzity.                          Marie ŠťASTNÁ 

Stanislav Hanzík, Tajemství, 1961
Foto: Marie Šťastná

Stanislav Hanzík, 
Mládí, 1961 
Foto: Marie Šťastná

Stanislav Hanzík, 
Oldřich Mikulášek, 
60. léta
Foto: Jana Bolková
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Reprezentací,  vytvářením  městského 
prostoru v  literatuře a výtvarném umění  se 
zabývalo  dvoudenní  sympozium,  pořádané 
Ústavem  regionálních  studií,  katedrou  čes-
ké literatury a literární vědy a katedrou dějin 
umění  FF.  Proběhlo  8.–9.  září  tohoto  roku 
v  symbolickém  srdci  kulturní  Ostravy,  an-
tikvariátu  a  galerii  Fiducia. Formát  setkání 

měl vést k důkladnější odborné reflexi řady 
otázek spjatých s tématem, přispět k navoze-
ní polemické a současně tvořivé atmosféry. 
Právě  to  účastníci  multioborového  setkání 
z českých, polských a slovenských univerzit 
a vědeckých ústavů také nejvíce oceňovali. 
Celá akce byla přitom otevřena nejen akade-
mické obci, ale i laické veřejnosti, takže se 
ke slovu mohl dostat každý, kdo o fenoménu 
města přemýšlí. 

Není  snadné  vybrat  ze  dvou  desítek 
vystoupení  ta  nejzajímavější:  přínosná  pro 
mě  byla  např.  úvaha  prof.  Reného  Bílika  
o postavení urbánního ve slovenské literár-
ní kultuře; s velkým zájmem se setkal  lite-
rárně-antropologický  příspěvek  dr.  Joanny 
Derdowské, autorky nedávno vydané mono-
grafie Kmitavá mozaika; jedním z těch, kte-
ří zastupovali naše pracoviště, byl doc. Jan 
Malura  představující  pole  bádání  o  měst-
ském  prostoru  v  raně  novověké  literatuře; 
za  vizuální  kulturou  pozdně  středověkého 
města  se  vypravila  dr.  Daniela  Rywiková. 
Úplný  program  a  doprovodné  informace 
jsou  vyvěšeny  na  http://konference.osu.cz/
sympozium2011prostor/.

SYMPOZIUM MĚSTO

Zahájení sympozia Město

„Kouzla a čáry literární vědy...“
Fota: archiv Ústavu regionálních studií

Sympozium skončilo, redakční práce na 
kolektivní monografii, která by měla vyjít na 
jaře 2012, začala. Stejně jako příprava sym-
pozia  dalšího,  které  bude  zasvěceno  repre-
zentaci/vytváření prostoru krajiny, a mělo by 
se konat za rok.

Martin TOMÁŠEK

Tři výjimečné výpravy do nitra tří kon-
tinentů  za  třemi  domorodými  etniky.  Tak-
to  stručně  lze  charakterizovat  obsah  nové 
knihy  dr. Miroslava Černého  z  naší  kated-
ry  anglistiky  a  amerikanistiky,  knihy,  která 
pod názvem Pátá rovnoběžka právě vychází 
v nakladatelství Brána.

V  průběhu  dvou  let  autor  navštívil  in-
diány kmene Yekwana z venezuelské Ama-
zonie, hamarské pastevce z údolí řeky Omo 
a  negritské  skupiny  Semangů  z  malajské 
džungle.  Cílem  mladého  cestovatele  bylo 
zakusit a porovnat životní podmínky a osu-
dy  přírodních  národů  žijících  na  počátku 
třetího  tisíciletí  v  tropickém  pásmu  pátého 
stupně severní šířky. Beletristické záznamy 
z průběhu cesty se v textu střídají s pasáže-
mi  etnografického  charakteru  i  kapitolami 
z dějin cestovatelství. Kniha tak má hodnotu 
nejen literární, ale i odbornou.

Autor recenzního posudku na knihu na-
psal: „Pátá rovnoběžka Miroslava Černého 
je pro mne zjevením. Přichází s úplně novým 

kniha o přírodních národech Asie, Afriky a Ameriky
přístupem k cestopisné literatuře a jsem toho 
názoru, že se mezi milovníky tohoto žánru 
stane událostí… Černý zachovává to nejlep-
ší z klasické cestopisné literatury, tj. barvi-
tý záznam cest do exotického prostředí, ale 
vzdává se výhradně lineárního pojetí… Silný 
je jak v krajinomalbě, tak v charakteristice 
lidí, zejména díky bohatému, místy až poe-
tickému jazyku, kterým vládne… Pokud vím, 
není v současnosti na knižním trhu srovna-
telný text.“

Eva MRHAČOVÁ 

Ve vesnici indiánů kmene Sanema
Foto: archiv M. Černého

Pátá rovnoběžka
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Příspěvky jednotlivých kateder 
k dobrému jménu fakulty v odborném světě

20 let existence fakulty i univerzity 
je vhodnou příležitostí k ohlédnutí se po 
tom, co se za uplynulá dvě desetiletí po-
dařilo či nepodařilo. Katedry současné 
FF „zavzpomínaly“, a my tak v tomto 
čísle Listů můžeme prezentovat cenný 
materiál o vědeckém přínosu jednot-
livých pracovišť. V příštím čísle se za-
měříme na akce, které byly realizovány 
především studenty naší ostravské filo-
zofické fakulty.

Redakce

na univerzitu zaváděli. Tomáš Novotný při-
vezl do Ostravy učitele angličtiny, ale  taky 
pravé americké basketbalové týmy. A ovšem 
i  odborníky,  třeba  vynikajícího  profesora 
Hurwitze, žáka světového filozofa Poppera, 
kteří pozvedali výuku na úroveň běžnou ve 
světě.

Občas  bylo  třeba  k  budování  katedry 
použít  i  partyzánské  metody.  Vzali  jsme 
nákladní  avii,  jeli  do Prahy  a  vetřeli  se  do 
skladu, kde se rozdělovaly knihy z americké 
nadace Prague Spring. Plné auto knih jsme 
přivezli  od  Mikuláše  Lobkowicze  z  Eich-
stätu,  stejně  jako  tehdy  cenný  katalog  ně-
meckých knihoven na mikrofilmech. Balíky 
knih jsme přiváželi ze spřátelených kateder 
z Polska.

Prvních deset let od vzniku univerzity se 
katedra  rozvíjela  extenzivně.  Akreditovala 
nové obory,  rostla personálně, měla stovky 
studentů a patřila k „nejbohatším“ na fakul-
tě. V  druhém desetiletí  se  rozvíjí  intenziv-
ně, kvantita je nahrazena kvalitou. Konečně 
má  akreditovaný  obor  filozofie  ve  všech 
gradech – bakalářském, magisterském a od 
roku 2010 i v gradu nejvyšším, doktorském. 
Učitelé bádají a vědecky publikují. Počtem 
knižních publikací patří mladá katedra filo-
zofie k nejproduktivnějším. 

Z  neformálních  srovnání,  získaných 
špionážními metodami, je možno soudit, že 
ostravská katedra filozofie je odborně zcela 

srovnatelná s analogickými katedrami na ji-
ných univerzitách. Ale jistý genius loci spo-
čívající zejména v jedinečných osobnostech 
a  atmosféře  dobrých  osobních  vztahů  z  ní 
činí intelektuální ohnisko hodné zvláštní po-
zornosti.

Vladimír ŠILER, Jaromír HRUBEŠ

20 let KATEDRY FILOZOFIE

Největším  dosavadním  počinem  kated-
ry filozofie je to, že vůbec existuje. Byla to 
tehdy v  roce 1990 veliká odvaha, hraničící 
s  drzostí,  chtít  proměnit  bývalý  ostravský 
„pajdák“  v  novou  univerzitu,  nadto  s  filo-
zofickou  fakultou  a  katedrou filozofie. Ne-
spornou  zásluhu  na  vzniku  první  katedry 
filozofie  na  regionální  univerzitě  má  Eva 
Mrhačová, Lubomír Zaorálek  a  hrstka  dal-
ších troufalých idealistů. Katedra neměla na 
co  navazovat.  Původní  ústav marxismu-le-
ninismu byl zcela rozprášen. Obor učitelství 
občanské  výchovy,  který  dostala  do  vínku, 
bylo nutno  zásadně přepracovat. Kupodivu 
nám  v  personálním  i  odborném  budování 
nezištně  pomáhaly  katedry  z  Prahy  a Olo-
mouce, ač ty samy se taky teprve ustavovaly 
a nově koncipovaly. Vstupní lidský a sociál-
ní kapitál se ukázal být produktivní. Důvěra 
v  neformálně  nabytou  a  oficiálně  necertifi-
kovanou odbornost, spoleh na morální kre-
dit a moudrost osobností, jako byli profesoři 
Sobotka,  Pešková,  Materna,  Štěpán,  bratři 
Flossové – to vše nastartovalo procesy, které 
záhy učinily z katedry standardní univerzitní 
pracoviště. 

Ke specifikům, často kuriózním, patřila 
jistě  osobnost  docenta Tomáše Novotného. 
Nejenže budil pozornost jako teolog, ale byl 
to právě on, kdo jako jeden z prvních ovládal 
cizí  jazyky a cestoval po světě. Z Ameriky 
přivezl už v polovině devadesátých let první 
počítač, uměl ho programovat a taky zpočát-
ku zaučoval techniky, kteří posléze počítače 

V devadesátých letech přijížděl na ka-
tedru filozofie přednášet profesor Harry 
Hurwitz z kanadského Toronta (upro-
střed). Pro spolupráci jej získal doc. 
ThDr. Tomáš Novotný (vlevo)

Foto: archiv FF

V roce 2009 navštívil katedru filozofie 
profesor Václav Bělohradský z univerzi-
ty v italském Terstu

Foto: Tomáš Rucki

KATEDRA HISTORIE 
„vlajková lod“ FF OU

Po  založení Filozofické  fakulty Ostrav-
ské univerzity na počátku  roku 1991 navá-
zala katedra historie na předchozí  více než 
třicetiletou činnost ať již v rámci samostatné 
Pedagogické fakulty v Ostravě, Vyšší peda-
gogické  školy  v  Opavě  či  Pedagogického 
institutu  v  Ostravě.  Zásadním  okamžikem 
v  porevolučním  životě  katedry  byl  návrat 
prof.  Milana  Myšky  z  nuceného,  více  než 
dvacet  let  trvajícího,  „mimoakademické-
ho“  exilu.  Myška  kolem  sebe  shromáždil 
tým spolupracovníků, z nichž měli v životě 
katedry  v  budoucnu  sehrát  výraznou  roli 
především profesoři Miloň Dohnal a Lumír 
Dokoupil  a  docenti  Ludmila  Nesládková, 
Blažena Gracová, Jiří Paclík, Tomáš Pavlica 
a Tomáš Krejčík. Rekonstruované vědecko-
pedagogické  pracoviště  si  vytýčilo  dva  zá-
kladní směry vědeckého výzkumu. Původně 
ve spolupráci s Ústavem pro regionální stu-
dia, dnes společně s Centrem pro hospodář-
ské a sociální dějiny vydala katedra historie 
již v roce 1991 první díl Biografického slov-
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níku Slezska a severní Moravy, za nímž stál 
a stoji redakční tandem Myška – Dokoupil. 
Jedná  se  o  nejdéle  kontinuálně  vydávané 
biografické  dílo  v  České  republice,  resp. 
v Československu,  které  již  dnes  pozvolna 
uzavírá  třetí desítku vydaných  svazků. By-
la-li regionalistika vzhledem k předchozímu 
vědeckému zaměření katedry jasnou volbou, 
otevřel Myška  druhou,  v  postkomunistické 
Evropě dosud zcela opomíjenou oblast  vý-
zkumu. 

A  tak  zatímco  se  řada  univerzitních  
a  akademických  pracovišť  utápěla  v  po-
strevolučním  marasmu  politických  dějin, 
nastínil Myška zcela v souladu s trendy svě-
tové  historiografie  linku,  která  směřovala 
k výzkumu hospodářských a společenských 
elit. A tak se již v letech 1993 a 1995 mohla 
v Ostravě uskutečnit dvě kolokvia Podnika-
telstvo jako předmět historického výzkumu. 
Zcela  ojedinělou  akci  uspořádala  katedra 
historie v roce 1994 u příležitosti 55. výro-
čí první deportace evropských Židů v říjnu 
1939 do Niska nad Sanem. Organizace kon-
ference prozaicky nazvané Akce Nisko v his-
torii „konečného řešení židovské otázky“ se 
ujala doc. Ludmila Nesládková. Jednání pro-
bíhala v zasedací síni ostravské Nové radni-
ce,  a  vedle  zástupců  domácího  vědeckého  
a  společenského  života  se  akce  zúčastnila 
řada zahraničních odborníků z celého světa. 
Mj. poprvé do České republiky přiletěla po-
četná delegace izraelských historiků. 

Ve druhé polovině devadesátých let do-
chází na katedře historie, a to zejména v dů-
sledku  personálních  změn,  k  jistému  zpo-
malení  vědeckých  aktivit.  Naopak  na  poli 
vědecko-pedagogickém  se  historikům  jako 
prvním na fakultě daří akreditovat doktorské 
studium  hospodářských  a  sociálních  dějin 
a  následně  získat  habilitační  a  jmenovací 
práva pro stejný obor. V roce 1998 se s ve-
hemencí  sobě vlastní  ujímá vedení katedry 
doc.  Ludmila  Nesládková,  nemoc  jí  však 
umožnila setrvat ve funkci jen do roku 2003. 
Za pedagogickou posilu poloviny devadesá-
tých lze považovat příchod dr. Niny Pavel-
číkové,  která  záhy  dosáhla  vyšších  vědec-
kých a  akademických gradů a v  roce 2003 
nahradila  Ludmilu  Nesládkovou  ve  funkci 
vedoucí katedry. 

Od  konce  devadesátých  let  začíná  na 
katedru  historie  postupně  nastupovat  tzv. 
první generace Myškovy školy, jak ji defino-
val doyen českých historiků prof. František 
Šmahel. Po krátkém intermezzu v katederní 
seminární  knihovně  se  do  výuky  zapojují 
mj.  Pavel Kladiwa, Aleš  Zářický  a  částeč-
ně  také Andrea  Pokludová. Katedra  začíná 
pozvolna  sklízet  také  výsledky  tvrdé  práce 
minulého  desetiletí.  Vedle  řady  monogra-

fických  titulů  nelze  nezmínit  dvousvazko-
vou  Historickou encyklopedii podnikatelů 
Čech, Moravy a Slezska, která vznikla pod 
autorským vedením prof. Milana Myšky, již 
avizovaný Biografický slovník či významný 
autorský  podíl  na Kulturněhistorické ency-
klopedii Slezska a severovýchodní Moravy. 
Tyto i další výstupy, např. Kladiwův mnoho-
svazkový Lesk a bída obecních samospráv, 
vznikaly  přirozeně  s  masivní  podporou  
GA ČR, GA AV, FRVŠ ad. 

Od počátku nového tisíciletí se začínají 
na katedře objevovat  tzv. „druhogenerační-
ci“, tedy již žáci Myškových žáků. Příchod 
Petra Popelky, Jiřího Brňovjáka a Radka Li-
povského znamená pro katedru nový impuls.   

V roce 2006 je katedra, která již má ve 
světě historiků renomé, v osobě prof. Myšky 
vyzvána Univerzitou  v Kolíně  nad Rýnem  
a  Vratislavskou  univerzitou,  aby  se  podí-
lela  na  přípravách  jedné  ze  sekcí  pro XIV. 
světový  kongres  hospodářských  historiků 
v Helsinkách. O  tři  roky později  již Mezi-
národní  asociace  hospodářských  historiků 
(IEHA) schválila ostravským, resp. českým 
hospodářským  historikům  samostatnou 
sekci, za  jejíž organizací stáli Aleš Zářický  

(Environmentální  centrum  ENC),  byl  jako 
třetí  vybrán  projekt  prof.  Milana  Myšky  
a  doc. Aleše  Zářického  Ekonomické a so-
ciální faktory historického procesu moder-
nizace.  Byly  tak  položeny  základy Centra 
pro hospodářské a sociální dějiny,  jehož 
existenci jako samostatného vědeckého pra-

a Radek Lipovski. Vědecký a organizační po-
tenciál  ostravského  historického  pracoviště 
neunikl ani pozornosti širší odborné domácí  
i zahraniční obce. Právě na kuloárových jed-
náních v Utrechtu se zrodil nápad zorgani-
zovat  v Ostravě  jubilejní X.  sjezd  českých 
historiků, který, věříme že úspěšně, proběhl 
v  prostorách Domu  kultury mětsa  Ostravy 
ve dnech 14.–16. 9. tohoto roku. 

Zásadní změnu do života historické obce 
na naší  fakultě přinesl  rok 2007. Na zákla-
dě  iniciativy  rektora  Ostravské  univerzity 
prof. Jiřího Močkoře byly výrazně finančně 
podpořeny  tři  projekty,  které  se  měly  stát 
základem nových vědeckých  pracovišť  ex-
celentních výzkumů. Vedle týmů prof. Vilé-
ma Nováka  (Ústav  pro  výzkum  a  aplikace 
fuzzy modelování) a doc. Vladimíra Špundy 

coviště  Filozofické  fakulty  Ostravské  uni-
verzity schválil AS FF OU na svém jarním 
zasedání roku 2008. 

Centrum pak v následujících letech zor-
ganizovalo řadu konferencí a seminářů, kte-
ré dle mínění odborné veřejnosti formovaly 
směřování hospodářských a sociálních dějin 
v  České  republice.  Především  se  jednalo  
o zcela ojedinělou konferenci Šlechtic pod-
nikatelem – podnikatel šlechticem  (2007, 
Brňovják,  Zářický),  která  bez  jakéhokoli 
sentimentu deklarovala – „jsme tady a přiná-
šíme další nové téma k diskusi“. Spolu s HÚ 
AV ČR zorganizovalo Centrum a KHI další, 
tentokráte  záměrně  ryze  české  setkáni  pod 
názvem Město a městská společnost v pro-
cesu modernizace (2008, Kladiwa, Zářický). 
Naopak veskrze mezinárodní účast měla se-
tkání Šlechtic na Horním Slezsku organizo-
vané spolu se Slezskou univerzitou v Kato-
vicích (2009, Brňovják, Gojniczek, Zářický) 
a především pak světová konference Knížecí 
rod Lichtensteinů v historii zemí koruny čes-
ké konaná v listopadu 2010 v Arcidiecézním 
muzeu v Olomouci pod záštitou a za osobní 
účasti  lichtenštejnského vládnoucího kníže-
te Hanse Adama II. Jednalo se o vůbec první 
oficiální česko-lichtenštejnský projekt v dě-
jinách obou zemí, za  jehož organizací ved-

Profesor Milan Myška

Katedra historie patří k nejkvalitnějším 
pracovištím FF i celé Ostravské univer-
zity. Její kvalifikační stupeň je vysoký  
(4 univerzitní profesoři – nejmladším  
z nich je prof. Aleš Zářický, 3 docenti), 
má akreditována 3 doktorská studia, 
publikační aktivity jejích členů jsou nej-
vyšší na FF         Fota: archiv děkana FF
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le  CHSD  (Brňovják,  Vařeka,  Zářický)  stál 
také Historický spolek Liechtenstein. Právě 
v tomto případě Centrum veřejně zdůraznilo 
i svou další ambici – zapojit do vědeckého 
výzkumu bývalé absolventy a spolupracov-
níky z jiných odborných pracovišť. O úspě-
ších této strategie vypovídá bohatá publikač-
ní činnost Marka Vařeky, Martina Jemelky či 
Ondřeje Ševečka, zorganizování samostatné 
sekce  na  X. Mezinárodní konferenci urba-
riální historie  v  Gentu  (2010,  Pokludová, 
Šústková)  či  seminář Problematika dělnic-
tva v 19. a 20. století, kterým pracoviště jako 
první v České republice ohlásilo „dost bylo 
výzkumu elit“, což potvrdil i právě skonče-
ný  celostátní  sjezd  historiků,  organizovaný 
naší katedrou. 

Katedra  historie  i  všichni  historikové 
na Filozofi cké  fakultě Ostravské univerzity 
mají  na  co  být  pyšní,  ale  zároveň  přichází 
čas hluboce se zamyslet nad dalším směřo-
váním, abychom se mohli stejně furiantsky 
poklepávat po rameni i za deset let!

Aleš ZÁŘICKÝ

ho charakteru, zejména zaměřené na region, 
regionalismus  a  regionalistiku.  Výrazným 
badatelským  výstupem  se  stala  unikátní 
dvousvazková  Kulturněhistorická ency-
klopedie Slezska a severovýchodní Moravy 
vydaná v roce 2005. Jejímu vzniku předchá-
zely dílčí lexikografi cké, teoretické a literár-
něhistorické, editorské a jiné odborné studie, 
které dnes reprezentují početné ediční řady.

badateli nás dnes spojuje i členství v oboro-
vých  radách doktorského  studia nebo v  re-
dakčních radách, zahraniční kolegové často 
přednášejí  na OU, oponují  doktorské  a  ha-
bilitační práce. Z mnoha jmen připomeňme 
alespoň dr. hab. J. Zarka ze Slezské univer-
zity v Katovicích nebo prof. M. Balowského 
z  Poznaně,  který  se  stal  roku  2001  iniciá-
torem  a  posléze  organizátorem  společných 
mezinárodních  vědeckých  konferencí  ko-
naných co dva roky ve Wałbrzychu a Rati-
boři.  Jejich  hmatatelným  výsledkem  je  pět 
recenzovaných  sborníků  nebo  monografi í, 
z letošního ročníku na téma Konfl ikt pokoleń 
a różnice cywilizacyjne w języku i literarze 
czeskiej se připravuje již svazek šestý. Smys-
lem  těchto  pravidelných  setkávání  je  nejen 
otevřená  komunikace  mezi  vědci  českými 
a polskými; společný jazyk – totiž jazyk od-
borný  –  zde  využívají  také  různé  generace 
badatelů a dodejme, že z té nejmladší se na 
poslední  konferenci  výborně  prezentovalo 
hned šest našich stávajících doktorandů. 

Mimo  společný  regionální  výzkum  se 
rozvíjí  i  mnoholetá  a  plodná  mezinárodní 
spolupráce,  zejména  s  britskými  a  španěl-
skými  univerzitami.  Rozvíjí  se  i  individu-
ální badatelské zaměření jednotlivých členů 
katedry,  kteří  jsou  zváni  ke  spolupráci  na 
velkých výzkumných projektech Ústavu pro 
českou literaturu AV ČR, kde se podílejí na 
tvorbě lexikonů české literatury, na výkladu 
„akademických“  dějin  české  literatury,  ale 
i na jiných aktivitách – například předsedou 
redakční rady celostátního odborného časo-
pisu Česká literatura je  právě  náš  kolega, 
literární historik doc. Jan Malura. 

Vedle výukové a odborné činnosti patří 
k náplni naší katedry samozřejmě také popu-
larizace oboru – v jejím rámci se pracovní-
ci katedry aktivně podílejí na nejrůznějších 
přednáškách nebo zasedají v porotách pres-
tižních literárních cen. Myslím, že jsme vi-
děni, slyšeni a především čteni.

Svatava URBANOVÁ

Příspěvky jednotlivých kateder k dobrému jménu fakulty v odborném světě

KATEDRA ČESKÉ LITERATURY 
A LITERÁRNÍ VĚDY 

a Ústav pro regionální studia 

Ostravská  literárněvědná  bohemistika 
má již dlouhou tradici, v níž dosáhla četných 
vědeckovýzkumných  výsledků  a  meziná-
rodně  respektované  odborné  profi lace. Uz-
lovým bodem ve vývoji naší katedry na FF 
OU se stal rok 1994, kdy se katedra českého 
jazyka a literatury rozdělila na dvě samostat-
né  katedry  –  fi lologickou  a  uměnovědnou. 
Přihlédlo se tehdy ke specifi ckým potřebám 
a existenci dvou nových neučitelských baka-
lářských oborů: oboru Literární věda a oboru 
Dějiny umění. Vzniklo  tak nové pracoviště 
s názvem Katedra české  literatury,  literární 
vědy a dějin umění, které svou životnost pro-
kazovalo  po  dobu  šestnácti  let  (v  loňském 
roce se pak osamostatnila uměnovědná sekce 
a katedra se přejmenovala na Katedru české 
literatury a literární vědy). 

Dalším klíčovým počinem bylo založe-
ní Ústavu pro regionální studia OU v  roce 
1996.  V  rámci  tohoto  vědeckovýzkumné-
ho  pracoviště  se  formoval  tým  odborníků, 
převážně z řad členů naší katedry, ale spolu 
s  literárními vědci  a historiky umění  se do 
něj  zapojili  také  členové  katedry  historie. 
Uvedený vědecký ústav tak mohl realizovat 
velké výzkumné projekty interdisciplinární-

Katedra české literatury a literární vědy 
a  Ústav pro regionální studia  se  natolik 
úzce  personálně  a  badatelsky  propojily,  že 
dnes lze jen obtížné vymezovat jednotlivosti 
a  oddělovat  od  sebe  výzkumné  projekty 
a  záměry,  národní  a mezinárodní  kontakty, 
profi laci  desítek  realizovaných  grantových 
a rozvojových projektů a badatelské výsled-
ky renomovaných pracovníků. 

Do  vědeckovýzkumné  činnosti  obou 
pracovišť  je  přirozeně  zapojována  řada  ta-
lentovaných studentů, především doktoran-
dů,  neboť  katedra  je  školícím  pracovištěm 
dvou oborů doktorského studia: Teorie a dě-
jiny české literatury a Literární věda – teorie 
a dějiny národních literatur. Výsledky spolu-
práce s doktorandy jsou publikovány knižně 
nebo v recenzovaných sbornících a časopi-
sech. Těší nás, že naši doktorandi získávají 
ceny v mezinárodních studentských vědec-
kých soutěžích. Někteří absolventi dále pů-
sobí buď přímo na OU nebo na jiných vyso-
kých školách či vědeckých ústavech.

Specifi čnost  regionálního bádání kated-
ry  a Ústavu  je  dána  nejen  tradicí,  ale  také 
geografi ckou  rozprostraněností  s  přiroze-
nými  kulturními  vazbami  česko-polskými 
a  česko-slovenskými,  které  přímo  vybízejí 
k  realizaci  mnoha  společných  mezinárod-
ních výzkumných projektů (přímým důsled-
kem  je  mimo  jiné  široký  zájem  ze  strany 
zahraničních studentů o studium na naší ka-
tedře). S polskými bohemisty a slovenskými 

Dvojdílná Kulturněhistorická ency-
klopedie Slezska a severovýchodní 
Moravy

Významné počiny
KATEDRY SLAVISTIKY

od založení FF OU

V  roce  1993  vyšla  tehdy  samostatná 
katedra  rusistiky  vstříc  zájmu  podnikatelů 
o  zavedení  bakalářského  studia  oboru 
Ruština  pro  hospodářskou  sféru  a  cestovní 
ruch  (nyní  s  názvem  Ruština  ve  sféře 
podnikání)  Při  této  příležitosti  se  konala 
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Jednacími  jazyky  konference  jsou  všechny 
slovanské  jazyky.  Slavistické  bienále  se  již 
stalo tradicí a sborníky s portrétem F. L. Če-
lakovského,  vydávané  z  každé  konference, 
znají v celém slavistickém světě.

Cyklickou  formu  dosud  měly  také 
mezinárodní konference věnované polským  
nositelům  Nobelovy  ceny  za  literaturu, 
jejichž iniciátorem byl prof. dr hab. M. Ba-
lowski.  První  byla  věnovaná  W.  S.  Rey-
montovi  (2001),  druhá  básnířce W.  Szym-
borské (2003), třetí tvorbě H. Sienkiewicze 
(2005)  a  čtvrtá  životu  a  dílu  Czesława 
Miłosze  (2008).  O  tematiku  těchto  kon-
ferencí  projevili  mimořádný  zájem  i  vý- 
znamní  literární  vědci  z  polských 
univerzit.  Příspěvky,  které  byly  na  kon-
ferencích  předneseny,  byly  publikovány 
v samostatných sbornících.

V roce 2005 uspořádala katedra slavisti-
ky sympozium s mezinárodní účastí Studia 
humanitatis – ars hermeneutica.  Hlavním 
organizátorem byl prof. PhDr. Miroslav Mi-
kulášek,  DrSc.  Jednání  bylo  natolik  inspi-
rující, že jeho účastníci dali podnět k tomu, 
aby se podobná sympozia konala na FF OU 
opakovaně. Třetí a zatím poslední se usku-
tečnilo  v  dubnu  2010.  Toto  sympozium  
i stejnojmenná kolektivní monografie, která 
byla z něho vydána, byly věnovány význam-
nému  životnímu  jubileu  prof.  PhDr. Miro-
slava Mikuláška, DrSc.

Na katedře slavistiky každoročně probí-
há ve spolupráci se Slavistickou společností 
Franka Wollmana mezinárodní setkání mla-
dých slavistů Slavica iuvenum. Tradice těch-
to setkání sahá do 90. let, kdy na obou tehdy 
ještě  samostatných  katedrách  polonistiky  
a  rusistiky  byly  organizovány mezinárodní 
studentské vědecké konference. Tato setká-
ní  poskytují  nastupující  vědecké  generaci 
platformu  pro  výměnu  zkušeností  v  oblas-
ti  jazykovědy,  literární  vědy,  kulturologie  
a translatologie slovanských jazyků. Prezen-
tované  příspěvky  jsou  pravidelně  od  roku 
1998 publikovány ve sbornících.

Oddělení  polonistiky  katedry  slavistiky 
získalo  v  roce  2006  prestižní  ocenění 

Polonicum, které uděluje Centrum polského 
jazyka  a  kultury  pro  cizince  Varšavské 
univerzity za zásluhy v propagaci polského 
jazyka a kultury za hranicemi Polska. Patro-
nem  čestného  vyznamenání  je  maršálek 
Senátu  Polské  republiky.  Ocenění  převzal 
ve  Varšavě  v  přítomnosti  nejvyšších  před-
stavitelů Varšavské univerzity a ministerstva 
kultury  Polské  republiky  prof.  PhDr.  Jiří 
Damborský, DrSc.

Blažena RUDINCOVÁ

6.–8.  října  1993  první  mezinárodní  kon-
ference  s  názvem  Ruský jazyk ve sféře 
byznysu,  která  dala  impuls  ke  zkoumání 
funkce  jazyka  v  podnikatelské  sféře.  Od 
roku  1993 až  do  roku  2007  katedra  a  po-
zději  oddělení  rusistiky  katedry  slavistiky 
pořádala  tyto  konference  každoročně. 
Účastnili  se  jich  významní  lingvisté  nejen 
z českých vysokých škol, ale i ze zahraničí, 
například  prof.  PhDr.  R.  Zimek,  DrSc., 
prof.  PhDr.  S.  Žaža,  CSc.,  Prof.  PhDr.  
I.  Čeňková,  CSc.,  doc.  T.  V.  Kozlova, 
CSc.  aj.  Vystoupení  účastníků  konferencí 
byla  publikována  ve  sbornících,  které 
v letech 1993–1998 vycházely pod názvem 
Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in 
sphaera mercaturae,  od  roku  1999  pak 
pod  názvem:  Lingua et communicatio in 
sphaera mercaturae. Bohemica, Britannica, 
Germanica, Rossica.  V  letech  1999–2004 
byli ostravští rusisté pod vedením doc. PhDr. 
K.  Lepilové,  CSc.,  řešiteli  výzkumného 
záměru Cizojazyčná řečová komunikace ve 
sféře podnikání (česko – anglicko – německo 
– ruský projekt). V  rámci  tohoto  výzkumu 
vznikly na pracovišti v devadesátých letech 
první  české  překladové  slovníky  z  oblasti 
hospodářské  ruštiny  autorů  M.  Vavrečky,  
M. Hrdličky a B. Rudincové.

Katedra  slavistiky  organizuje  každý 
sudý rok mezinárodní vědeckou konferenci 
Parémie národů slovanských.  Myšlenka 
konference  se  zrodila  v  roce  2002,  kdy 
byla  poprvé  uspořádána  k  uctění  památky 
150.  výročí  úmrtí  Františka  Ladislava 
Čelakovského  a  vydání  jeho  Mudrosloví 
národu slovanského ve příslovích.  Její 
iniciátorkou  byla  tehdejší  vedoucí  katedry 
slavistiky  doc.  PhDr.  Eva Mrhačová,  CSc. 
Evropští slavisté projevili o takto zaměřenou 
vědeckou  konferenci  mimořádný  zájem, 
proto  bylo  rozhodnuto,  že  mezinárodní 
setkání  s  týmž  názvem  se  budou  konat 
v  Ostravě  každé  dva  roky.  Konference 
se  pravidelně  účastní  paremiologové 
z  domácích  a  zahraničních  akademických 
center a ústavů (mj. z Běloruska, Německa, 
Polska, Ruska, Slovenska, Ukrajiny, Srbska). 

Obálky sborníků Parémie národů slovanských

Úspěšných 20 let 
KATEDRY GERMANISTIKY

Ocenění Polonicum ostravské polonistice

Katedra  germanistiky  je  katedra  mla-
dá,  vznikla  po  založení  Filozofické  fakulty  
Ostravské univerzity v r. 1991. Uběhlo dva-
cet let velmi tvrdé práce, jejímž výsledkem 
bylo  získání  akreditace  magisterského  od-
borného  studia  oborů Německý  jazyk  a  li-
teratura (2005 studia dvouoborového a 2006 
i  studia  jednooborového)  a  Němčina  pro 
překladatelskou  praxi  (2009),  získání  akre-
ditace doktorského studia v oboru Německý 
jazyk  (2005),  navázání odborné  spolupráce 
s  celou  řadou  zahraničních  univerzit  (ze-
jména  si  vysoce  vážíme  trvalé  spolupráce 
s univerzitami Würzburg a Erfurt) a konečně 
získání práva vydávat celostátní odborný ča-
sopis Studia germanistika (2009).

Jako  vyprofilované  vědecké  pracoviště 
se katedra poprvé představila v roce 2001 na 
konferenci Aspekty utváření textů  (Aspekte 
der Textgestaltung),  kterou  uspořádala  ve 
spolupráci s partnerskou univerzitou Erfurt. 
Hojná  účast  zahraničních  hostů  (germanis-
tů) i kolegů z českých germanistických pra-
covišť  vědčila  o  tom,  že  přes  svou  polohu 
spíše na okraji republiky dokáže být ostrav-
ská  katedra  centrem  germanistického  dění. 
Potvrdila  to  i  druhá  velká  vědecká  konfe-
rence,  která  se  na  katedře  germanistiky FF 
OU konala v listopadu 2009 a nesla  název 
Jazyk a emoce v němčině a češtině (Sprache 
und Emotionen im Deutschen und im Tsche- 
chischen).  Třídenní  mezinárodní  konferen-
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ce  se  zúčastnila  řada  odborníků  na  tuto  
v  současnosti  velmi  aktuální  problematiku 
z  Německa,  Rakouska,  Polska,  Slovenska  
a germanisté téměř ze všech českých vyso-
koškolských pracovišť

Při konferenci byl dán prostor i nejmlad-
ší vědecké generaci, tedy doktorandům, kte-
ří  představili  své  budoucí  disertační  práce 
formou posterových prezentací.

Konference  nejen  pojednávala  o  emo-
cích, ale také proběhla ve vynikající emoč-
ní atmosféře. Přispěl k ní  i bohatý kulturní 
program,  jehož  součástí  byla  výstava  foto-
grafií  demonstrující  dlouholetou  spolupráci 
ostravské a erfurtské germanistiky: erfurtská 
studentka Elizabeth Wölke na ní představila 
své fotografie věnované fenoménu průmys-
lového  komplexu  Vítkovice  (nazývaného 
často „ostravské Hradčany“) tak, jak jej po-
znala  během  výměnného  pobytu  studentů  
v Ostravě. 

Lenka VAŇKOVÁ

dlouhá, jeho význam pro vývoj anglistické-
ho pracoviště v Ostravě byl klíčový: do his-
torie katedry se zapsal zásadním způsobem 
v roce 1992, kdy připravil obnovení katedry 
po dvacetileté přestávce a byl jejím prvním 
vedoucím,  a  dále  pak  v  letech  2006–2009, 
tedy  v  posledních  čtyřech  letech  svého  re-
nesančně bohatého života, kdy se opět plně 
věnoval jako vedoucí katedry rozvoji ostrav-
ské anglistiky.

Během tohoto krátkého období přineslo 
jeho  úsilí  ostravské  anglistice  čtyři  mimo-
řádné  úspěchy.  Ihned  po  svém  nástupu  do 
funkce začal prof. Svoboda pracovat na pro-
gramu doktorského studia v oboru Anglický 
jazyk, který prošel velmi úspěšně akreditací 
a od roku 2008 přijímá studenty z domácí-
ho pracoviště i jiných českých, slovenských  
a polských vysokých škol. V roce 2007 při-
pravil rozsáhlý a náročný projekt vydání se-
braných spisů prof. Firbase v angličtině, pro 
který získal na ostravském symposiu českých 
anglistů  (11.  11.  2007)  profesory  anglické 
lingvistiky z Prahy, Brna i Olomouce a ná-
sledně také finanční podporu grantu GAČR. 
Realizace  detailně  připravené  koncepce 
spisů  se  po  odchodu Aleše  Svobody  ujali 
jeho ostravští a brněnští kolegové a v květ- 
nu  2011  byl  se  vzpomínkou  na  prof.  Svo-
bodu  pokřtěn  první  díl  série  plánovaných 

publikací,  jejichž  vydavatelem  je  společně 
Ostravská  a  Masarykova  univerzita.  Sou-
časně  se  prof.  Svoboda  podílel  na  tvorbě 
projektu kolektivního lingvistického výzku-
mu katedry, který  rovněž získal v grantové 
soutěži  podporu  GAČR  a  byl  úspěšně  do-
končen již bohužel bez účasti pana profesora 
v roce 2009 vydáním kolektivní monografie 
Communication Strategies in Text and Talk. 
Čtvrtým podstatným úspěchem bylo založe-
ní lingvistického centra excelentního výzku-
mu, jehož současné výzkumné aktivity byly 
propojeny  s  výzkumnými  záměry  lingvistů 
katedry germanistiky ve společném projektu 
dlouhodobého  výzkumu  odborného  jazyka 
angličtiny a němčiny. 

Odborné  i  organizační  úspěchy  Ale-
še  Svobody  nejen  posílily  a  rozvinuly  vý-
zkumnou  práci  katedry,  přispěly  rovněž  
významným  dílem  k  vybudování  respek-
tované pozice pracoviště v rámci české an-
glistiky  a  vedly  k  intenzivnější  spolupráci  
s kolegy z Brna, Prahy, Olomouce a dalších 
univerzit. 

K nedožitému  jubileu  věnovala  katedra 
prof. Svobodovi dvě odborné publikace: ko-
lektivní monografii New Chapters in Func-
tional Syntax  (k vydání připravili S. Kavka 
a M. Černý) a zvláštní číslo časopisu Ostra-
va Journal of English Philology 1, 2011.

Renáta TOMÁŠKOVÁ

Příspěvky jednotlivých kateder k dobrému jménu fakulty v odborném světě

Katedra germanistiky v plné sestavě. Třetí zprava je její vedoucí, prof. PhDr. Lenka  
Vaňková, Dr., která byla od roku 2004 již třikrát zvolena předsedkyní Svazu germanistů 
ČR                                                                                 Foto: archiv katedry germanistiky

Milníky ostravské 
ANGLISTIKY

Na  jaře  letošního  roku  si  česká  i  slo-
venská  obec  anglistů  připomenula  životní 
jubileum prof. PhDr. Aleše Svobody, DrSc., 
bohužel  již  jako  jubileum  nedožité.  Prof. 
Svoboda  byl  žákem  a  dlouholetým  spo-
lupracovníkem  brněnského  prof.  Firbase  
a  patřil  stejně  jako  on  k  předním  českým 
anglistům,  známým  ve  svém  oboru  –  pře-
devším syntaxi a funkční větné perspektivě 
– rovněž v zahraničí. Velice si vážíme toho, 
že profesní dráha i osobní přátelské vztahy 
prof. Svobody byly po léta spjaty také s Fi-
lozofickou  fakultou  Ostravské  univerzity, 
zvláště  s  katedrou  anglistiky  a  amerikanis-
tiky.  Přestože  doba,  po  kterou  byl  členem 
ostravské  katedry  plným  úvazkem,  nebyla 

Zahájení symposia českých anglistů v roce 
2007            Foto: archiv katedry anglistiky

Dvě velké 
mezinárodní akce 

KATEDRY ROMANISTIKY

Katedra romanistiky je na Filozofické fa-
kultě Ostravské  univerzity  katedrou  novou. 
Byla  založena  v  roce  1993  a  budována  za 
velké  pomoci Romanistického  ústavu  Slez-
ské univerzity v Katovicích a Francouzského 
institutu v Praze. Dosáhla již akreditace ma-
gisterského oboru Francouzský jazyk a lite-
ratura  (dvouoborová  i  jednooborová  studia) 
i akreditace prestižního oboru Francouzština 
pro překladatelskou praxi (2010). V posled-
ních  čtyřech  letech  se  dokázala  zviditelnit 
především dvěma mimořádnými akcemi.

Tou první byla velká mezinárodní vědec-
ká konference spojená s doprovodným fes-
tivalem divadelních  představení,  přednášek 
a  scénického  čtení,  který  proběhl  současně 
v Ostravě, Praze a Paříži. Pořadatelé věnova-
li celou akci Alfredu Jarrymu (1873–1907), 
spisovateli a zakladateli moderního divadla, 
jednomu  z  „vynálezců“  černého  humoru  
a  objevitelů  absurdna  v  umění  –  u  příleži-
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republiky v Praze, Francouzským institutem 
v Praze, Českým centrem v Paříži,  sdruže-
ním vysokoškolských učitelů  francouzštiny 
Gallica,  společností Alliance  française  Os-
trava,  Národním  divadlem  moravskoslez-
ským a domem knihy Librex. Konference se 
konala pod záštitou Václava Havla a děkan-
ky FF OU doc. Evy Mrhačové a zúčastnili 
se jí přední čeští i světoví odborníci z oborů 
literatura, filozofie, translatologie a teatrolo-
gie. Výstupem z konference  je stejnojmen-
ná,  plně  dvojjazyčná  publikace  obsahující 
studie  významných  autorů  jako  Henri  Bé-
har, Patrick Besnier, Vladimír Borecký, Petr 
Král  či  Josef  Fulka.  První  vydání  je  zcela 
rozebráno.

Pro nás má mimořádnou důležitost  fakt, 
že prestižní mezinárodní organizace Společ-
nost přátel Alfreda Jarryho tuto akci vyhod-
notila jako nejvýznamnější mezinárodní kon-
ferenci věnovanou A. Jarrymu od roku 1981. 

Konference Alfred Jarry a česká kultu-
ra otevřela  ostravské  romanistice  dveře  ke 
spolupráci  s  mnoha  světovými  i  českými 
odborníky. Volným pokračováním této spo-
lupráce byla v červnu 2011 Dílna literárního 
překladu a festival Literatura a současnost. 
Cílem této druhé významné akce katedry ro-
manistiky bylo vytvořit prostor pro diskusi 
o kvalitě překladu a perspektivách vydávání 
překladů z francouzštiny. Doprovodný festi-
val, jehož se zúčastnil mimo jiné i prozaik, 
básník  a  celosvětově  nejhranější  žijící  dra-
matik, zakladatel tzv. Hnutí Panika, Fernan-
do Arrabal,  dodal  celé  akci  široký kulturní 
rozměr. 

Věříme,  že  navázaná mezinárodní  spo-
lupráce s odborníky a zájem studentů budou 
i nadále pokračovat a že se letošní úspěšná 
Dílna  literárního  překladu  stane  základem 
pro vybudování tradice v této oblasti.
Jitka SMIČEKOVÁ, Mariana KUNEŠOVÁ

Alfred Jarry  

Fernando Arrabal v Ostravě 
Foto: Antonín Dvořák

tosti  stého  výročí  jeho  úmrtí.  Konference 
Alfred Jarry a česká kultura se uskutečnila 
na FF OU ve  dnech  19.–20.  října  2007  ve 
spolupráci  se  Společností  přátel  Alfreda 
Jarryho  ve  Francii  (Société des amis d´Al-
fred Jarry),  velvyslanectvím  Francouzské 

Freudovo poselství  
a inspirace na  

KATEDŘE PSYCHOLOGIE

Ve  dnech  10.–11.  listopadu  1999  uspo-
řádala Filozofická fakulta Ostravské univer-
zity ve velkém sále Nové radnice v Ostravě 
mezinárodní  vědeckou  konferenci  k  60. 
výročí  úmrtí  Sigmunda  Freuda  s  názvem 
Sigmund Freud – poselství a inspirace. Tato 
akce byla inspirována úspěšným 1. Psycho-
analytickým  seminářem  k  140.  výročí  na-
rození S. Freuda uspořádaným v roce 1996 
PhDr.  Z.  Mlčákem  z  katedry  psychologie  
a sociální práce Filozofické fakulty Ostrav-
ské  univerzity.  Iniciátorkou  mezinárodního 

Sborník Sigmund Freud – poselství  
a inspirace

interdisciplinárního  sympozia,  jehož  cílem 
bylo  připomenutí  významu  díla  tohoto  ge-
niálního myslitele, byla tehdejší děkanka FF 
OU doc. PhDr. E. Mrhačová, CSc., která se 
také stala předsedkyní organizačního výbo-
ru. Jeho členy byli doc. PhDr. P. Holý, Dr., 
PhDr.  Z.  Mlčák,  doc.  dr.  K.  Paulík,  CSc.  
a PhDr. M. Pilař, CSc. 

Na  interdisciplinárně  pojaté  konferenci 
vystoupila  řada  osobností.  Patřili  k  nim 
čeští  psychoanalytikové  PhDr.  M.  Šebek, 
CSc.  (II.  LF  UK,  Praha  )  a  doc.  PhDr.  
J.  Pechar  (FÚ  ČAV,  Praha),  psychologové  
doc.  PhDr.  J. Kulka,  CSc.  (Arcana,  Brno),  
PhDr.  O.  Marlinová  (FF  UK,  Praha), 
PhDr.  Z.  Mlčák  (FF  OU,  Ostrava), 
doc.  PhDr.  K.  Paulík,  CSc.  (FF  OU, 
Ostrava),  PhDr.  A.  Plháková,  CSc.  (FF 
UP,  Olomouc),  historikové  umění  doc. 
PhDr. P. Holý, Dr.  (FF OU, Ostrava)  a Dr.  
P.  Spielman  (Stadtmuzem,  Bochum),  lite- 
rární vědkyně Univ.-Ass. Mag. Dr. G. Zand  
(Universität  Wien),  filozof  Mgr.  T.  Hau- 
er, Dr. (VŠB–TU, Ostrava) a historik PhDr. 
J.  Jurok,  CSc.  (Muzeum,  Nový  Jičín). 
Konference  se  zúčastnili  i  aktivní  členové 
Společnosti  S.  Freuda  v  Příboře.  V  rámci 
konference  proběhlo  setkání  s  ostravskými 
novináři,  návštěva  Pamětní  síně  Sigmunda 
Freuda  v  příborském  muzeu  a  zajímavý 
autorský  počin  doc.  Petra Holého  nazvaný 
Koncert pro jeden obraz, který se uskutečnil 
v  Komorní  scéně Aréna.  Tematický  obsah 
i  kvalitu  této  reprezentativní  konference 
dokládá  sborník  kolektivu  autorů  Sigmund 
Freud – poselství a inspirace  (Ostrava 
1999).                                       Zdeněk MLČÁK

Plakát L. Fojtíkové na mezinárodní konfe-
renci Alfred Jarry a česká kultura (Ostra-
va, 2007)
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katedře  ostravské  Filozofické  fakulty  jako  
o těžko čitelném a obtížně luštitelném prv-
ku drolerie středověkého manuskriptu.

Marie ŠťASTNÁ

Z knižní produkce katedry dějin umění

cet hostů z univerzitních pracovišť v Praze, 
Bratislavě  a  Nitře  –  významných  filologů, 
translatologů,  překladatelů  a  tlumočníků. 
Překladatelská soutěž spolu se Dnem s pře-
kladem je tak přínosem hned ve dvou oblas-
tech: jednak vychází vstříc všeobecnému zá-
jmu studentů o překlad a překládání a nabízí 
jim možnost rozšířit si znalosti v této oblasti 
a ověřit si své dovednosti v praxi, jednak vy-
tváří  prostor  k  formálnímu  i  neformálnímu 
setkávání  odborníků  a  studentů  z  různých 
vysokých škol, ke spontánnímu navazování 
spolupráce a vzájemné inspiraci.

Do studovny a prodejny skript nyní při-
chází šestý sborník prezentující letošní pro-
gram Dne s překladem  a  úspěšné  soutěžní 
příspěvky (Den s překladem VI, dříve Tran-
slatologica Ostraviensia  I–V);  s  počátkem 
zimního semestru 2011/12 byl vyhlášen  již 
VII. ročník této oblíbené soutěže.

Renáta TOMÁŠKOVÁ

Foto 04_15 – obálka sborníku

Jazykové katedry v jedné linii: 
DEN S PŘEKLADEM – šest 

let tvůrčí práce a spolupráce 
jazykových kateder FF

Obálka sborníku Translatologica  
Ostraviensia

Z  různých  důvodů  se  nemůže  rovnat 
katedrám,  které  tvořily  ostravskou  Filozo-
fickou  fakultu  od  jejího  zrodu. Třeba díky 
jejich dlouhé existenci… nebo kvůli  jejich 
renomé a počtu osobností. I takto by se dalo 
pohlížet na nejmladší katedru FF – katedru 
dějin  umění  a  kulturního  dědictví. Tradič-
ní  pracoviště  téhož  zaměření  by  jí  mohla 
závidět  věk,  ona  zase  jim  zralost  a  právě 
onu  tradici.  Čím  se  však  může  „mladice“ 
chlubit? Že vůbec byla schopna se v dneš-
ní  konkurenci  „přemnožených“  oborů  na 
podzim  roku  2010  ustavit. Že  její  členové 
mají  v  poslední  době  na  kontě  hojnou  –  
a snad i pro širší veřejnost užitečnou a za-
jímavou  publikační  činnost.  Díky  svému 
zaměření  na  teoretickou  přípravu  studentů 
v  památkové  ochraně  se  jí  podařilo  získat 
i vklad z evropského operačního programu 
pro  konkurenceschopnost.  Napomohlo  to 
k  materiálnímu  vybavení  katedry  i  k  vy-
lepšení  fundamentu  oborové  knihovny. 
Je  třeba  také  říct,  že  Ostrava,  ač  tradičně 
ve  vysokém  školství  zaměřena  technic-
ky,  což  se  obráží  i  na  specializaci  uměno-
vědného  studia  této  katedry  (zaměření  na 
památkovou  péči  a  technické  památky), 
se začala na  tomto pracovišti výrazně pro-
filovat  i  v  oblasti  středověké  výtvarné  
a duchovní kultury. Koncentruje se tam vý-
zkum  středověké  ikonografie,  zatím  stále 
ještě  v  prostředí  české  uměnovědy  vzácná 
disciplína. A nikoli odtažitá od dnešního ži-
vota zhuštěného mj. do obrazových informa-
cí: jde o odbornost, která se pokouší scelovat 
chápání nejen středověkého světa. Věřím, že 
ani dnes už není vhodné mluvit o nejmladší 

Benjamínek FF: 
KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ  

A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

K  počinům,  kterými  se  filozofické  fa-
kultě  daří  zaujmout  nejen  vlastní  akade-
mickou  obec,  ale  které  také  reprezentují  
Ostravskou univerzitu v celostátním měřítku 
i  na  poli  některých  zahraničních  univerzit, 
bezpochyby patří studentská překladatelská 
soutěž a její každoroční závěrečná konferen-
ce doprovázená překladatelskými dílnami – 
Den s překladem. Podnět k založení soutěže 
vzešel z řad studentů překladatelských semi-
nářů počátkem roku 2005 a padl na úrodnou 
diskusní  a pracovní půdu  skupiny vyučují-
cích překladu a tlumočení ze všech kateder 
cizích  jazyků  na  FF,  kteří  se  v  té  době  již  
z  iniciativy  významného  translatologa  dr. 
Milana Hrdličky (Katedra slavistiky FF OU) 
pravidelně scházeli k práci na dalším rozvo-
ji studia překladu a tlumočení na filozofické 
fakultě.

Idea  soutěže  brzy  získala  jasné  kontu-
ry  a  v  září  akademického  roku  2005/2006 
byl  pod  záštitou  tehdejší  děkanky  FF  doc. 
Evy Mrhačové vyhlášen  její  I.  ročník, ote-
vřený  studentům  všech  českých  univerzit  
a  také  studentům  spolupracujících  univer-
zit slovenských a polských, kteří překládali  
z cizích jazyků do češtiny nebo slovenštiny. 
Během šesti soutěžních ročníků prošlo hod-
nocením  našich  porotců  více  než  600  lite-
rárních  a  neliterárních  soutěžních  překladů 
studentů z  různých univerzit. Během závě-
rečných konferencí vystoupilo více než dva-
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AKADEMICKÁ KABALA
Student záhy na vysoké škole pochopí, že 

není ani tak důležité, co (a jak, a zda vůbec) si 
myslí, ba ani to, co vybádá nebo napíše, ale že 
vše se točí kolem zdánlivě formální banality, jíž 
je odkazový a poznámkový aparát v akademic-
kém prostředí produkovaných textů. Rozumní 
kantoři studenty už od prvního ročníku nutí, 
aby své seminárky opatřovali náležitě pečlivě 
podle daných norem upravenými bibliografic-
kými citacemi. Až se zdá, jako by to, co je pod 
čarou, bylo důležitější než to, co je nad čarou. 
Potíž je, že ani sami učitelé nejsou jednotní 
v tom, jak takové zápisy mají vlastně vypadat. 
Navíc mezi obory a katedrami existují rozdíly 
v zavedených zvycích, na nichž ovšem všichni 
dogmaticky bazírují. A ještě to všechno změni-
ly počítače, internet – a nakonec nově vydané 
mezinárodní i domácí oficiální normy. Starší 
harcovníci vědy žehrají, že už je to kdoví koli-
kátá reforma způsobu psaní bibliografických 
odkazů, jíž se museli rituálně podrobit – a ve-
sele dál píšou, jak byli před desetiletími zvyklí. 
Student je beznadějně zmaten. 

Nejen student – mohu ho uklidnit. Akredi-
tační komise a grantové agentury klidně vrátí 
vysoké škole spis čítající tisíce stran, na němž 
desítky lidí pracovaly mnoho týdnů, s výtkou, 
že bibliografické seznamy doporučené literatu-
ry nejsou až do posledního puntíku provedeny 
korektně a je tedy třeba je přepracovat. Redak-
ce nepřijme článek, nebude-li upraven podle jí 
preferovaných pravidel. Šikana? Bezpochyby. 
Ale možná taky snaha o důkladnost začínající 
právě od nejmenších detailů, jakými jsou teč-
ky, čárky, dvojtečky, závorky hranaté i lomené, 
kurzívy i verzálky.

Ale  jaká  jsou  tedy  ona  pravidla? A  která 
z nich platí? Ukazuje se, že z toho se stala věda 
sama o sobě. Knihovníci, dnes se jim říká in-
formatici, vypracovali mezinárodní normy pro 
zapisování  údajů  umožňujících  identifikaci  
a lokalizaci nejrozmanitějších publikací, infor-
mačních zdrojů, děl a výtvorů lidského ducha, 
jejichž  uchováváním  a  distribucí  se  zabývají. 
Vědci,  chtějí-li  jejich  služeb  užívat,  se  musí 
přizpůsobit, i kdyby jim připadaly sofistikova-
né  knihovnické  záznamy  sebevíc  překompli-
kované a nesmyslné.

V současné době se ve světě v různých od-
borných oblastech užívá asi 15 různých norem, 
jak takové záznamy psát. Zpravidla se jim říká 
citační styly, citační normy nebo bibliografické 
citace. Vzhledem k tomu, že existují v rozma-
nitých  národních  a  odborných  variantách,  je 
jich celkem asi 200.

V zásadě  jde o  toto: Člověk někdy potře-
buje  při  psaní  v  textu,  který  sleduje  určitou 
myšlenkovou,  logickou  a  argumentační  linii, 
učinit vysvětlující nebo upřesňující poznámku 
(glosu), rozvinout detailní argumentaci, připo-
jit  komentář,  poukázat  na  cosi,  odvolat  se  na 
něco či někoho, na chvíli tok myšlenek zastavit 
a nabídnout odbočku (exkurz), dodatek, vsuv-

ku,  v  níž  rozvine  jiné  téma. Této  rozvětvené 
struktuře kolem základního textu dnes říkáme 
hypertext. Otázka  je,  jak  čtenáře  zřetelně  na-
vigovat, aby mohl buď poměrně nerušeně sle-
dovat pouze základní myšlenkovou linii, anebo 
si z nabídek různých odboček vybrat ty, které 
ho zajímají. Pokud by se všechno, co je navíc, 
umisťovalo do závorek, text by neúměrně na-
rostl a ztratil na přehlednosti a eleganci. Proto 
už ve starověku a středověku se písaři nauči-
li  užívat  okraje  stránky  (margo)  k  psaní  glos 
a  komentářů. Dnes máme  technické,  grafické 
a typografické vymoženosti, které orientaci ve 
složitém textu výrazně usnadňují. Ale v zásadě 
zůstává jen místo na konci textu a spodní okraj 
stránek.  Při  psaní  na  klasickém  psacím  stroji 
se poznámkový aparát pod čarou tvořil těžko. 
Takřka  vše,  co  zbujelo  do  hypertextu,  bylo 
tehdy nutno umístit na konec a v textu k tomu 
vytvořit  jen  zkratkovité  poukazy.  Čtenář  lač-
ný detailů  tak musel neustále  listovat dozadu  
a zpět. Sazeč v  tiskárně stejně  jako počítačo-
vý textový editor však umějí vytvořit i vhodně 
pružný spodní okraj každé stránky, na nějž je 
možno umístit  to, co náročný čtenář potřebu-
je,  aniž  by  čtenář  spěchající  nebo  nenáročný 
ztratil nit při sledování lineárních řádků v textu 
nahoře. Na povaze textu a typu čtenářů záleží, 
co  a  kolik  toho  bude  nahoře,  dole  pod  čarou 
a  na  konci.  Akademické  rituály  si  ale  libují  
v  textech,  které  jsou ve  srovnání  s  beletrií  či 
novinami čtenářsky velmi nevstřícné, nejen co 
do myšlenkové zapeklitosti, esoterického jazy-
ka a tajemných malůvek, ale i komplikovaným 
kabalistickým  systémem  liter  a  znaků,  vyňa-
tých ze svých běžných sémantických souřadnic 
a sloužících už jen orientaci v hypertextovém 
bludišti.  Ba  podle  míry  zbytnění  hypertextu  
a  rituální  preciznosti  jeho  formálního  zachy-
cení do symbolického kódu jsou novodobí vě-
dečtí šamani cejchováni a odměňováni.

Zdálo by  se  tedy,  že  stačí  přijmout  jednu 
z norem a psaní odkazů, poznámkového apa-
rátu  a  závěrečného  soupisu  použité  literatury 
se  stane  bezproblémovou  hračkou. Ouha,  tak 
jednoduché to nebude a nová úskalí teprve za-
čínají. Naše země například přijala mezinárod-
ní normu psaní bibliografických záznamů ISO 
690 v roce 1987. Tehdy ovšem u nás ještě nee-
xistovaly osobní počítače. Norma byla inovo-
vána – tentokrát už i pro klávesnice a textové 
editory počítačů – v roce 1997. Ale nezohled-
nila internet, který se tehdy teprve začal maso-
vě prosazovat. Další verze – ISO 690-2 – byla 
přijata v roce 2000 a už formalizovala i zápis 
elektronických  informačních  zdrojů,  včetně 
internetových.  Její  poslední  inovace  proběhla 
roku  2002.  Norma  se  prosazovala  jen  velmi 
pomalu.  Ve  společenských  vědách  zůstávali 
mnozí věrni systému APA (americké asociace 
psychologů),  jemuž  se  pracně  naučili  počát-
kem  90.  let,  když  začínali  číst  anglicky.  Jiní 
se  podřídili  diktátu  prestižních  zahraničních 

časopisů, které mezinárodní normu ignorovaly. 
Zbylí si dál píšou, jak byli zvyklí.

Vznikl chaos, kdy studenti slyší v každém 
předmětu jiné rady, jak co psát, odborné časo-
pisy  a  sborníky  zveřejňují  každý  článek  s  ji-
ným  typem  poznámkového  aparátu,  vědecká 
pracoviště a nakladatelství si stanovují interní 
normy.

Studenti,  ale  vlastně  i  jejich  učitelé, měli 
vždy k dispozici různé brožurky a příručky ra-
dící  jak napsat diplomovou nebo bakalářskou 
práci. Jen za posledních dvacet let jich vznikly 
stovky. V podstatě každá  fakulta  i univerzitní 
knihovna  jich  vydala  několik.  Zhruba  dva-
cítka  nejoblíbenějších  se  šířila  tiskem  anebo 
jsou  dostupné  na  internetu.  Kromě  různých 
metodických  rad  a  praktických  pokynů  obsa-
hují také návody, jak správně vyhotovit citač-
ní  aparát  a  bibliografické  záznamy. Dal  jsem 
si  tu práci a  řadu z nich podrobně analyzoval 
–  a  zjistil  jsem,  že mnohé  jsou  velmi  špatné  
a takřka všechny obsahují chyby. Včetně hojně 
užívaných  manuálů  informatika  Petra  Boldi-
še  nebo  třeba  normy  vydané  naší  univerzitní 
knihovnou.  (Pokud  to  někoho  zajímá,  ať  mě 
sleduje  na Twitteru,  nebo mi  napíše.)  Zobec-
ňují například zvyklosti přírodovědných oborů 
i  pro obory  společenskovědní,  vnucují mode-
ly  upřednostňované  sociology  všem  ostatním 
disciplinám,  někteří  dříve  narození  autoři  be-
rou  jen  málo  na  vědomí,  že  už  se  nepíše  na 
psacím  stroji,  a  sami  rozhodně  nepoužívají 
internet  s  takovou  intenzitou  a  bravurou  jako 
dnešní studenti. Nejhorší je, že uvedené vzory 
způsobu citování a zapisování bibliografických 
odkazů pletou dohromady pravidla z  různých 
norem a navíc obsahují řadu překlepů a jiných 
formálních  nedůsledností.  Studenti  totiž  ob-
vykle tyto brožury čtou jen velmi povrchně, ale 
zato jejich modelové příklady otrocky kopírují.

Ke  zmatku  ovšem  přispívají  i  samy  me-
zinárodní  normy.  Odborné  termíny  a  výrazy 
ustálené  v  anglofonním  prostředí  jsou  někdy 
nešťastné  a  jejich  užívání  nelogické  a  přísně 
vzato nesprávné, což vynikne právě při  jejich 
překladu do jiných jazyků.

Například už výraz „bibliografická citace“. 
Slovo citace, jak je nám do češtiny knihovníky 
uváděno, označuje  jak onu pasáž cizího  textu 
přejatou  do  textu  našeho,  tedy  vlastní  citát, 
tak  i  způsob  formálního  knihovnického  zápi-
su  umožňujícího  jednoduše  lokalizovat  zdroj, 
z  něhož  byla  ona  pasáž  převzata. Angličtina 
říká tomu prvnímu quotation a druhému citati-
on. Ale někdy i reference. Citation není ovšem 
v angličtině jen onen záznam, ale i sám způsob, 
jímž  se  cituje,  tedy  citování.  Reference  pak 
může  být  buď  odkazový,  ale  taky  jednoduše 
jen  poznámkový  aparát  (jemuž  ale  angličtina 
říká i notes), ale někdy i to, čemu u nás říkáme 
„bibliografie“, tedy seznam literatury. Zmatek, 
tam  i  tady.  Naši  knihovníci  dosud  překládali 
výrazy  reference  a citation  zcela  opačně,  než 



jak  je  angličtina  užívá.  Pochopitelně.  To,  že 
něco  je  z Ameriky,  ještě neznamená,  že  je  to 
správně. Výraz „seriál“ nahradil to, čemu jsme 
dříve  říkali  „periodikum“. My  si  asi  pod  po-
jmem  seriál  představíme  něco  docela  jiného. 
Kdo  by  například  pod  výrazy  „primární  od-
povědnost“ a „podřízená odpovědnost“ hledal 
„autora“ a „spoluautora“?

Knihovníci  nadto  pokládají  některé  údaje 
za zbytné, například místo vydání a nakladate-
le. Pro nás v humanitních či společenských vě-
dách to ale může být důležitý indikátor odbor-
né  spolehlivosti  publikace. Naproti  tomu kód 
ISBN,  nám  nic  neříkající,  je  pro  informatiky 
veledůležitý.

Překvapí ještě někoho, že knihovníci a češ-
tináři jsou u nás už léta ve při – o mezeru před 
dvojtečkou? Knihovníci chtějí dvojtečkou od-
dělit jednotlivá pole bibliografického záznamu, 
češtináři ji chtějí jako interpunkční znaménko 
přirazit k předchozímu znaku. Ke komu se ne-
bohý student – či vědec – přikloní?

Tak  tedy,  jak  bylo  řečeno,  norma  sama 
k  odstranění  zmatku  nestačí  a  praktické  ná-
vody k jejímu použití jsou plné chyb. Naštěstí 
jsem našel příručky, které nematou a skutečně 
pomáhají:

MEŠKO,  Dušan;  KATUŠČÁK,  Dušan; 
FINDRA, Ján a kol. Akademická příruč-
ka.  České  uprav.  vyd.  Martin:  Osveta, 
2006.

Tato publikace má sice kapesní „špalíčko-
vý“ formát a praktický trvanlivý obal, ale pro 
studenty je příliš objemná a drahá. Vědec nebo 
učitel by ji však opravdu využil.

BRATKOVÁ,  Eva.  (zprac.).  Metody ci-
tování literatury a strukturování biblio-
grafických záznamů podle mezinárodních 
norem ISO 690 a ISO 690-2: metodic-
ký materiál pro autory vysokoškolských 
kvalifikačních prací  [online].  Verze  2.0, 
aktualiz. a rozšíř. Praha: Odborná komise 
pro  otázky  elektronického  zpřístupňová-
ní  vysokoškolských  kvalifikačních  prací, 
Asociace  knihoven  vysokých  škol  ČR, 
2008-12-22  [2008-12-30].  60  s.  (PDF). 
Dostupný  z  WWW:  <http://www.evskp.
cz/SD/4c.pdf>.

Eva Bratková je informatička a specializu-
je se právě na formální náležitosti bibliografic-
kých záznamů. Mimochodem: právě takto, jak 
je v rámečcích uvedeno, by měl vypadat bib-
liografický  záznam  o  publikaci  podle  normy 
ISO 690-2. Ovšem ve verzi akademické, nikoli 
knihovnické. 

Studenty hojně navštěvované stránky cita-
ce.com nabízejí automatické generování bibli-
ografických odkazů podle různých norem, ale 
momentálně nejsou plně aktualizované. Profe-
sionální systém RefWorks umí zpracovat bib-
liografické odkazy nejen podle různých norem, 
ale dokonce na míru podle požadavků stovek 
odborných časopisů. Je ovšem za peníze.

Jen málokdo zřejmě zjistil, že textový edi-
tor Word od verze 2007 obsahuje automatický 
systém pro  správu citačního aparátu a biblio-
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grafických  záznamů. Umí  pracovat  podle  ně-
kolika norem a snadno převede citační aparát 
v  celém  textu  do  jiné  podoby.  Pravda,  není 
zcela korektní, neumí třeba správně citovat ze 
sborníku  nebo  různých  internetových  zdrojů. 
Ale je možno ho to naučit. Člověk ovšem musí 
předem vědět, jak má takový zápis vypadat.

Knihovníci z Masarykovy univerzity se už 
taky nemohli na ten zmatek dívat a v roce 2010 
zprovoznili  na  svých  stránkách online  službu 
Metodika tvorby bibliografických citací, která 
zájemce nejen zasvětí do tajů této akademické 
kabaly,  ale  také  poskytuje  přehledný  vzorník 
citací  podle  nejběžnějších  stylů.  Je  to  v  tuto 
chvíli nejdokonalejší  a hlavně bezchybná po-
můcka pro studenty, učitele i vědce.

KRATOCHVÍL,  Jiří;  SEJK,  Petr;  AN-
THOVÁ,  Věra;  STEHLÍK,  Marek.  Me-
todika tvorby bibliografických citací. 
Brno:  Knihovna  univerzitního  kampusu 
MU a Ústřední knihovna PřF MU, 2010. 
Dostupné  z:  <http://is.muni.cz/do/rect/el/
estud/lf/js10/metodika/web/ebook_citace.
html#>.

Tak – a to nejlepší na konec. 
Světová  komunita  knihovníků  a  informa-

tiků  pochopila  z množství  dotazů  a  stížností, 
které  dostávala,  že  jejich  norma  je  zastaralá  
a po letech usilovné práce vydala v roce 2010 
její třetí inovaci, shrnující obě předchozí verze, 
ale  bez  chyb  a  s mnoha  změnami  a  dodatky.  
A nazvala ji – asi aby se to nepletlo – ISO 690! 
Tedy stejně jako se jmenovala ona verze první, 
nefunkční už po několika  letech. Norma byla 
přeložena  do  češtiny  a  vstoupila  v  platnost  – 
1. dubna 2011. Obsahuje hned několik aprílo-
vých žertíků. Český překlad nezohlednil připo-
mínky Evy Bratkové, kompetentní odbornice, 
která  si už v  roce 2010 stěžovala na nevhod-
nou  terminologii  anglického  originálu  nové 
normy.  Zmatek  s  výrazy  quotation,  citation 
a reference trvá. Ale „autor“ (angl. author) už 
není  „primární  odpovědnost“,  nýbrž  „tvůrce“ 
(angl. creator). Nejběžnější  typ  textu už není 
„článek“ (angl. article), ale „příspěvek“ (angl. 
contribution).  Úsměvné  je,  že  norma  má  tři 
přílohy s praktickými příklady (už to, že nor-
ma  není  dostatečně  srozumitelná  a  potřebuje 
„prováděcí  vyhlášku“,  jaksi  není  normální), 
které  jsou ale označeny  jen  jako  informativní 
(tedy ne normativní). A korunou všeho je for-
mulace uvedená hned v prvním odstavci: „Tato 
mezinárodní  norma  nepředepisuje  konkrétní 
styl odkazu nebo citace. Příklady použité v této 
mezinárodní  normě  nejsou  předepisující,  po-
kud jde o styl a interpunkci.“ Norma, která pro-
hlašuje, že není normativní, popřela nejen sebe 
sama,  ale  vůbec  smysl  a  potřebu  jakéhokoli 
řádu a pořádku. Mám ještě dodávat, že českou 
verzi normy není možno nijak snadno získat? 
V knihovnách je jen k prezenčnímu nahlédnu-
tí,  nesmí  se půjčovat,  kopírovat,  elektronicky 
šířit. Úřad, který ji vydal, prodává 40stránkový 
text  za 450 Kč,  a  to na poměrně obskurních, 
veřejnosti zcela utajených místech.

Co  bude  dál?  Co má  dělat,  teď  už  zcela 
zmatený, student – i vědec? 

Současný  stav  rozhodně  není  normální. 
Norma APA, zejména svým lpěním na tzv. har-
vardském stylu umisťování odkazů do textu ve 
formátu autor – letopočet, začíná být nešikov-
ná,  zvláště  při  citování  internetových  zdrojů. 
Norma JAMA, užívaná lékaři, obsahuje prvky, 
které jsou v českém prostředí až komické. Nor-
my Chicago, MLA nebo Turabian působí svou 
typografií  archaicky.  ISO  690  dokázala  tyto 
nedostatky odstranit a přitom se pružně přizpů-
sobila  různým  potřebám  jednotlivých  oborů. 
Vzhledem k tomu, že jde o normu mezinárod-
ní, doporučovanou státními úřady, měla šanci 
postupně sjednotit praxi napříč odbornými ob-
lastmi. Bohužel si ve svém třetím kroku sama 
podrazila nohy.

Fanatičtí  puntičkáři  ztratili  klacek,  jímž 
podpírali své lpění na bezduché formě. To snad 
tolik nevadí. Redakční  etiketa a  ediční kánon 
přichází o etalon  řádu a elegance. To už vadí 
víc.  Odborné  komunity  a  katedry  získají  na-
vrch a stanoví si vlastní normy. Převládne své-
vole a nelad. A to rozhodně není dobře – i když 
jde, pravda, zdánlivě jen o detaily a formality.

Stránky citace.com jednoduše přeladí svou 
aplikaci na aktuální stav. Pečliví brněnští kni-
hovníci  brzy  upraví  pasáže  své metodiky  tý-
kající  se normy  ISO 690. Eva Bratková vydá 
nový, nepochybně poučný a užitečný manuál. 
Word bude dál dělat to, k čemu ho přinutíme – 
budeme-li vědět, co vlastně chceme.

A nám v akademickém prostředí nezbývá 
než vytvořit další desítky dílčích manuálů, ko-
difikovat místní zvyky, něčí subjektivní názory 
povýšit na normu – a pak případně ručně pře-
pisovat celý hypertextový aparát, až se někomu 
znelíbí způsob, jakým jsme ho do svého textu 
vpravili. Doufám, že student v tuto chvíli po-
chopil, že univerzita je chrám vědění, v němž 
poznání,  veřejnosti  nepřístupného,  dostane  se 
jen adeptům, kteří byli vycvičení v magických 
rituálech vskutku zasvěcenými odborníky.

Vladimír ŠILER

AKCE MĚSÍCE ŘÍJNA
4. 10.  Vítání prvňáčků, SUS, Hladnov-

ské koleje, 19.00 hod.
5. 10.  Akademický den 2011, Dům 

kultury města Ostravy, 10.00 hod.
13. 10. Dny proti chudobě – Přehlížená 

chudoba, ThLic. Vladimír Šiler, 
Dr.; PhDr. Vladimír Špidla a prof. 
PhDr. Jan Keller, CSc., aula OU, 
13.00 hod.

13. 10. Deskové hry ve StudentOFF, 17.00 
hod.

20. 10. Jak poznávat dobrou hudbu, 
StudentOFF, diskuze, 18.00 hod.

26. 10. Beseda se třemi hosty z Afriky, 
StudentOFF, projekce, workshop, 
17.00 hod.

27. 10. Já, moje romská rodina a Woody 
Allen – Kimčongílie, StudentOFF, 
dokumentární filmy, 17.00 hod.


