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GOTICKÁ KNIŽNÍ MALBA

V období vrcholného a pozdního stře-
dověku vzniklo mnoho nádherně ilumino-
vaných  rukopisů.  Vznikaly  manuskripty 
různých žánrů, převažovaly liturgické tex-
ty, ale oblíbené byly také rytířské romány, 
kroniky, encyklopedie i práce „vědecké“, 
např. o přírodě. 

Na našem území, resp. pro české pro-
středí  vzniklo  hned  několik  skvostných 
rukopisů. Patří mezi ně např. v roce 2005 
zakoupený  Pařížský  zlomek  latinského 
překladu Dalimilovy kroniky, v němž jsou 
„vymalovány“  příběhy  z  českých  dějin 
očima  italských  iluminátorů.  Proslulá  je 
také Velislavova bible z poloviny 14. sto-
letí,  rozsáhlý  obrazový  manuskript,  jenž 
bývá označován za středověký „komiks“. 

Na  přelomu  14.  a  15.  století  patřil 
mezi  největší  bibliofily  český  a  římský 
král Václav IV., z jehož knihovny se nám 
bohužel dochoval jen zlomek. 

Přesto  stačí  nahlédnout do  „jeho“  še- 
stisvazkové  bible  a  pohltí  nás  nejen  jed-
notlivé  miniatury  k  biblickým  textům, 
ale  i  tajuplný  svět  drolerií,  jimž  vévodí  
vyobrazení  lazebnic,  divých mužů a  led-
ňáčků, symbolizujících dodnes Václavovu 
lásku ke královně. Fascinující jsou ilumi-
nace i dalších Václavových manuskriptů, 
např. Cestopisu Johna Mandevilla.

Ve  stejné  době  žil  vůbec  nejznámější 
středověký bibliofil  Jan,  vévoda  z Berry, 
pro něhož pracovali ti nejvýznamnější ilu-
minátoři. Z „jeho“  rukopisů stačí  jmeno-
vat jediný, nejkrásnější a zároveň nejpro-
slulejší – Přebohaté hodinky (Très Riches 
Heures). Miniatury měsíců kalendáře za-
chycují „idylu“ 15. století a zároveň jsou 
sondou do života středověkého člověka.

Marek ZÁGORA

Oldřich a Božena, Paříž-
ský zlomek latinského pře-
kladu Dalimilovy kroniky, 
1330–1340

Vratislavova smrt, Václav 
knížetem, Velislavova bible, 
polovina 14. století 

Detail s lazebnicí, divými muži, točenicí a ledňáčky, Bible 
Václava IV., 1389–1400

Mandeville na cestách, 
Cestopis Johna Mande-
villa, 1410–1420

Měsíc květen, Přebohaté 
hodinky vévody z Berry, 
1410–1416, 1485–1489

STŘEDOVĚK V.

Fota: archiv autora
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RADNICE SLEZSKÉ OSTRAVY

Těšínská č. 35 / Slezská Ostrava 
č.p. 138

Viktorin Šulc, Jaroslav Volenec, 
Josef Vysloužil, 

1910–1913

Městys  Polská  Ostrava  usiloval  kolem 
roku  1905  o  novostavbu  radnice,  neboť 
obecní úřady sídlily v novobarokně přesta-
věném nevelkém jednopatrovém domě. Na 
základě  soutěže,  uspořádané  na  přelomu 
let  1909–1910,  byl  k  realizaci  vybrán  ná-
vrh  plzeňského  architekta  Viktorina  Šulce 
(1870–1946).  Jeho  abstrahovaný  historis-
mus  však  byl  považován  pravděpodobně 
za málo reprezentativní. Proto projekt pře-
pracoval inženýr tamního stavebního úřadu 
Jaroslav  Volenec  a  něco  svého  do  návrhu 
vložil  i  stavitel  Josef  Vysloužil.  Budovu 
lze z exteriéru považovat za pozdní  recep-
ci  české  novorenesance  s  volutovými  ští-
ty, pilastrovým  řádem a  s  tradičně pojatou 
nárožní  věží,  osazenou  zvonovou  helmicí  
a rozšířenou o nárožní arkýř se znaky Čech, 
Moravy  a Slezska. V  interiéru  se  prolínají 
historizující formy se secesními prvky a de-
taily a s novodobými úpravami. Od hlavní-

ho vchodu vede jednoramenné schodiště do 
přízemí, odkud stoupá do patra trojramenné 
reprezentativní  schodiště  s  množinou  růz-
ných forem od historizujících sloupů s ión-
skými  hlavicemi  až  po  krystalinicky  tva-
rované lampy na pilířích v úrovni podesty. 
V  patře  patří  k  nejhonosnějším  prostorům 
bývalý  zasedací  sál  s  dochovanou  secesní 
dekorativní  výzdobou  stěn,  nepravou  nec-
kovou klenbou a původními osvětlovacími 
tělesy z bronzu a skla. Zaujmou především 
válcově řešené mosazné lustry s barevnými 
výplněmi a bílými koulemi, vyrobené nej-
spíš  v  pražské  továrně  Františka  Křižíka. 
Současná  podoba  sálu,  upraveného  jako 
slavnostní  síň, má  rysy postmoderní histo-
rizující  kreace. V  suterénu  vznikl  úpravou 
z  roku  2008  podle  projektu  architekta Ta-
deáše  Goryczky  zdařilý  příklad  moderně 
pojaté galerie.

Martin STRAKOŠ

Převzato se svolením autora z publika-
ce Martin Strakoš, Ostravské interiéry, 
Ostrava: Fiducia, 2011. 
Fotografie Roman Polášek.
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S jarem „RIVy“ tají
Na dveře nám klepe jaro a s ním i další 

hodnocení RIVů. Před léty ještě nijak zvlášť 
zajímavý okamžik. Tedy snad jen s výjim-
kou těch několika málo nadšenců, kteří ve 
volném čase  louskali metodiku hodnocení 
vědy  a  výzkumu  pro  nadcházející  období 
a netrpělivě čekali na  to,  jak  se  jejich pu-
blikační strategie odrazí v bodovaných vý-
sledcích vědecké práce. Jak by si povzdechl 
klasik českého sportovního komentátorství 
Jaromír Bosák: „Inu, nadšení amatéři, ale 
na Barcelonu to prostě nestačí.“ Zapálení 
amatéři  si  však  záhy  řekli  dost! A  udělali 
dobře, že nečekali na to, až jim bude ode-
brána i  ta skromná dotace, kterou na vědu 
dostávali, a šli do toho. Brzy se přidali dal-
ší, rostl počet i úspěšnost podaných grantů, 
rozvojových  projektů,  publikační  aktivity 
se  přestaly  realizovat  jen  na mateřské  fa-
kultě, ale i prostřednictvím prestižních do-
mácích i světových nakladatelství. 

Vědecky  začala  dozrávat  generace 
dnešních pětatřicátníků a čtyřicátníků, což 
se příznivě odrazilo i na vědeckých výsled-
cích  služebně  starších  kolegů,  a  doslova 
badatelsky  „rozkvetla“  generace  sedmde-
sátníků, z nichž celá řada může i dnes být 
vzorem nejednomu z mladších akademiků. 
A byl tu i další moment: tak jako jsme byli 
před lety konfrontováni s Přírodovědeckou 
fakultou  jako  metou  vědecké  úspěšnosti, 
objevil se před nedávnem nový partner, ale 
přirozeně  i  soupeř  – Vysoká  škola  báňská 
–  Technická  univerzita,  starší,  větší,  me-
diálně  známější,  s  vědeckým  potenciálem 
mnohonásobně převyšujícím možnosti nás, 
jen něco málo  jedno sto převyšujících „fi-
lozofů“. No, a co na to RIV? (Viz tab. 1.)

Možná  právě  pohled  na  tuto  tabulku 
je  tím  okamžikem,  kdy  si  bez  ohledu  na 
všechny  nedostatky  měření  vědy  říkám, 
k něčemu  to  je přece  jen dobré! A bezpo-
chyby v ještě zajímavějším a příjemnějším 
světle se  tyto výsledky ukážou po přepoč-
tení per capita, a to nejen v rámci Ostravy, 
ale  i ve srovnání s ostatními filozofickými 
fakultami  České  republiky,  včetně  těch 
„nejstarších“ a „nejprestižnějších“. 

Věřím, že pan rektor promine záchvěv 
nadšení,  ale  jak  zpívá  jedna  „Ne  jmeno-
vaná“  slovenská  kapela  „Pre univerzitu 
dýchám, ale pre fakultu žijem!“  (Verš  se 
dá volně upravovat v souvislosti se spole-
čenským  vzestupem,  popř.  sestupem J). 
Tabulka jistě evokuje  i celou řadu dalších 
dotazů. Jejich zodpovězení si však dovolím 
přenechat kompetentnějším…

Tradičně nejvyšších publikačních výsledků 
dosáhla  historická  a  literárněvědná  praco-
viště, což dokládají jak výsledky absolutní, 
tak  přepočtené  ke  stavu  pracovníků  (KČL 
s Ústavem pro regionální studia 155 bodů, 
KHI s Centrem pro hospodářské a sociální 
dějiny 154, KSL, odd. polonistiky 81, KDU 
72, KRO, odd. španělštiny 72, KČJ 67, KFI 
62, KAA 54, KGE 52, KRO, odd. francouz-
štiny  30, KSL,  odd.  rusistiky  28,  SLJ  24, 
KPS 19 bodů. 

Tab. 2. Výsledky vědy a výzkumu na 
FF OU za období 2007–2011

    Pracoviště Body
Katedra české literatury 
a literární vědy 896,186

Katedra historie 833,132
Katedra anglistiky 
a amerikanistiky 794,817

Centrum pro hospodářské 
a sociální dějiny 778,799

Katedra filozofie 702,543
Katedra romanistiky – 
Oddělení španělštiny 579,055

Katedra germanistiky 507,381
Katedra českého jazyka 467,577
Katedra slavistiky – 
Oddělení polonistiky 406,760

Katedra dějin umění 
a kulturního dědictví 331,875

Katedra psychologie 
a aplikovaných sociálních 
věd

293,280

Katedra romanistiky – 
Oddělení francouzštiny 281,516

Ústav pro regionální studia 235,029
Katedra slavistiky – 
Oddělení rusistiky 221,550

Seminář latinského jazyka 
a kultury 144,344

Centrum funkčně strukturál-
ních lingvistických studií 46,5790

Filozofická fakulta 0,254

Celkem 7 520,677

Podstatný rozdíl mezi špičkovými pra-
covišti  a  katedrami  ve  středu  tabulky  je 
ten, že v prvním případě nenajdeme (nebo 
jen ojediněle) pracovníka bez publikačních 
aktivit, naopak v případě druhém můžeme 
sledovat  značný  rozptyl.  Nejmarkantně-
ji  se  tato  skutečnost  projevuje  u  katedry 
českého  jazyka,  kde  jediný  zaměstnanec,  
dr.  Jaroslav  David,  vykazuje  polovinu 
všech publikačních bodů pracoviště. Tento 
trend je ale výrazný i na jiných katedrách. 
Např.  dvojice  prof. Kalnická  –  doc. Otisk 

… a položím si otázku,  jak tomu bylo 
v  uplynulých  pěti  letech  na  Filozofické 
fakultě?  Jak  konstatoval  proděkan  Jan 
Malura na březnovém zasedání vedoucích 
kateder,  výsledky  překlápění  za  rok  2011 
v  zásadě  kopírovaly  vývoj  z  roku  2010. 
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Tab. 1. Výsledky vědy a výzkumu  
na Ostravské univerzitě (oranžově)  

a VŠB–TU (žlutě) 
za období 2007–2011

Fakulta elektrotechniky 
a informatiky 11 905,192

Fakulta strojní 9 510,948
Fakulta metalurgie 
a materiálového inženýrství 7 843,958

Filozofická fakulta 7 510,260
Hornicko-geologická fakulta 7 151,113
Přírodovědecká fakulta 5 576,644
Ekonomická fakulta 4 995,267
Ústav pro výzkum a aplikace 
fuzzy modelování 4 838,464

Výzkumné energetické 
centrum 2 919,820

Pedagogická fakulta 2 867,719
Centrum nanotechnologií 2 623,193
Fakulta stavební 1 869,950
Lékařská fakulta 1 820,307
Centrum pokročilých 
inovačních technologií 1 621,640

Fakulta bezpečnostního 
inženýrství 842,886

VŠB-TU 
(nerozlišená součást) 646,170

Fakulta sociálních studií 472,340
Katedra matematiky 
a deskriptivní geometrie 352,284

Fakulta umění 284,068
Centrum informačních 
technologií 46,579

Centrum environmentálních 
technologií 15,758

Katedra tělesné výchovy 
a sportu 9,460

Evropský výzkumný institut 
sociální práce 0,000

Katedra jazyků 0,000
Katedra společenských věd 0,000
Katedra učitelství odborných 
předmětů 0,000

Centrum energetického 
využití netradičních zdrojů 
energie

0,000
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se  podílí  na  celkovém výsledku KFI  56% 
nebo doc. Mrhačová samotná 40% na KSL, 
oddělení  polonistiky.  Události  na  chvos-
tu  pelotonu,  který  bezpochyby  vzhledem 
k počtu zaměstnanců uzavírá katedra psy-
chologie, na stránkách tohoto periodika ko-
mentovat nechci. Věřím, že změnou publi-
kační strategie se pracoviště, již s ohledem 
na svou dlouhou a bohatou historii, zařadí 
na důstojnější místo v rámci fakulty.  

Na  závěr  bych  také  rád  představil  ty 
kolegy, kteří do RIVovského koláče vložili 
nejvíc  a  také  si  z  něho ukrojí  ten největší 
kus. O  tom,  jak  toho dosáhli, vám řeknou 
oni  sami  v  rozhovorech,  které  uveřejníme 
na stránkách našeho časopisu  (již v  tomto 
čísle doc. Iva Málková). 

A  je  zde  ještě  jedna  milá  skutečnost, 
kterou bych  rád  zmínil. Nejsou  to  jen pe-
dagogové  a  vědečtí  pracovníci  kateder, 
center a ústavů, kdo se podíleli na letošním 
úspěchu naší fakulty. 87, resp. 80 bodů dr. 
Jakuba  Ivánka  (ÚRS)  a  dr.  Hany  Šústko-
vé (CHSD), které získali  již během studií, 
svědčí nejen o vysoké vědecké úrovni jich 
samotných  a  jejich mateřských  pracovišť, 
ale také o smysluplnosti podpory mladých 
vědkyň a vědců!

Tab. 3. Pracovníci FF OU, kteří v období 
2007–2011 dosáhli 100 a více bodů

Málková Iva 315,105

Kalnická Zdeňka 259,037

David Jaroslav 233,057

Myška Milan 204,42

Bellón Aguilera José Luis 192,88

Urbanová Svatava 164,638

Mrhačová Eva 163,027

Lisový Igor 139,737

Otisk Marek 132,312

Popelka Petr 125,07

Kladiwa Pavel 119,4

Pokludová Andrea 119,339

Vařeka Marek 119,135

Jemelka Martin 111,611

Malura Jan 105,352

Kolář Stanislav 104,803

Vážení  a  milí  kolegové,  děkuji  vám 
všem, kteří jste svými publikačními výsled-
ky přispěli k tomu, že vzrostla nejen pres-
tiž, ale i rozpočet naší fakulty a já se mohl 
stejně jako vloni touto dobou cítit jako spo-
kojený děkan. 

Aleš ZÁřicKý

Zaměřeno na PUBL: 

Rozhovor s prorektorkou 
Ostravské univerzity 
Ivou Málkovou

Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., absolvovala Pedagogické fakultu v Os-
travě, obor český jazyk – dějepis, kde také roku 1986 získala titul PaedDr. Je 
žákyní prof. PhDr. Svatavy Urbanové, CSc. V roce 1996 ukončila doktorské 
studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde pod vedením prof. 
PhDr.  Zdeňka  Kožmína,  CSc.,  obhájila  doktorskou  disertační  práci Časopis 
Květen, poezie všedního dne a básnické debuty druhé poloviny 50. let. Roku 
2004 se habilitovala na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě ha-
bilitační prací Hledání Viléma Závady. Hlavním směrem jejího vědeckého bá-
dání je česká poezie 20. století, v současné době se zaměřuje především na dílo 
básníka Františka Hrubína. 
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Foto: Michal Kalhous
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Aleš Zářický (AZ): Milá ivo, na 
úvod si dovolím obligátní otázku. Přes-
to, že se v roce 2011 podařilo do RiVu 
překlopit některá tvá starší díla, je 315 
bodů úctyhodný výkon. Měla jsi radost, 
když ses dozvěděla, že tě tento výsledek 
řadí mezi našimi pracovníky na 1. místo?

Iva Málková (IM):  Přiznám  se,  že 
pokud bys mi tento výsledek nesdělil, po-
čty bodů bych nikdy nesrovnávala, i když 
jako prorektorka vidím výkony všech ko-
legů na univerzitě. „Rivovské“ body jsou 
pro mne  dosti  problematickou  záležitos-
tí. Moc  jim nevěřím, neboť mám vlastní 
zkušenost, že v jednom roce byla má pub-
likace bodově ohodnocena, a v následují-
cím období publikace stejného typu žádné 
body neobdržela…  Nejvíc si cením názo-
ru odborné veřejnosti,  jíž  jsou publikace 
určeny. Na druhou  stranu  respektuji  toto 
nastavení  systému  hodnocení  a mám  ra-
dost, že body a na ně vázané finance nále-
ží katedře české literatury a literární vědy  
a Filozofické fakultě OU. 

AZ:  V uplynulém období výrazně 
vzrostla nejen tvoje publikační činnost, 
ale také publikační činnost celé katedry 
české literatury a literární vědy. Je důvo-
dem tohoto úspěchu skutečnost, že jste se 
cíleně dohodli na získávání RiV bodů či 
jiné okolnosti?

IM: Tento výsledek je především oce-
něním a zhodnocením dlouhodobé syste-
matické práce a atmosféry na katedře čes-
ké  literatury  a  literární  vědy. Když  jsem 
zde  v  roce  1992  nastoupila,  její  tehdejší 
vedoucí, prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., 
deklaroval, že pracovník působící na VŠ 
se musí odborně profilovat a publikovat.  
A  že  to  funguje,  je  i  odpovědí  na  tvoji 
otázku. 

Katedra  české  literatury  a  literární 
vědy  je  odborným  pracovištěm  a  pub-
likační  výstupy  jsou  jednou  z  hlavních 
činností  naší  práce.  Dnes  řídí  katedru 
prof. Svatava Urbanová a naše katedra je 
konkurenceschopná  nejen  v  rámci  bohe-
mistických pracovišť v ČR. Jakékoli vý-
sledky se nedostavují ihned, ale vzhledem 
k charakteru naší odborné práce přicháze-
jí v určitých periodách, vlnách a každý li-
terárněvědný výzkum zakončený respek-
tovaným  publikačním  výstupem  obnáší 
přibližně 3–5 let intenzivní práce.

AZ: Od roku 2004 úspěšně zastáváš 
i post prorektorky OU pro studium a ce-

loživotní vzdělávání, předtím jsi působila 
ve funkci proděkanky. Jak lze skloubit 
pedagogickou a vědeckou činnost na ka-
tedře s úřednickou prací?

IM:  Musím  předeslat,  že  pocházím 
z velmi činorodé rodiny, takže to, že zvlá-
dám  více  aktivit,  je  dané  už  výchovou.  
U nás doma se od pradědů a prabáb pěs-
toval  sport  a  kalokagathiá.  Já  jsem  se 
atletice  věnovala  celá  středoškolská  i 
vysokoškolská  studia  (mj.  dvojnásobná 
akademická  mistryně  ČSSR  v  běhu  na 
400 m překážek, pozn. AZ). Z  toho ply-
ne,  že  trvale  do  detailu  plánuju  a  ladím 
tak,  aby  vše  klaplo.  Sportovní  adrenalin 
a  z  toho  plynoucí  vůle  a  disciplína,  to 
vnímám  jako  atributy,  co  k mému  živo-
tu neodmyslitelně patří a díky nim se mi 
daří skloubit péči o rodinu i zvládat úkoly 
a povinnosti. Navíc vnímám, že teď pro-
žívám mimořádné období, kdy se mi daří 
jak  v  osobním,  tak  i  v  profesním  životě 
(což teda hned musím zaklepat). 

AZ: O co by ses ráda podělila se čte-
náři Listů ze své odborné činnosti?

IM: Výzkum je řízená a sofistikovaná 
činnost,  ale  vždycky  musím  vyjít  vstříc 
příležitostem a nebo občas chytit šanci za 
pačesy. Část výzkumných aktivit univer-
zity byla vždy zaměřena regionálně, bylo 
trochu předurčeno, že má vědecká činnost 
bude také spojena s tématem a osobnost-
mi souvisejícími s regionem severní Mo-
ravy. 

Zvolila  jsem  si  dílo  básníka  Viléma 
Závady, připravovala  studii,  hledala pra-
meny a ke svému překvapení jsem zjistila, 
že jeho pozůstalost je stále v rukou dědi-
ců. Získala jsem jejich důvěru, dovolili mi 
u  nich  doma  procházet  kufry  poznámek  
a rukopisů a po třech letech se mi je poda-
řilo přesvědčit, aby básníkovu pozůstalost 
věnovali Památníku národního písemnic-
tví v Praze (udělali  to, přestože se trvale 
obávali ideologického zneužití Závadova 
díla). 

Na  zpracování  Závadovy  pozůstalos-
ti jsem získala tříletý grant GA ČR s ná-
zvem  Tvůrčí osobnost Viléma Závady 
a proměny kontextů české literatury ve 
20. století,  jehož  odborným  výstupem 
jsou  publikace  Osobnost a dílo Viléma 
Závady v bibliografických datech (2006) 
a Vícehlasí. Korespondence Viléma Záva-
dy (2007). 

V době, kdy jsem dokončovala v Pa-
mátníku  národního  písemnictví  práce  na 

pozůstalosti Viléma Závady, tam byla při-
vezena  také pozůstalost Františka Hrubí-
na. Archivně byl ke zpracování fond (který 
je prohlášen za národní kulturní památku, 
což  je  trochu  komplikace)  přidělen  „mé 
archivářce“,  Martě  Zahradníkové,  která 
byla  přítelkyni  Hrubínovy  dcery.  Jenže 
Marta náhle zemřela,  ale  ještě před  smr-
tí  poprosila  kolegyně  Yvettu  Dörflovou  
a Renatu Ferklovou, aby „se mnou šly“ do 
dobrodružství zpracovávání pozůstalosti.

  Podařilo  se  mi  na  tuto  krásnou  ar-
chivní práci získat pětiletý grant s názvem 
Tvůrčí osobnost Františka Hrubína, jehož 
výstupem  jsou  dnes  Soupis pozůstalosti 
(R.  Ferklová,  2009),  bibliografie  Tvůrčí 
osobnost Františka Hrubína (2009,  při-
pravila  jsem  ji  spolu  s  Danielem  Řehá-
kem),  korespondence  Adresát František 
Hrubín  (2010),  edice  poezie  František 
Hrubín – Básně (2010) a právě se tiskne 
monografie František Hrubín – z archiv-
ních fondů (2012). 

Tak jsem se Závadou a Hrubínem za-
žila  mimořádných  deset  let,  které  mne 
obohatily  a  utvrdily,  že  literární  archiv, 
literárně  badatelská  práce  (zpřístupnění 
materiálů veřejnosti a jejich okomentová-
ní) je mojí správnou vědeckou volbou. 

Doufám, že je z mých odpovědí zřej-
mé, že tak jako jsem nejraději běhala šta-
fetu nebo měla ráda soutěže družstev, vě-
řím na spolupráci, vše se tím nějak násobí. 
Věci by se nedotáhly do konce a nerezono-
valy by, kdyby na katedře nebyla Svatava 
Urbanová  jako  vedoucí  a mí  ambiciózní  
a pracovití kolegové. Jsou nekompromis-
ní v hodnocení a motivují k výkonu, bo…

Ptáš-li  se  na  další  rozvoj  na  katedře 
české literatury a literární vědy, vidím jej 
v  kontinuální,  kolektivní  a  systematické 
práci špičkového týmu vedeného uznáva-
nou  autoritou,  teď  je  to  prof.  Urbanová, 
v budoucnu to pro nás, podle mého, bude 
doc.  Jan  Malura,  která  nejenže  nastaví 
parametry  badatelského  směru,  ale  bude  
i pevně třímat „opratě“. 

Navíc si myslím, že úkolem nás všech 
je podpora mladých vědců, aby se v první 
fázi „nehonili“ jen za „rivovskými body“, 
ale  aby  se  naučili  určitému  stylu  práce, 
získávali  kontakty  na  konferencích,  pro-
jektech,  aby  se  zapojili  do  aktivní  práce 
na katedře.

AZ: Moc děkuji za rozhovor a přeji 
mnoho úspěchů nejen ve vědecké práci. 

Připravil Aleš ZÁřicKý

III   březen 2012                                                                           
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LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Igor Jelínek v Parníku „MEZI SVÝMA“

Vortexty a typokaligrafie Jakuba Guziura

První  jarní  čtvrtek  byl  ostravský  hu-
dební klub Parník dějištěm dalšího hudeb-
ního vystoupení Igora Jelínka, odborného 
asistenta  katedry  slavistiky  Filozofické 
fakulty  Ostravské  univerzity  v  Ostravě,  
a jeho kolegy Tomáše Pastrňáka – s podti-
tulem Mezi svýma. Oproti  loňské drama-
turgii  koncertu,  kdy  se  Igor  Jelínek  pre-
zentoval především jako osobitý interpret 
písní Vladimíra Vysockého a Bulata Oku-
džavy,  do  letošního  recitálu  zařadil  pře-
devším vlastní  písňovou  tvorbu,  která  se 
žánrově blíží šansonu. 

Působivou interpretací textů v češtině, 
ruštině i angličtině s tématem milostného 
zklamání  a  rozčarování  současnou  spo-
lečností,  hloubkou  uměleckého  prožitku  
a  pěveckou  vyzrálostí  umocněnou  cit-
livým  kytarovým  doprovodem  si  zcela 
podmanil  publikum  do  posledního místa 
zaplněného klubu Parník. 

Repertoár  Tomáše  Pastrňáka  tvořily 
převážně  autorské  skladby  v  akustickém 
provedení, zhudebněné texty básníka Igora 
Malijevského,  líčící  lásku ve všech  jejích 
podobách.  Jejich nevšední  humor několi-
krát rozesmál všechny přítomné v sále.

Na  recitál  si  jeho  aktéři  pozvali  i  za-
hraničního  hosta,  Stanisława Marinczen-
ka,  doktoranda  katedry  slavistiky  Wro-
cławské  univerzity.  Posluchači  měli 
možnost  v  premiéře  obdivovat  šíři  jeho 

multiinstrumentálního  umění,  kdy  za 
doprovodu  klavíru,  harmoniky  a  kytary 
představil  v  osobitém  pojetí  svou  autor-
skou  písňovou  tvorbu  –  jak  v  sólovém 
vystoupení, tak i ve společných skladbách 
s protagonisty večera.

Téměř třicet autorských písní nadšené-
mu publiku zdaleka nestačilo, takže došlo 
i  na  několik  originálních  přídavků,  např. 
na Kaťušu zpívanou v německé verzi.

Trojice muzikantů připravila návštěv-
níkům koncertu hodnotný umělecký záži-
tek, podtržený skvělou atmosférou, za což 

byli po zásluze odměněni dlouhotrvajícím 
„standing ovation“ v jeho závěru. 

Po skončení koncertu mnozí poslucha-
či využili příležitosti zakoupit si limitova-
nou edici čerstvě vydaného CD s názvem 
Dancing on the Edge of Love, které  Igor 
Jelínek  spolu  se  Stanisławem  Marinc-
zenkem  v  březnu  nahráli  ve  studiu  Cit-
ron. Toto CD bude k dostání i na dalších 
koncertech  tohoto  tria  v Českém Těšíně, 
Praze a Wrocławi. Tomáš Pastrňák připra-
vuje sólovou desku, která vyjde na podzim 
tohoto roku.                    Jana BOLKOVÁ 

Zleva Stanisław Marinczenko, Igor Jelínek a Tomáš Pastrňák
Foto: Jakub Lukeš

V Galerii Student můžete do poloviny 
dubna zhlédnout netradiční výstavu prací 
z oblasti vizuální poezie,  jejímž autorem 
je  anglista,  básník,  esejista  a  překladatel 
Jakub Guziur.

„Vizuální poezie je souhrnný název pro 
nejrůznější způsoby aktualizace vizuální 
složky básnického textu. Obrazové básně 
čili lineární uspořádání básní a textů je 
známo už z doby antického Řecka, o roz-
šíření tohoto směru v českém prostředí se 
počátkem 60. let minulého století přičinili 
zejména Josef Hiršal, Bohumila Grögero-
vá, Jiří Kolář a Ladislav Nebeský,“ uvedl 
na  vernisáži  kurátor  výstavy  a  současně 
jeden  z  nejvýznamnějších  současných 

představitelů  konceptuálního  umění,  Jiří 
Valoch.

Výstava  je  členěna  do  čtyř  částí: 
Úvodní  sekvence,  Vortexty,  představuje 
mediální  zkoumání  estetického  principu 
víru. Vortex, který v konkrétním i v přene-
seném významu znamená vír či smršť, byl 
pro  angloamerické  vorticisty  symbolem 
bodu maximální energie a zároveň meta-
forou moderního života. 

Druhá  část,  Plavba,  je  koncipována 
jako  rozloučení  s  básníkem  a  prozaikem 
D.  Ž.  Borem,  na  ni  navazují  ukázky  ze 
sekvence  Stíny  a  samostatné  práce  Osy 
a Matissovo světlo. 

Jana BOLKOVÁ Jakub Guziur, Stíny
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Skupina K4 podruhé
Dne 19. 3. vystavovala orlovská foto-

grafická  skupina K4 ve  složení Miroslav 
Brziák,  Pavla  Herzánová,  Radim  Golka 
a  Pavel  Brádka  podruhé  své  fotografie 
v Galerii Na Půdě  při  FF OU. Tématem 
jsou tentokrát dětské fotografie. A protože 
je Miroslav Brziák nejen fotograf, ale také 
student  navazujícího  magisterského  stu-
dia  Němčina pro překladatelskou praxi, 
zúčastnili  se  výstavy  především  studenti  
a pedagogové katedry germanistiky. 

Výstavu  zahájil  tajemník  KGE,  
dr. Martin Mostýn, který pronesl pozdrav 
doc.  Evy  Mrhačové  a  vedoucí  katedry, 
prof. Lenky Vaňkové; obě se vernisáže ne-
mohly zúčastnit. Projev byl konsekutivně 

tlumočen  do  německého  jazyka.  Tohoto 
úkolu se zhostila spolužačka M. Brziáka, 
Michaela Machová,  a  to  s  velkým úspě-
chem.  Součástí  vernisáže  byla  i  hudební 
vložka v podání zpěvačky Karin Drozdo-
vé. Doufejme, že se výstavy skupiny K4 
stanou  celofakultní,  ne-li  celouniverzit-
ní  tradicí a že se právě současná výstava 
bude líbit co největšímu počtu návštěvní-
ků. 

Eva Maria HRdinOVÁ

„Černá slunce“ už jen v paměti
Dík  ostravského  Domu  umění  za  ná-

vštěvu  a  podporu  výstavy Černá slunce/
Odvrácená tvář modernity 1927–1945 
(skončila 4. března 2012) dorazil po uzavře- 
ní  tohoto  neobyčejně  rozměrného  galerij-
ního počinu i na Filozofickou fakultu. Naši 
studenti – ti z oboru dějiny umění pak v sou-
středěné komentované prohlídce – se podí-
leli na celkové návštěvnosti  téměř 28 tisíc 
diváků. Ale počty vypovídají o výstavě jen 
statistickým  dovětkem,  neboť  v  důsledku 
šlo o něco úplně jiného. Troufám si říct, že 
v současném stavu společnosti a její kultu-
ry mohl divák najít v tématech rozvržených 
do jednotlivých kapitol i jakousi podivnou 
niternou paralelu nebo rezonanci v úzkosti, 
pocitu  ohrožení,  v  hledání  pevných  krajin 
uvnitř  individuality a jejich míjení, ve snu 
i „Sociálním a smyslovém těle“ (konkrétní 
název  jedné ze  sedmi částí  expozice) pro-
pojení s dnešním obzorem vnímání. Výsta- 
va  nebyla  ani  prvoplánovou  narážkou  na 
„černou“  Ostravu,  ale  ani  (tvůrci  názvu 
snad odpustí) odvrácenou tváří meziváleč-
né a válečné moderny. Měli jsme možnost 
sledovat právě ty nejsilnější proudy v malbě 
a sochařství, s jedinečnými autorskými ko-
lekcemi, které našly realitu mimo nejjedno-
dušší primární vjem okem. Ale i jinak: Os-
trava dokázala, že je schopna zapůjčit a vy- 
stavit  díla  ze  všech  významných  českých 
galerijních  sbírek  i  těžko dostupné obrazy 
z  majetků  soukromých,  že  byla  schopna 
zkoordinovat  náročnou  výstavní  logistiku 
a předvést díla v koncentrovaných celcích 

důmyslného  architektonického  členění,  že 
dokázala výstavu publikovat, ale i odborně 
přiblížit poučenému i zcela laickému divá-
kovi. Je třeba také uvést, že i studenti Filo-
zofické fakulty OU napomohli drobným dí-
lem jako tiší navigátoři ve výstavních pro-
storách  (což  je  součástí  jejich dlouhodobě 
provozovaných praxí,  jež se ve spolupráci 
katedry dějin umění s GVU osvědčují). Jen 
jeden  deficit  zůstal,  nepočítáme-li  nemož-

nost  vyhovět  i  ke  konci  výstavy  stoupají-
címu  zájmu  návštěvníků:  katalog.  Je  při-
praven, objeví se však až v průběhu násle-
dujících týdnů a bude už jen prostředkem, 
jak  si  leccos  z  mohutnosti  a  pronikavosti 
minulého podržet v paměti. Galerii výtvar-
ného umění pak můžeme opětovat dík,  že 
divákům předestřela a do současné ostrav-
ské kultury vnesla silný duchovní impuls.

Marie ŠŤASTnÁ

František Janoušek, Zimní krajina s figurou, 1936 
(Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně) 

Z vernisáže výstavy skupiny K4 
v Galerii Na Půdě

Fota: Radim Golka

III   březen 2012                                                                           
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TÝDEN NEKLIDU V OSTRAVĚ
Ostravská univerzita v Ostravě se v sa-

mém závěru února připojila k celostátním 
akcím  tzv. Týdne neklidu,  kterým akade-
mické  obce  vyjádřily  nesouhlas  s  navr-
hovanými  reformami  vysokého  školství  
i s nevůlí či neschopností ministra Dobe-
še vést dialog s reprezentacemi univerzit. 
V  Ostravě  proběhly  zejména  dvě  větší 
akce, mající  za  cíl  nejen  uskutečnit  pro-
test, ale také informovat a diskutovat.

Noc univerzit
V  úterý  28.  2.  se  veškeré  dění  sou-

středilo  do menzy  na Filozofické  fakultě 
OU.  Již od 16 hodin odstartovalo pásmo 
přednášek,  koncertů,  autorských  čtení  
i  komických  výstupů.  Velmi  vstřícným 
gestem vedení FF bylo vyhlášení děkan-
ského volna a poskytnutí kompletního zá-
zemí v prostorách fakulty.

Úvodem vystoupil koordinátor protes-
tů dr. Mácha. Krátce shrnul důvody pořá-
dání Týdne neklidu a  seznámil  přítomné 
s programem večera. Účastníky následně 
pozdravil  krátkým  a  vtipným  projevem 
děkan FF, prof. Aleš Zářický. 

Vedle  zcela  zaplněné  menzy  součas-
ně  studenti  obsadili  i malou  jídelnu,  kde 
vyráběli transparenty na středeční pochod 
městem;  ve  vstupních  prostorách  zase 
mohla veřejnost podpisem vyjádřit názor 
na reformu. 

O půl šesté se slova ujal prof. Jan Kel-
ler,  přední  český  sociolog.  Uvedl  argu-
menty  zastánců  reforem,  které  následně 
komentoval ze svého pohledu. Upozornil 
na skutečnost, že návrhy změn ve školství 
by radikálně omezily veřejné VŠ, z čehož 
by  těžily  soukromé  školy  se  silným  lob-
bistickým  zázemím.  Jednoznačně  prof. 
Keller  vyvrátil  domněnku,  že  vysoko-
školáci „parazitují“ na zbytku společnosti 
– žádná jiná profese by bez univerzitních 
absolventů nefungovala. Stavební dělníci 
by  bez  architektů  pracovali  těžko,  stejně 
jako  žádný  rodič  by  nemohl  děti  posílat 
do školy, pokud by neexistovali vzdělaní 
učitelé.  Dále  prof.  Keller  hovořil  např.  
o  zneužitelnosti  funkčních  míst  docentů  
a  profesorů  jako  výhodných  „trafik“  pro 
bývalé  politiky  a  celého  navrhovaného 

systému jako prostředku k vyvádění peněz 
do  soukromých firem. V diskuzi  zazněla 
i  kritika  neoliberálního  systému,  v  němž 
se bohatí a firmy přestali podílet na chodu 
státu, a zdravotnictví i školství tak zůsta-
ly posledním sektorem ve veřejné správě. 
Přednáška  prof.  Kellera  byla  odměněna 
obrovským aplausem asi tří stovek poslu-
chačů.  

Po následující hudební vložce vystou-
pil Daniel Kunz (Studentská komora Rady 
Vysokých škol), který vybral několik zá-
sadních  bodů,  s  nimiž  studenti  nemohou 
souhlasit – navrhované školné, o němž ne-
proběhla dostatečná celospolečenská dis-
kuze; vytváření neprůhledného finančního 
prostředí  a  vstup  nejasných  zájmových 
skupin  do  univerzitní  samosprávy  a  do-
konce vynucené zániky pracovišť, kateder 
nebo celých fakult.

Zábavnou formou vyjádřili svůj postoj 
studenti  lékařské  fakulty  –  jejich  scénka 
První pomoc vysokému školství  se  setka-
la rovněž s velkým ohlasem publika. Poté 
vystoupil  dr.  Jelínek  se  zpívanou  poezií 
českých  i  zahraničních  autorů  a  dr.  Šiler 
s  filozoficko-politologickým  zamyšlením 
nad  reformami. Mimo  jiné  zdůraznil,  že 
než  rychlá  a  nekvalitní  reforma  je  lepší 
zachovat  současný  stav.  Srovnal  vyso-
ké školství a dálnice,  jejichž stavbu platí 
také celá společnost, ale využívá je pouze 
část obyvatel. Zamyslel se nad tím, zda je 
podle této paralely možné přirovnat škol-
né k dálničnímu mýtnému a upozornil, že  
i firmy zajišťující výběr mýtného odvedou 
ze systému velkou část peněz. S tímto ri-
zikem je třeba počítat i při zavedení škol-
ného.

Básník Petr Hruška vystoupil s velice 
jadrným, ale  inspirativním čtením dopisu 
záporožských kozáků tureckému sultáno-
vi. Z dalších večerních účastníků zmiňme 
skupinu Bandaband, komičku Banánovou 
Halinu nebo dramaturga Vladimíra Šmeh-
líka. Asi dvacítka studentů pak na akade-
mické  půdě  strávila  celou  noc.  Úspěšný 
průběh  večera  pomohlo  zajistit  i  občer-
stvení v podobě teplého i studeného jídla  
a nápojů.  

Básník Petr Hruška na Noci univerzit
Fota: Miroslav Brziák

Zaplněná menza FF OU při Noci uni-
verzit                               
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Týdnem neklidu 
problémy našeho 
vysokého školství 
nekončí…

Výzva děkanů filozofických fakult premiéru Petrovi Nečasovi:
Vážený pane premiére, vyjadřujeme zásadní obavy nad dalším směřováním českého vysokého 
školství. Navzdory dlouhodobému upozorňování není Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) schopno garantovat elementární 
organizační, finanční a společenskou stabilitu veřejných vysokých škol 
(VVŠ). Z dlouhé řady ohrožujících faktorů vybíráme některé z nejzávaž-
nějších: 
1. Pan ministr Josef Dobeš není schopen připravit kvalitní předlohu nové-
ho vysokoškolského zákona ani zákona o finanční pomoci studentům a ne-
zvládá komunikaci s reprezentací VVŠ na všech úrovních.2. Aktuální financování VVŠ a výhled na příští léta decimuje terciární vzdě-
lávání a je v přímém rozporu s deklarovanými plány Vaší vlády o vzděla-
nostní společnosti a o České republice jako konkurenceschopném státu. 
3. Čerpání financí z prostředků EU je pro nečinnost MŠMT dlouhodobě 
ohroženo. Pan ministr Josef Dobeš namísto nápravy činí další kroky, které 
přibližují naprosté zastavení evropských dotací do sektoru školství. 
4. Postup pana ministra v akreditačním procesu je ukázkou neznalosti 
pravidel a přímou ukázkou politické arogance a zcela potvrzuje obavy, že 
návrhy nových norem směřují k politické reglementaci a pokusům o eko-
nomické zneužití VVŠ.5. Pan ministr Josef Dobeš se dlouhodobě vyhýbá přímé diskusi s repre-
zentacemi VVŠ. 
Vážený pane premiére, apelujeme na Vás, abyste dodržel slib České konfe-
renci rektorů, že budete přímo moderovat diskusi o vysokých školách a že 
zajistíte další směřování resortu školství směrem k prosperitě.Děkani filozofických fakult 16. 3. 2012Petr Grulich, FF UHK Aleš Havlíček, FF UJEPJosef Krob, FF MU
Jiří Lach, FF UP
Vladimír Papoušek, FF JČUMichal Stehlík, FF UKZdeněk Stuchlík, FPF SUPavel Vařeka, FF ZČUPetr Vorel, FF UPa
Aleš Zářický, FF OSU

Protestní pochod Ostravou

Program následujícího dne začal ve 14 
hodin před budovou Nové radnice, což dr. 
Mácha označil za apel na regionální poli-
tiky, kteří by podle něj měli výrazněji bo-
jovat za vysoké školy v regionu. Několik 
stovek  studentů  OU,  Slezské  univerzity 
v Opavě  i VŠB–TUO si vyslechlo úvod-

ní  projevy  a  vydalo  se  na  cestu  kolem 
univerzitních  budov  v  centru  města.  Jak 
zdůraznila organizátorka, Mgr. Eva Nedo-
mová: „Chceme-li být vyslyšeni, musí nás 
být slyšet,“  což  se  beze  zbytku  podařilo 
naplnit. Postupně se přidávali další a dal-
ší účastníci i z řad středoškoláků; průvod  
tak  dosáhl  účasti  asi  tisícovky  lidí.  Pod-
poru požadavkům akademické obce spon-
tánně vyjadřovali i lidé z oken domů nebo 
obchodů. 

Pochod  byl  ukončen  na  Masaryko-
vě  náměstí,  kde  studenti  a  pedagogové 
společně  zazpívali  studentskou  hymnu 
Gaudeamus igitur,  poslechli  si  hudeb-
ní  vystoupení  a  ujištění  organizátorů,  že 
v  případě  potřeby  jsou  ochotni  v  protes-
tech pokračovat, za což je účastníci odmě-

nili  bouřlivým  potleskem. Týden neklidu 
skončil,  zda  ovšem  nebude  následován 
dalšími,  ukáže  až  přístup  ministerstva. 
V Ostravě mu studenti vyslali zcela jasný 
vzkaz.

Karel STřELEc

AS FF OU přijal 
a schválil toto usnesení:

Akademický senát Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě vyjadřuje 
podporu Akreditační komisi a její předsed-
kyni, prof. Vladimíře dvořákové, jejichž 
autorita a smysl existence byly rozhodnutím 
MŠMT ve věci prodloužení akreditace Práv-
nické fakultě ZČU v Plzni zpochybněny. 

Akreditační komisi považujeme za jednu 
ze základních podmínek fungování nezávis-
lého hodnocení vysokých škol. Rozhodnutí 
MŠMT ze dne 9. března 2012 představuje 
závažný precedens, který může mít neblahé 
důsledky na kvalitu vysokoškolského vzdě-
lávání v České republice.

Týden neklidu, protestní pochod Protestní pochod Ostravou
Fota: Helena Řezáčová

III   březen 2012                                                                           
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esej / 
Jarmilovo psaní domů a úvaha o té revoluci
„Milá maminko, jak ses posledně 

strachovala, ať se nezapletu do té revolu-
ce, aby mě třeba nepostřelili jako strýce 
Karla, co ho v osmašedesátým ranili při 
demonstraci a pak byl celej život chabrus 
na nohy, chodil pokroucenej a nedali mu 
kloudnou penzi a nakonec umřel, a to mu 
nebylo ani čtyřicet, a nechal po sobě ženu 
a dvě nezaopatřený děti, který pak nikam 
nevzali… tak to se tedy neboj. A z faceboo-
kové debaty se nestřílí.“

Že  by  Jarmil,  s  pověstí  věčného  ne-
spokojence a kverulanta, dal na výstrahu 
rodinné  tragédie  strýce  Karla?  Na  chví-
li  přestal  psát  dopis  domů  a  zauvažoval, 
proč  ho  nedokázalo  přesvědčit,  či  spíše 
strhnout,  „revoluční“  nadšení  Týdne ne-
klidu. Dokonce  ho  nezískala  ani  agitace, 
která  měla  vše  jasně  vyhodnoceno.  Do-
pad  vždy  musí  být  drtivý,  nebo  alespoň 
devastující,  pokles  fi nancí  je  alarmující, 
svobody  vždy ohrožené  a  už  z  principu 
musejí  být  tedy  zachovány,  zájmy  jsou 
samozřejmě partikulární  a  také podnika-
telské, a nabízené vzdělání jedině kvalitní. 
V pozadí toho všeho barvotiskový plaká-
tek s kresbou ministra Dobeše jako vystři-
žený z kampaně časopisu Dikobraz proti 
americkému broukovi mandelince. Jarmil 
souhlasil jen s tím, že dnes už bývalý mi-
nistr  školství  je  opravdu  nekompetentní. 
Ale  jednoznačný  požadavek  na  jeho  od-
volání nikde nezazněl.

Každý den Týdne neklidu přinesl nová 
prohlášení  a  výzvy.  Zjednodušená  infor-
mace od jednoho z organizátorů, že se de-
monstruje proti reformě, a v Ostravě navíc 
i proti poklesu fi nancí, Jarmilovu potřebu 
dozvědět  se  „za  co  vlastně  přesně“  neu-
spokojila. A pohled na realitu českého vy-
sokého školství, i přes radostně roztanče-
né happeningy nespokojených akademiků 
a studentů, ještě umocnil jeho sklíčenost. 
Rozhodně  je co  reformovat a proti čemu 
protestovat. Ale možná trochu jinak a z ji-
ných důvodů.

Největší ohrožení akademických svo-
bod v dnešní době  totiž představují  sami 
členové akademické obce,  studenti  i uči-
telé. Jak jinak vnímat stav, kdy se do se-
nátních voleb musejí kandidáti vybírat dle 
toho, kdo „tam je ochoten sedět“, volební 

účast je tak malá, že musel být zrušen práh 
minimální  účasti  požadovaný  pro  jejich 
platnost, a nezvednou jej ani učitelé vodící 
k urně celé semináře. Těžko lze pak uvě-
řit  tomu, že členství v  senátu  je opravdu 
„nezastupitelné a čestné“, pokud se navíc 
mnohdy proměňuje v placenou, k vedení 
univerzity loajální, funkci.

Partikulárních  a  podnikatelských  zá-
jmů  se  univerzity  už  také  bát  nemusejí. 
Nejen v Plzni na právech a na Metropo-
litní univerzitě v Praze, ale i… Na všech 
univerzitách naší malé země studují politi-
ci a lidé z univerzit se zase angažují v po-
litice, podnikání či ve správních radách.

Bod  třetí:  červená  klesající  křivka fi -
nancí.  A  k  tomu  všudypřítomná  korup-
ce  a  tunely,  a  také  bezkoncepční  státní 
vzdělávací  politika!  Tohle  asi  hned  jen 
tak nezvrátíme, tedy jistě ne bez dlouho-
dobého  budování  občanského  povědomí 
a  s  přispěním  času  (teprve  dospívá  ge-
nerace  „Husákových  vnoučat“,  a  spíš  to 
bude úkol pro pravnoučata). Pokles fi nan-
cí jdoucích do vysokého školství je prostě 
fakt! 

Co  s  tím  ale  můžeme  dělat?  Jestliže 
my,  jako  vysokoškolští  učitelé,  žehrá-
me na málo peněz a na  studenty bez zá-
jmu, pak to jsou spojité nádoby, ale ne ve 
smyslu více studentů rovná se více fi nan-
cí. V každém větším městě  totiž existuje 
pobočka vysoké školy nebo dokonce celá 
univerzita.  Každá  taková  škola  snižuje 
kvalitu a konkurenci ve vysokoškolském 
vzdělání. Jak mezi studenty, kteří se nako-
nec všichni „někam“ dostanou a „někde“ 
titul získají, tak především v řadách těch, 
kdo je učí. Méně vysokých škol znamená 
více peněz pro ty nejlepší. Cestou je pou-
ze redukce počtu univerzit – solidarita se 

všemi je v takovém případě falešná, opatr-
nická a škodlivá.

„Jarmile,  jsi  v Ostravě! Univerzita  je 
tu v regionu nositelem kultury, humanity, 
vzdělání…“  vybavil  se  Jarmilovi  častý 
argument  jeho oponentů.  „Kamenné uni-
verzity  se  nemusejí  bát,  že  nepřežijí  rok 
2014, ani při sníženém fi nancování. Ale co 
my?“ Obavy z marginalizace nebo dokon-
ce  zániku „nekamenných“ univerzit  (Jar-
mil byl alergický na slovo „regionální“ ve 
významu „nějak specifi cký, tedy za všech 
okolností  potřebný“)  jsou  pouze  zástěr-
kou  skutečných  problémů.  Pokud  bude-
me opravdu zodpovědně uvažovat o tom, 
jaké obory nabízíme, a na jaké máme, jak 
jsou  jejich  absolventi  uplatnitelní  a  pro 
zaměstnavatele zajímaví, bude nás to sice 
zpočátku  stát  spoustu  práce  a  přemýšle-
ní, ale časem… Představa, že do Ostravy 
chodí  studenti  z  celé  republiky  studovat 
třeba …, nemusí být v budoucnosti záleži-
tostí jen dnešních dvou tří oborů. 

Ano, při úsporách, snížení počtu škol 
a  procesu  „vnitřní“  reformy  pravděpo-
dobně  přijdou  univerzity  o  některé  obo-
ry,  a  možná  i  katedry,  které  jsou  prostě 
naddimenzované,  duplikované,  pasivní 
nebo nejsou dostatečně vědecky zabezpe-
čené. Asi  také časem nebudeme potkávat 
některé kolegy, které  jsme díky bezhoto-
vostnímu  zasílání  výplaty  na  účet  větši-
nou  opravdu  „jen  potkávali“. Možná,  že 
nakonec ani nepřežijeme, protože nejsme 
tak dobří,  jak  si o  sobě myslíme, a mys-
lí si to i sám Jarmil (je přece ješitný muž 
a akademik). Ale  jestli  to pomůže ozdra-
vění českého vysokého školství, bude i to 
dobrá  zpráva. Každý,  studenty  i  vysoko-
školské  učitele  nevyjímaje,  přece  raději 
pošle svoje děti na kvalitní  školu,  i když 
to zrovna nebudou mít  jen patnáct minut 
tramvají z domu.

„Milá maminko. Moc děkuju za po-
vidlové buchty a ty knížky. Balíček došel 
v pořádku. A pozdravuj pana Sedmíka a že 
mu doporučuju, jak jsme se o tom minule 
bavili, ať se Jitka příští rok hlásí k nám, do 
Ostravy. Zatím nemáme takové jméno jako 
Harvard, Karlovka nebo Masárna, ale vů-
bec to tady není tak špatné. Zatím…“

JARMiL
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DIAMANTOVÝ VAVŘÍN pro paní Medu

VII. ročník soutěže Den s překladem
Na naší fi lozofi cké  fakultě  se už stává 

tradicí, že začínající překladatelé mají jed-
nou za rok možnost poměřit své síly. Všemi 
očekávaný Den s překladem, který je pořá-
dán na FF OU od roku 2006, již posedmé 
zorganizovali  společnými  silami  zástupci 
kateder  anglistiky,  germanistiky,  romanis-
tiky a slavistiky. Organizační  tým soutěže 
spolu s porotci pro jednotlivé pracovní ja-
zyky pečlivě zhodnotil téměř sto příspěvků 
a patří jim za to veliké poděkování. Práce 
to  nebyla  jednoduchá,  ale  i  letos  odhalila 
zdatné mladé překladatele. Jelikož se  jed-
nalo o soutěž, byly autorům nejzdařilejších 
překladů  věnovány  knižní  dary  a  cenná 
čestná uznání FF OU. 

Den s překladem  není  očekáván  pou-
ze  soutěžícími,  ale  také  mnoha  studenty 
a  akademickými  pracovníky  z  univerzit 
v celé české a slovenské republice. Všich-
ni  „milovníci  překladu“  se  setkávají  jak 
v  dopoledním  programu,  který  zahrnuje 
zajímavé přednášky, tak v odpoledních díl-
nách na katedrách, kde se nad jednotlivými 
překladatelskými řešeními soutěžících váš-
nivě diskutuje.

Novinkou  letošního  ročníku  bylo  ví-
tané  rozšíření  soutěžních  jazyků  o  jazyk 
latinský.  Proto  není  divu,  že  dopolední 
přednáškový  program  zahájila  svým  pří-
spěvkem paní profesorka Nechutová z Fi-
lozofi cké  fakulty  Masarykovy  univerzity 
v Brně, která posluchače uvedla do proble-
matiky překladu z latiny klasické i středo-
věké. Po paní profesorce vystoupil pan do-
cent Biloveský z fakulty humanitních věd 
Univerzity Mateja Bela v Banske Bystrici 
a pohovořil o překladu neuměleckého tex-
tu. Druhá část dopoledního setkání propo-

Paní Meda Mládková, sběratelka a me-
cenáška  umění,  jedna  z  nejvýraznějších 
kulturních  osobností  naší  doby,  měla 
v  březnu přijet  s Václavem Moravcem na 
FF  OU  –  do  cyklu  Setkání s osobností. 
Vše již bylo domluveno a připraveno. Paní 
Meda se na setkání s našimi studenty velmi 
těšila  a my  jsme  se  těšili  na  ni. Znovu  se 
však potvrdila stará pravda, že ‚Člověk míní 
a Pánbůh mění…‘

Rozmary počasí, dlouhé čekání na jaro, 
to vše vykonalo své – paní Meda, i ve svých 

93  letech velmi aktivní a plná nových ná-
padů,  se  cítí  nadměrně  unavena  a  odjíždí 
načerpat  novou  energii  do  teplých  krajin. 
Všechny  studenty  a  učitele  FF  srdečně 
zdraví a vzkazuje: ‚Přijeďte na Kampu!‘

Před několika dny přijala tato dáma za 
svůj celoživotní přínos české kultuře a čes-
ké  společnosti  nejvyšší  cenu Hospodářské 
komory. Cena má duchaplný název – Dia-
mantový vavřín. „Paní Medo, srdečně bla-
hopřejeme a těšíme se na Vás!“

Eva MRHAČOVÁMeda Mládková          Foto: Petr Vilgus

jila  umění  překladu  s  uměním hudebním. 
Problematiku překladu slangu v rockových 
textech  přiblížil  přítomným  překladatel 
a  publicista  Josef  Rauvolf  a  závěrečného 
slova  se  ujal  překladatel,  básník  a  publi-
cista Jiří Dědeček. Svým příspěvkem „Ne-
štěstí přízvuku na první“ zpestřil atmosféru 
zpěvem vlastních písní s kytarovým dopro-
vodem.  Dopoledne  tak  potěšilo  nejen  ty 
dychtící po znalostech z oblasti překladu, 
ale také milovníky hudby a krásných textů.

Těm  z  vás,  kterým  se  nepodařilo  zú-
častnit se akce, nabízíme útěchu v podobě 
sborníku Den s překladem VII, v němž na-
jdete nejen  seznam všech  soutěžících,  ale 
také  jména  oceněných mladých  překlada-
telů a v neposlední řadě nejzdařilejší sou-
těžní překlady. 

Děkujeme všem zúčastněným za krás-
ný  zážitek  a  v  příštím  roce  se  těšíme  na 
viděnou!

Barbora BLAŽKOVÁ

III   březen 2012                                                                           

Děkan FF, prof. Zářický, předává čestná 
uznání

Překladatel a publicista Jiří Dědeček

U mikrofonu překladatel a básník 
Josef Rauvolf

Velká posluchárna byla jako vždy plná
Fota: Tomáš Rucki
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LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA
rok 1985), popisuje  rodný dům s  imponující 
postavou  otce,  rané  dojmy  literatury,  hudby  
a  divadla,  školní  léta  i  působení  ve  skautu, 
pobyt  v  internátu  na  zámku Salem,  svá  stu-
dia, která po maturitě absolvoval v Mnichově, 
Berlíně a Heidelbergu, píše také o Karlu Jas-
persovi,  socialistickém  studentském  svazu, 
svých  prvních  textech  a  snaze  působit  proti 
duchu  vzmáhajícího  se  nacistického  hnutí,  
o Výmarské republice a všem, co v zárodcích 
předjímalo  vývoj  v  budoucí  třetí  říši.  Man-
nova kniha je „moudrá a současně, navzdory 
vší hořkosti, svým způsobem veselá“ (Marcel 
Reich-Ranicki). Vychází v edici Paměť.

Vázaná, 500 str., doporučená cena 555 Kč.
 
Francouzsko-český obecně vědní 

slovník – Dušan Sobek
Slovník je zaměřen na obecnou rovinu vě-

decké  slovní  zásoby,  tvořící  základ  ústního  
i  písemného  projevu  ve  všech  vědních  obo-
rech  (neobsahuje  tedy  výrazy  situačně  ko-
munikativní,  např.  témata  rodina,  cestování 
apod.). Je určen uživatelům, kteří již ovládají 
základy francouzského jazyka, především vě-
deckým a odborným pracovníkům, doktoran-
dům, vysokoškolským studentům nefilologic-
kého  zaměření,  překladatelům  atd.  Vychází 
v edici Mimo – humanitní vědy.

Vázaná, 420 str., doporučená cena 550 Kč
 

Budoucnost svobody – Fareed Zakaria
„Budoucnost  svobody  je  jednou  z  nejdů-

ležitějších  knih  posledního  desetiletí,  věno-
vaných globálním politickým trendům. Všem  
z  nás,  kterým  leží  na  srdci  budoucnost  svo-
body  tohoto světa, dává svou střízlivou ana-
lýzou  životadárnou,  zásadní  lekci,“  napsal  
o knize, která se bleskově proslavila po celém 
světě, významný harvardský politolog a  teo-
retik demokracie Samuel Huntington, známý 
především svým konceptem střetu civilizací. 
Zakaria předkládá obraz světa, jehož problé-
my  zdaleka  neřeší  pouhé  rozšiřování  demo-
kracie do všech kontinentů. Činí tak se schop-
ností ukázat v podstatě jednoduché historické 
vztahy, které už většinou nedokážeme vnímat 
v jejich souvislostech. 

Nejde mu však  jen o dějinné pozadí,  od-
halující  nejednoznačný  vztah  demokracie  
a  svobody,  ale  zejména  o  to,  jak  jsou  právě  
pro  svobodu  –  ale  i  pro  funkční  a  liberální 
demokracii – důležité právní a ústavní  insti-
tuce.  Na  mnoha  příkladech  ze  současnosti 
dokazuje,  že  ty  jmenované  a  nevolené  bý-
vají  mnohdy  respektovanější  i  prospěšnější  
než  ty,  které  vzešly  ze  svobodných  voleb.  
Neliberální  demokracie  se  tak  může  stát  
v  jeho  pojetí  překážkou,  zabraňující  šíření 
svobody,  a  ne  cestou  ke  svobodě.  Vychází  
v edici 21. století.

Vázaná, 276 str., doporučená cena 335 Kč.

V genech není všechno – Peter 
J. Richerson, Robert Boy                                                        

Lidstvo je v přírodním světě zvláštním je-
vem. Zatímco se lidé ve všech směrech podo-
bají ostatním zvířatům,  jejich chování  je od-
lišné. Jejich schopnost adaptovat se jim umož-
ňuje  obsadit  téměř  všechna  místa  na  světě 
a  používat  neuvěřitelné  množství  nástrojů 
a  technik.  Lidská  společenství  jsou  na  roz-
díl od společenství živočichů větší, složitější 
a více mezi sebou spolupracují. Kniha nabízí 
radikální pohled na evoluci lidstva a naznaču-
je,  že  naše  ekologická  dominance  a  sociální 
systém pramení z psychiky unikátně uzpůso-
bené vzniku složité kultury. Podle autorů kul-
tura není ani nadřízeným, ani služkou genů. Je 
spíše důležitá pro adaptaci lidstva stejně jako 
humánní biologie a chůze po dvou. Na zákla-
dě studia antropologie, politických věd, soci-
ologie a ekonomie autoři ukazují,  že kultura 
a biologie jsou složitě propojeny, a naznačují, 
jak bychom měli přemýšlet o jejich vztazích, 
abychom lépe porozuměli lidské povaze. Vy-
chází v edici Galileo.

Vázaná,  408  str.,  doporučená  prodejní 
cena365 Kč.

Přehledné dějiny české literatury 
1945–1989 – Pavel Janoušek a kol.
Příručka  vykresluje  proměny  české  lite-

ratury v druhé polovině 20.  století, v deseti-
letích, kdy  její  osudy výrazně  spoluurčovaly 
komunistická  utopie,  pragmatická  snaha  re-
žimu  mocensky  ovládnout  všechny  roviny 
veřejného a soukromého bytí, ale  i  rozmani-
té  způsoby  občanské  a  umělecké  rezistence 
vůči  tomuto  ideologickému  a  mocenskému 
nátlaku.  Přehledným  způsobem  prezentuje 
základní informace o dobovém literárním ži-
votě a o proměnách  literární  tvorby ve  třech 
základních  druzích  (v  poezii,  próze  a  dra-
matu)  a  ve  třech  komunikačních  okruzích, 
vynucených  kulturní  politickou  státu,  tedy 
o umělecké  literatuře vydávané v oficiálních 
nakladatelstvích, v samizdatu a exilu. 

Textově  příručka  vychází  z  předchozího 
–  čtyřsvazkového  –  kompendia  autorského 
týmu. Na rozdíl od něho však není věnována 
odborníkům,  ale  svým  rozsahem  a  výběrem 
základních údajů má aspiraci oslovit studen-
ty  i  širší veřejnost zajímající  se o problema-
tiku české  literatury daného období. Vychází 
v edici Literární řada.

Vázaná, 488 str., doporučená prodejní cena 
575 Kč.

Web: http://www.academia.cz/knihkupec-
tvi/kulturne-literarni-centrum-academia-

ostrava.html

Fb: http://www.facebook.com/klcAcademia

Stránku připravili Eva MRHAČOVÁ, 
Vladimír ŠiLER 

a nakladatelství AcAdEMiA

ACADEMIA  je  prestižní  české  naklada-
telství,  jehož  ediční  činnost  je  zaměřena  na 
vydávání původních českých vědeckých mo-
nografií  a  překlady  významných  monografií 
zahraničních, na populárně naučnou literaturu 
a literaturu faktu a dále na vydávání encyklo-
pedií,  slovníků a  jazykových učebnic. Vydat 
své dílo v tomto nakladatelství je přáním snad 
většiny  vědeckých  pracovníků.  Nakladatel-
ství  uděluje  ceny  za  kvalitní  vědeckou  lite-
raturu  a  dobré  populárně  naučné  publikace,  
a vyhlásilo dokonce soutěž pro studenty, kteří 
zde mohou publikovat například svou magis-
terskou práci.

Nakladatelství  ACADEMIA  vzniklo 
v  roce  1953  jako  Nakladatelství  Českoslo-
venské Akademie věd. V roce 1966 byl jeho 
název změněn na ACADEMIA.

V  České  republice  jsou  pouze  tři  města, 
kde  je možno koupit produkci  tohoto nakla-
datelství v kamenném knihkupectví – Praha, 
Brno  a  Ostrava.  O  zachování  knihkupectví 
Academia v Ostravě, které mělo být předlo-
ni  zrušeno,  se  významně  zasloužilo  tehdej-
ší  vedení  FF OU. Knihkupectví  je  umístěno  
v  prostoru  někdejší  proslulé  kavárny  Praha, 
v níž už před sto lety v politických a intelek-
tuálních debatách kvasil občanský život. Ny-
nější vylidňující  se centrum města potřebuje 
zvýraznit  podobně  památná místa  a  navázat 
na lokální kulturní tradice. 

Proto je dobře, že knihkupectví Academia 
funguje jako kulturně-literární centrum. A do-
konce  je  zde  i  kavárna,  kde  si  člověk může 
nad šálkem listovat kulturními časopisy nebo 
se začíst do právě vydané nové knihy. V lite-
rární kavárně se pořádají výstavy, prezentace 
a křty knih, autorská čtení i autogramiády.

FF OU dlouho a dobře spolupracuje s nej-
větším ostravským knižním domem LIBREX, 
kde se koná většina křtů knih vydaných naší 
fakultou. Uvítali bychom i těsnější spolupráci 
s ostravským knihkupectvím Academia. 

Redakce Listů FF bude své čtenáře pravi-
delně  informovat  o  nových  vědeckých  pub-
likacích  vydaných  nakladatelstvím ACADE-
MIA a souvisejících s obory, které se studují 
na FF. 

Upozorňujeme na několik jarních novinek 
i na pestrou paletu edičních řad.

Vzpomínky a myšlenky, mládí  
v Německu – Golo Mann

Golo Mann (1909–1994), syn slavného ně-
meckého  spisovatele Thomase Manna,  nosi-
tele Nobelovy ceny za literaturu za rok 1929, 
a  sám  úspěšný  spisovatel  a  historik,  ve  své 
autobiografii líčí své dětství a mládí v letech 
1909–1933 strávené výlučně v Německu. Au-
tor, oceněný řadou literárních cen (např. Goe-
thova cena města Frankfurtu nad Mohanem za 
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Co mi Švédsko dalo a nevzalo
Ráda bych se s vámi podělila o zkušenosti 

ze svého studijního pobytu Erasmus ve Švéd-
sku  v  ZS  2010/2011.  Jako  studentka mezifa-
kultního oboru Biologie – Anglický jazyk a li- 
teratura jsem měla možnost vybírat z nabídky 
jak  fakulty  přírodovědecké,  tak  filozofické. 
Vybrala  jsem si Kristianstad na  jihu Švédska. 
Univerzita  v  Kristianstadu  mě  zaujala  svý-
mi  webovými  stránkami  (www.hkr.se),  které 
nejenže  byly  angličtině,  ale  také  obsahovaly 
všechny  podstatné  informace.  S  vědomím, 
že  tady  se  neztratím,  jsem  začala  vyřizovat 
potřebné  formality.  Když  na  to  zpětně  vzpo-
mínám,  všechny  problémy  se  teď  zdají  jako 
maličkosti, nicméně v době, kdy byl celý  ten 
byrokratický kolotoč aktuální, jsem měla pocit, 
že nedělám nic jiného, než že všude vysvětlu-
ju, jak je možné, že vyjíždím přes filozofickou 
fakultu, když studuji na přírodovědecké. Často 
jsem si tak připadala jako horký brambor pře-
hazovaný  z  jedné  fakulty  na  druhou,  jen  aby 
se  o mě  někde  nespálili,  a měla  jsem  strach, 
že  snad  začnu  trpět  schizofrenickými  pocity 
rozdvojené osobnosti někde na půl cesty mezi 
Hladnovem a Reální. Záhy jsem si uvědomila, 
že na všechny  tyto  složitosti  jsem si  zadělala 
sama,  když  jsem  si  vybrala  tuto  neobvyklou 
kombinaci oborů, takže mi nezbývalo, než za-
tnout zuby a všechno zvládnout.

Když jsem se o pár měsíců později ocitla ve 
Švédsku, bylo mi jasné, že to všechno stálo za 
to.  Jeden semestr na zahraniční univerzitě mi 
dal hodně, a pokud bych to měla charakterizo-
vat jedním slovem, bylo by to „poznání“. Pře-
devším jsem poznala sama sebe a musím říct, 
že  jsem  sama  ve  svých  očích  stoupla  o  něco 
výš.  Poznala  jsem  také  spoustu  zajímavých 
lidí, jejich kultury a zvyky. Přestože je univer-
zita v Kristianstadu poměrně malá, cizími stu-
denty je hojně navštěvovaná. Zastoupené byly 
nejen evropské země, jako je Německo, Česko, 
Francie, Holandsko, Itálie, Španělsko, Řecko, 
Rakousko, Norsko, Finsko, Litva a Lotyšsko, 
ale také USA, Čína, Jižní Korea, Irán a další. 
Studenti mající s Erasmem zkušenost mi jistě 
dají za pravdu, že právě seznámení se s lidmi 

z různých kultur je na celé věci to nejzajíma-
vější. Společně jsme se účastnili nejrůznějších 
výletů, pikniků a seznamovacích, průběhových 
a nakonec i rozlučkových večírků, které nena-
rušila ani pověstná švédská prohibice. Musím 
říct,  že  se  o  nás  zahraniční  studenty  všich-
ni  v  čele  s  International Office vzorně  starali  
a měla  jsem pocit,  že  to byl  ten nejkratší  se-
mestr mého univerzitního života. 

Poznala jsem také Švédsko samotné. Prak-
ticky celý svůj pobyt  jsem prokládala nejrůz-
nějšími výlety na méně či více vzdálená místa 
a společně s novými přáteli  tak projela  téměř 
celou  zemi.  Švédsko  totiž  není  jen  IKEA, 
Volvo či Abba a pořád je v něm co objevovat.  
A Švédsko taky není Norsko. Sice se to může 
zdát jako jasná věc, ale přesto spousta lidí tyto 
dvě země spojuje dohromady nebo zaměňuje. 
Pokud  čekáte  ve  Švédsku  vysoké  útesy,  fjor-
dy zařezané hluboko do vnitrozemí a nad tím 
vším  vrcholky  sněhem pokrytých  hor,  patříte 
právě  k  té  spoustě  lidí,  která  si  představuje 
typicky norskou scenérii. Ovšem i Švédsko je 
krásná  země,  ale  po  svém. Kromě  její  sever-
ní části jde o poměrně nížinatou zemi a co se 
týče  její  nejjižnější  části  Skåne,  tedy  místa, 
kde  jsem  přebývala,  jedná  se  hlavně  o  hos-
podářskou krajinu dlouhých lánů, sem tam o- 
zdobenou větrným mlýnem nebo elektrárnou. 
Díky  tomu  je  zde  nejpraktičtějším  doprav-
ním prostředkem kolo, které  je možné koupit  
a  později  zase  prodat  v  jakémsi  cyklistickém 
secondhandu.  Pobřeží  Švédska  tvoří  typické 
rozlehlé písčité pláže, které  sice na první po-
hled vybízí ke koupání, na první dotek si však 
uvědomíte,  že  sice  jste  na  jihu  Švédska,  ale 
zároveň na severu Evropy. Na druhou stranu, 
když  se  řekne  Švédsko,  neznamená  to  nutně 
teploty pod mínus dvacet stupňů a sněhem se 
brodící  sobí  spřežení.  I  když  nevyvracím,  že 
s tímto se ve Švédsku setkat nemůžete, z vlast-
ní zkušenosti bych počasí na jihu Švédska při-
rovnala k typicky anglickému, tedy nevyzpyta-
telnému střídání slunce, větru a deště. 

Co  se  týče  studia,  na  kristianstadské uni-
verzitě jsem si vybrala předměty z anglického 
jazyka a  taky kurz švédštiny pro začátečníky. 
Již před odjezdem z Ostravy jsem znala syla-
by většiny těchto předmětů a mohla tak s vy-
učujícími  konzultovat  jejich  případné uznání. 
Jelikož se ale většina našich předmětů od těch 
švédských liší, byl mi uznán jen jeden povin-
ný předmět. K tomu jsem si však přivezla po-
měrně hodně „céčkových“ kreditů, které  také 
rozhodně nejsou k zahození. Za zmínku určitě 
stojí pro nás neobvyklá organizace výuky. Jed-
notlivé předměty totiž neprobíhají celý semes-
tr, ale každý má jinou délku. Jeden předmět je 
tak  například  vyučován  jedenkrát  až  dvakrát 
týdně po dobu měsíce a půl, je hned ukončen 
zkouškou  a  po  zbytek  semestru  už  nepokra-
čuje.  Předměty  tak  postupně  začínají  i  končí 

v průběhu semestru a na konci tedy není zkouš-
kové ve stylu, jaký známe. Celý systém přináší 
trochu zmatku v podobě neustále se měnícího 
rozvrhu, nicméně  tím pádem se může stát, že 
máte  některý  týden  jen  hodinu  týdně  a  díky 
tomu získáte čas na samostudium, cestování či 
jiné  aktivity. Další  výhodou  zdejší  univerzity 
je její uspořádání - celý kampus i s knihovnou 
a studovnou se totiž nachází v jednom místě.

V Kristianstadu jsem strávila zimní semestr 
a prožila tam snad ten nejhezčí podzim a krás-
ný  adventní  čas,  který  se mi  zdál méně  hek-
tický než  tady u nás. Zpestřený byl například 
vánočními trhy a svátkem sv. Lucie, kdy dívka 
s  věncem  hořících  svíček  na  hlavě  společně 
se svojí družinou zpívá v kostele a dopoledne 
obchází veřejné instituce a školy a přidává tak 
na vánoční atmosféře. Další důvod, proč bych 
i ostatním doporučila zimní semestr, je ten, že 
akademický rok ve Švédsku začíná již na kon-
ci srpna. Sice se tím pádem připravíte o volno 
v září, zase ale máte při příjezdu zpět více času 
na dodělání případných zkoušek a zápočtů na 
domácí univerzitě a vyřízení podobného papí-
rování jako na začátku celé akce. V mém pří-
padě jsem zase všude musela připomenout, že 
studuji  na  jiné  fakultě,  než  která mě  vyslala,  
a na okamžik se mi vrátil pocit horkého bram-
boru. Nicméně všechno dobře dopadlo a tímto 
bych ráda povzbudila všechny studenty nejen 
mezifakultního  dvouoborového  studia,  ať  se 
rozhodně nenechají odradit zdánlivě neřešitel-
nou situací. Denodenně se pak totiž přesvědčí-
te, že Erasmus rozhodně stojí za to.

 Kristýna HORňÁČKOVÁ

Zahraniční studenti v Kristianstadu

III   březen 2012                                                                           

Pobřeží na jihu Švédska
Fota: Kristýna HorňáčkováJedna z budov univerzity v Kristianstadu
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Rusisté na Hradě
Na období od 9. 12. 2011 do 4. 3. 2012 

propůjčil  Kreml  Pražskému  hradu  carské 
klenoty k uspořádání výstavy „Carský dvůr 
pod žezlem Romanovců“. Výstavu zhlédlo 
téměř 75 000 návštěvníků. Expozice se tak 
zařadila  mezi  tři  návštěvnicky  nejúspěš-
nější výstavy pořádané na Pražském hradě 
od roku 2003. Na výstavě byl českým ná-
vštěvníkům vůbec poprvé představen výběr 
nejkvalitnějších uměleckých děl a předmě-
tů  z  Kremelské  pokladnice,  sestavený  do 
tematických celků ilustrujících život a úlo-
hu ruských panovníků z rodu Romanovců, 
události  na  carském  dvoře  či  každodenní 
život v Rusku v 16. a 17. století.

Tuto  výstavu  jsme  si  jako  rusisté  ne-
mohli  nechat  ujít.  Byli  jsme  velmi  rádi, 
když se organizace exkurze na Pražský hrad 
ujal Mgr. Vítězslav Vilímek, Ph.D., z kated-
ry slavistiky FF OU. Dne 1. 3. časně zrána 
se skupina dvaceti studentů vydala vlakem 
z Ostravy  do  Prahy. V  dopoledních  hodi-
nách  jsme  prošli  branou  Pražského  hradu  
a hned na nádvoří nás čekala paní průvod-
kyně, která nás odvedla do Císařské konír-
ny  –  místa  konání  výstavy.  Při  prohlídce 
nám  ke  každému  exponátu  řekla  několik 
zajímavých  informací.  Dozvěděli  jsme  se 
například, že carské děti si už v raném dět-
ství  hrály  se  zbraněmi,  ve  třech  letech  se 
učily jezdit na koni – s kovovou helmou na 
hlavě… Výklad byl pro nás velmi přínosný, 
rozšířili jsme si znalosti a hlouběji pronikli 
do  ruské  historie  tohoto  období.  Pouhým 
zhlédnutím exponátů bychom toho nedocí-

lili. Na výstavě jsme si mohli prohlédnout 
nejen zbraně a šperky, ale také oblečení té 
doby,  nádobí  určené  k  hostinám,  obrazy, 
portréty a ikony. 

Celá expozice na nás udělala velký do-
jem. Když  jsme měli  cíl  této  cesty  za  se-
bou,  rozhodli  jsme  se  navázat  na  kulturní 
zážitek  a  v  čase  zbývajícím  do  odjezdu 
prohlédnout  památky  Prahy  –  katedrálu  
sv.  Víta,  Zámecké  schody,  Karlův  most 
a  orloj  na  Staroměstském  náměstí.  Takto 
příjemně i užitečně strávený den jsme pak 
završili posezením v jedné z pražských vi-
náren u skleničky vína. J

Kristyna dRcHALOVÁ, 
Barbora cHOLEVOVÁ

Pohyblivý svátek
Poslední únorový čtvrtek v Antikvariátu 

a klubu Fiducia patřil studentům Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity, kteří  zde pre-
zentovali svou tvorbu v rámci Pohyblivého 
svátku.

S myšlenkou  pořádat  podobná  setkání 
přišel na začátku zimního semestru doktor 
Martin Tomášek působící na katedře české 
literatury.  Letošní  první  Pohyblivý  svátek 
byl  však  v  několika  ohledech  výjimečný. 
Především  to  byla  změna  místa  (původní 
setkání se konala ve Voliéře a studentském 
klubu  StudentOFF).  Pohyblivé  svátky  se 
tak  více  otevřely  veřejnosti,  což  je  jedině 
dobře,  protože  studentská  tvorba  si  roz-
hodně  zaslouží  prostor  a  ten,  který  nabízí 
právě Fiducia, je pro akce podobného typu 
ideální. 

O tom, že šlo o prostor dobře využitý, 
přesvědčili  studenti  věnující  se  především 
poezii. Své básně četli Kristýna Svidroňo-
vá, Matěj Antoš, Jan Nemček a Jan Delong 
a  rozhodně  se  nejednalo  o  verše  začínají-
cích  autorů,  kteří  prezentují  svou  naivní 
šuplíkovou tvorbu. 

Už  jen  výčet  ocenění  vystupujících 
autorů zaručoval  jistou kvalitu: Matěj An-
toš – 3. místo v Literární soutěži Klementa 
Bochořáka 2010; Jan Nemček – laureát Li-
terární  ceny Vladimíra Vokolka 2010;  Jan 
Delong – laureát Literární soutěže Františ-
ka Halase 2011 a Literární ceny Vladimíra 
Vokolka 2011. 

Program tak byl velice pestrý, od žen-
ské  lyrické  křehkosti  přes  mírně  apoka-
lyptické deníkové výjevy, putování ostrav-

skými prolukami, po civilní sevřenost. Jan 
Nemček  prezentoval  kromě  svých  básní  
i texty Norberta Závodského, bývalého stu-
denta naší univerzity.

Každému čtení předcházelo představení 
autora a po verších následovala obohacují-
cí  diskuze  s  moderátory. Martin  Tomášek 
k  sobě  do moderátorské  dvojice  tentokrát 
přizval Romana Polácha,  který  do  diskuzí 
s autory přinesl vlastní pohled a dojem z je-
jich básní.

„Premiérový“ Pohyblivý svátek zakon-
čila svým výbušným vystoupením ve stylu 
slam poetry tajemná Vilemína, jež naplnila 
(možná  i předčila) představu o  speciálním 
hostu programu.

Po velice vydařeném prvním setkání se 
mohou  návštěvníci  těšit  i  na  další  vydání 
Pohyblivých svátků, opět ve Fiducii, s píší-
cími či jinak tvořícími studenty.

Jan dELOnG

Dámská móda za Romanovců 

Z exponátů výstavy Carský dvůr pod 
žezlem Romanovců, kříž s ikonou

Fota: Kristyna Drchalová a archiv

Moskevský Kreml
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
Jan Keller: JAK ZATOČIT S PARAZITY

(převzato s laskavým  svolením autora z Literární a kulturní přílohy deníku Právo ze dne 15. března 2012)

Svým  památným  výrokem  proneseným 
před studenty Ekonomické fakulty v Ostra-
vě dne 7.  prosince 2011 ozřejmil  prezident 
republiky skutečný smysl probíhajících refo-
rem:  „Považuji studium ne na základní ani 
na střední škole, ale studium na vysoké škole 
zadarmo za parazitování studentů na zbytku 
naší společnosti.“

Zamysleme  se  nad  tím,  co  tento  výrok 
znamená pro perspektivy vzdělanosti u nás 
a  co  se  z  něho  dovídáme  o  skutečném  cíli 
školských reforem.

Ve  vyspělých  zemích  se  od  přelomu 
šedesátých  a  sedmdesátých  let  20.  století 
začalo  hovořit  o  příchodu  postindustriální 
společnosti.  Měla  být  nesena  nebývalým 
rozvojem  široce  dostupného  vzdělání.  Ti, 
kdo snili o jejím příchodu, se domnívali, že 
výše  sociálního  postavení  každého  jedince 
bude určována v prvé  řadě právě výší  jeho 
vzdělání. Byli přesvědčeni, že vědění se sta-
ne pro sociální vzestup významnějším fakto-
rem než vlastnictví.

To,  že  nástup  společnosti  vědění  byl 
oznámen právě v šedesátých a sedmdesátých 
letech 20. století, nebylo nijak náhodné. Teh-
dy docházelo k prudké demokratizaci přístu-
pu ke vzdělání. Nejvyvinutější země jsou na 
vrcholu ekonomické výkonnosti. Přetrváva-
lo v nich jen minimum sociálních problémů.

Tehdy se mělo za to, že nejcennějším je 
široké teoretické vědění. Otázka jeho „prak-
tičnosti“  byla  brána  jako  věc  druhořadá. 
Vědění, které může působit vzhledem k bez-
prostředním  požadavkům  praxe  poněkud 
odtažitě,  může  mít  pro  společnost  význam 
mnohem zásadnější než vědění bezprostřed-
ně  použitelné.  U  vzdělaných  vrstev  se  tak 
pěstovala  iluze mocenské  autonomie,  která 
patří  k  nejvyhledávanějším  hodnotám  pří-
slušníků středních tříd. 

Uplynulo téměř půl století a stále zřetel-
něji se ukazuje, že vědění nenahradilo stra-
tegické postavení majetku ani v ovlivňování 
společenského dění, ani v zajišťování sociál-
ní pozice jednotlivců. Právě naopak, vědění 
má být stále více podřizováno potřebám re-
produkce bohatství firem a velkých majetků.

Nová vlna globalizace ekonomiky vedla 
od  osmdesátých  let  20.  století  k  přesunům 
značného objemu výrobních kapacit do zemí 

s nižší cenou pracovní síly. Firmy, které dří-
ve  investovaly  do  provozů  doma,  aby  pak 
výrobky vyvážely, nyní  investují do provo-
zů v cizině a vyrobené zboží dovážejí. Tyto 
ekonomicky  vyspělé  země  však  chrlí  stále 
vyšší počty vysokoškoláků.

Ukazuje se, že masy vysokoškoláků jsou 
z větší částí nevyužitelné pro zvyšování zis-
ků  firem.  Z  řady  důvodů  není možno  cha-
rakter vzdělání zformovat tak, aby přinášelo 
bezprostředně zpeněžitelné efekty. Kultivo-
vanost a široký přehled je krásná věc, vyšší 
zisky akcionářů si však za ně nekoupíš.

Poslední  iluze o kulturní hodnotě vzdě-
lání  jako  takového  jsou energicky vyvrace-
ny. Vysokoškoláci, kteří nedosahují bezpro-
středně vyčíslitelného zisku pro sebe či pro 
své zaměstnavatele, začínají být považováni 
za  parazity. Ti,  kdo  se  provinili  touhou  po 
vzdělání, mohou míru svého parazitismu po-
někud snížit dvojím způsobem. První mož-
ností  je dávat k dispozici  laciněji než druzí 
své vědění firmám, které ho dokáží výhodně 
prodat.  Druhou  a  pro mnohé  vysokoškolá-
ky jedině dostupnou možností je zadlužit se 
prostřednictvím  školného,  a  tak  přispět  ke 
zhodnocování majetků těch, kdo své peníze 
investovali do peněžních institucí a soukro-
mých pojistných fondů.

Ti,  kterým  bylo  ještě  donedávna  zdů-
razňováno, že studují za dělnické peníze, si 
musejí uvědomit, že studují za peníze pod-
nikatelů. 

---
Francouzský  sociolog  Henri  Vaquin  je 

autorem výroku: „Dnes už zdaleka nejde jen 
o to, aby pracovník prodal svoji pracovní 
sílu co nejvýhodněji pro firmu. Navíc si má 
kupovat své zaměstnání.“ Takzvané reformy 
vysokých škol sledují právě tento dvojí cíl. 
Mají za úkol snížit autonomii veřejných vy-
sokých škol a jejich chod navázat na zájmy 
firem. Absolventi se mají prodávat  tak, aby 
to bylo pro firmy co nejvýhodnější. A za dru-
hé:  školné má  sloužit  jako první  záloha  na 
zaměstnání. Pak se budou absolventi celoži-
votně za své vzdělávat, aby si tak zaměstnání 
stále znova a znova kupovali.

Připravovaný  zákon  má  vysokým  ško-
lám  odlehčit  od  jejich  akademických  svo-
bod. Škola má fungovat jako jakákoliv jiná 

firma. V  jejím  čele  bude  stát  správní  rada, 
která bude přebudována tak, aby mohla být 
ovládnuta  místními  podnikateli  a  politiky. 
Tito  lidé  toho  budou  vědět  o  vzdělávání 
asi  tolik  jako ministr  školství  Josef Dobeš. 
Rektor se stane oficiálně top manažerem, ve 
skutečnosti  jen  bezvýznamnou  figurkou  na 
šachovnici politicko-podnikatelských zájmů. 
Absolventi  budou  formováni  podle  potřeb, 
jež  s  tradičními  představami  o  vzdělanosti 
nemají nic společného.

Systém  vysokého  školství  se  tak  stane 
systémem dotací veřejných prostředků sou-
kromým  firmám.  Daňový  poplatník  bude 
oklikou přes  výdaje  státu  na  školství  spon-
zorovat firmám kvalifikovanou pracovní  sí- 
lu a naplňovat další jejich soukromé potřeby. 
Firemně nevyužitelné vědění bude odbourá-
no.

Druhým cílem reforem je zavést  školné 
jako  jakousi  zálohu  na  zaměstnání.  Škol-
né  poslouží  k  tomu,  aby  peníze  studentů  
a daňových poplatníků nešly školám, nýbrž 
proudily bankám. Až dosud platil stát za kaž-
dého studenta přímo veřejným vysokým ško-
lám. V posledních letech platí čím dál méně 
a do budoucna chce tyto platby drasticky sni-
žovat. Studenti by se měli formou školného 
údajně skládat na to, aby školám finančních 
prostředků přibylo. Ve skutečnosti zde o ško-
ly vůbec nejde. Jakmile bude zavedeno, stát 
o stejnou sumu zkrátí školám dotace. Školy 
nebudou mít ani o korunu více. Neušetří na 
tom však ani stát. Chudší studenti si vezmou 
úvěry, jež budou splácet bankám. Stát bude 
platit bankám za studenty úroky po dobu stu-
dia. Bude platit také za ty, kteří nebudou na 
trhu práce úspěšní. Není vyloučeno, že pla-
cení bankám přijde  stát v konečném efektu 
na  více  peněz,  než  kolik  nyní  dává  přímo 
školám.

Nejsmutnější na celé věci je, že už nyní 
lze s vysokou mírou určitosti říci, proč to, co 
je navrhováno, je nejen špatné, ale navíc to 
nebude ani fungovat. 

Představa školy jako firmy, která je říze-
na a která funguje stejně jako kterákoliv jiná 
firma, je výplodem neoliberální ideologie. Ta 
dokonale ignoruje základy teorie organizací. 
Už od sedmdesátých let 20. století víme, že 
neexistuje  jediný  ideální model organizace. 
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Jak  ukázal  kontingenční  přístup,  podoba  
a řízení organizace musejí mít vazbu na typ 
činnosti, kterou organizace provozuje. Jinak 
hrozí pokles efektivity chodu dané instituce, 
vzniká řada organizačních dysfunkcí a orga-
nizace se vzdaluje od naplnění cíle, kvůli ně-
muž byla zřízena. Reformátoři našeho vzdě-
lávání očividně neprostudovali nic z toho, co 
teorie  organizace  za  posledních  čtyřicet  let 
bezpečně zjistila.

Je evidentní, že cílem reforem vysokého 
školství  je  zredukovat počet vysokých  škol  
a  studentů,  kteří  na  nich  studují.  Neméně 
evidentní  je,  jakým  způsobem  bude  tato 
redukce  probíhat.  Jen  stěží  budou  dotčeny 
soukromé  vysoké  školy  včetně  těch  s  po-
chybnou pověstí. Jejich rušením by stát nijak 
neušetřil,  neboť  prozatím  financuje  pouze 
vysoké školy veřejné. 

O tom, která ze škol bude finančně při-
škrcena  a  zlikvidována, nebude  rozhodovat 
kvalita  výuky.  Ta  ostatně  bývá  na  různých 
pracovištích  téže  univerzity  i  fakult  velice 
rozdílná a bylo by příliš pracné a zdlouhavé 
ji zjišťovat a poměřovat. O tom, kdo přežije, 
rozhodne  především  síla  lobby  dané  školy 
na místech, kde se bude o osudu škol rozho-
dovat. Svoji úlohu mohou sehrát  také  tlaky 
soukromých  vysokých  škol.  Pokud  se  jim 
v  daném oboru  či  v  určitém  regionu  nebu-
de dostávat platících studentů, není nic jed-
noduššího, než zatlačit na příslušném místě  
a nechat rivala v podobě veřejné vysoké ško-
ly finančně vyhladovět. Tok zájemců o stu-
dium bude moci být podle potřeby odkláněn 
na vysoké školy soukromé.

---
Jak  dopadne  v  praxi  napojení  škol  na 

reálný život společnosti, vůči němuž se prý 
až dosud příliš uzavíraly? Ani to není obtíž-
né  předvídat.  Spojení  bude  navázáno  skrze 
správní  rady  škol,  v  nichž  zasednou  osoby  
z místní politiky a místního byznysu.

Jak známo, vysoké školy realizují stami-
lionové zakázky ze státních peněz. Ve státě 
našeho typu, který stále ještě není tak docela 
imunní  vůči  korupci,  získají majitelé  firem 
možnost „odklánět“ státní prostředky určené 
na vzdělání  podle  svého vlastního uvážení. 
Nikdo  netvrdí,  že  to  budou  dělat  všichni. 
Jasné však je, že se to stane velkým lákadlem 
a  že  v  současné  době  neexistují  dostatečně 
spolehlivé pojistky, které by tomu zabránily.

Vzhledem  k  účasti  politiků  ve  vedení 
škol  je  situace  ještě  absurdnější.  Na  vyso-
kých  školách  se  nesmějí  organizovat  poli-
tické strany. To je naprosto v pořádku. Proč 
je  také organizovat,  jestliže exponenti poli-
tických  stran  budou  moci  ovládnout  skrze 
správní  rady  přímo  řízení  škol? Dosavadní 
samospráva v čele se zbytky akademického 

senátu se stane  jen smutnou atrapou demo-
kracie. Zástupci studentů v ní budou přihlí-
žet, jak politici s podnikateli rozhodují o je-
jich vzdělávání. Pečlivě bude pohlídáno, aby 
v pedagogickém působení nepřevážilo snad 
hledisko vědění, ze kterého  jedněm nebude 
kynout větší politický vliv, a druhým nepo-
kapou žádné peníze.

Ministr školství Josef Dobeš hned v úvo-
du  Týdne  neklidu  prohlásil,  že  na  zavede-
ní  školného  netrvá.  Už  nechce  peníze,  bez 
kterých, jak ještě před pár dny ujišťoval, se 
vysoké školy absolutně neobejdou. Studenti 
vysokých škol tedy nadále zůstávají nechut-
nými parazity na jinak zdravém těle národa.

Jak dlouho toto provizorium vydrží? Jen 
do doby, než bude prosazen zákon omezující 
autonomii vysokých škol. Politici našli totiž 
pro školy ještě jedno uplatnění. Navrhovaný 
zákon  požaduje  zřízení  funkčních  docent-
ských  a  profesorských  míst.  Jak  prohlásil 
jistý myšlenkový tank: „Vojenskou termino-
logií by docent a profesor měla být ‚funkce‘, 
tj. byla by přidělována těm, kteří jsou na 
odpovídajícím postavení, například vedou 
katedru či fakultu.“

Jak  by  tento  vojenský  manévr  vypadal 
v  české  praxi?  Není  potřeba  mít  zbytečně 
moc fantazie, abychom si to dokázali před-
stavit. Politik, který zjistí, že v příštích vol-
bách už příliš neoslní, se nechá najmenovat 
do správní rady vysoké školy. V prvém kroku 
si v marketu  typu plzeňských práv zakoupí 
řekněme titul magistr. S využitím pák správ-
ní rady, v níž zasednou jeho podobně uvažu-
jící kolegové, se nechá  jmenovat vedoucím 
fakulty anebo aspoň katedry. Tím automatic-
ky  získá  titul  docent  či  profesor vázaný na 
tuto manažerskou funkci a patřičným způso-
bem honorovaný. Mladým asistentům ubude 
starost o to, aby se kdy habilitovali. Funkční 
místa budou, jako v armádě, beztak obsaze-
na starými politickými mazáky.

Budou se jich držet s takovou silou, s ja-
kou  se  Josef  Dobeš  drží ministerské  židle. 
Budou  dělat  přesně  to,  co  se  po  nich  bude 
chtít. Kdyby  se  zpěčovali,  ztratili  by  funk-
ci,  tedy přestali by být docenty a profesory 
a přišli  by o nárok na prebendy,  jež budou 
s těmito místy spojeny.

Právě oni se budou mezi prvními doža-
dovat toho, aby bylo zavedeno školné. Poté 
budou iniciativně působit k jeho navyšování. 
Budou vědět, že na tom oni sami ani členové 
správních rad neprodělají.

Tímto  způsobem  budou  vysoké  školy 
konečně naplno propojeny s dnešní realitou. 
Studenti  přestanou  být  parazity,  odevzdají 
tuto štafetu novopečeným docentům, profe-
sorům a úctyhodným členům správních rad.

Připravila Eva MRHAČOVÁ
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2. 4. Workshop polského jazyka, 
9.10–12.30  hod.  (banketní  
místnost)  –  Słowa klucze 
w polskiej literaturze wspó-
łczesnej; Stereotyp czecha  
w języku polskim i literaturze;  
„W ducha buch poduchą“  
– współczesna literatura  
dla dzieci i młodzieży, 
Dr. Małgorzata Wójcik-Du-
dek  (Uniwersytet  Śląski  Ka-
towice, Szkoła Języka i Kultury 
Polskiej)

3. 4.  Workshop polského jazyka, 
9.10–12.30 hod. (banketní míst-
nost)  –  Wpływ mediów i kul-
tury masowej na współczesny 
język polski; Jak doceniamy 
siebie i innych – stereotypy 
narodowościowe i społeczne  
w języku polskim; Język polski 
i kultura polska dla zaawan- 
sowanych i średnio zaawan-
sowanych – warsztaty metody 
czne,  Mgr.  Małgorzata  Sme-
reczniak  (Uniwersytet  Śląski 
Katowice, Szkoła Języka i Kul-
tury Polskiej)

12. 4.  Eva Jiřičná a Karel Hvížďala: 
Prostory a dialogy Evy Jiřičné, 
10.50 hod. (E204)

12. 4.  Setkání s osobností, Mgr. Da-
niel Kroupa, Ph.D.:  Svoboda 
a řád, 14.10 hod. (E304)

16. 4.   PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.: 
Od zneuznání ke spravedlnos-
ti; Kritická teorie glogální spo-
lečnosti a politiky,  14.10  hod. 
(E204)

18. 4. II. anglistické odpoledne 
pro studenty středních škol, 
15.00–18.00 hod. (E301) – prof. 
PhDr.  Stanislav  Kavka,  CSc.; 
Mgr. Andrea  Holešová,  Ph.D.; 
Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

18. 4. Aprílové bohemistické odpo-
ledne na téma Folklor v no-
vodobých literárních a jazy- 
kových souvislostech, 13.00–
18.00 hod. (E304) – Mgr. Lui-
sa Nováková, Ph.D.; PhDr.  Jo-
sef Trávníček, PhDr. Petr Hrtá-
nek,  Ph.D.,  Mgr.  Jaroslav  Da-
vid, Ph.D.; PhDr. Petr Janeček


