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Zrod italského renesančního sochařství je 
obvykle spojován s toskánskou sochařskou 
rodinou Pisanů, nicméně jejich styl vycházel 
především z domácí románské tradice, antic-
kého klasického naturalismu a francouzské 
gotiky, jejíž vliv je nejpatrnější u syna Ni-
cola Pisana, Giovanna. Itálie však přejíma-
la francouzské gotické tvarosloví výrazně 
pomaleji než okolní země. Tento fakt bývá 
obvykle vysvětlován vazbou na klasické an-
tické tvarosloví, umocňované také étosem 
raného křesťanství, s nímž byla antika spo-
jována. Po roce 1400 se sochařství, podobně 
jako malířství, začalo osvobozovat od módní 
estetiky internacionální gotiky ve prospěch 
antické tradice nesené étosem humanismu. 
Jako první se se středověkou tradicí rozešel 
Lorenzo Ghiberti (v reliéfech rajských dveří 
florentského baptisteria) a Donatello. Mezi 
nejvýznamnější představitele sochařství tos-
kánského quattrocenta patří také Nanni di 
Banco, Luca della Robbia, Bernardo Rossel-
lino nebo Andrea del Verrocchio.

Daniela RYWIKOVÁ

 Zrození renesančního
 sochařství 

Donatellův David z let 1444–1446 
je jedním z vrcholných děl sochařství italské-
ho quattrocenta. Socha je silně inspirována 
antickým sochařstvím. Vedle středověké sochy 
Adama z průčelí katedrály Notre Dame v Paří-
ži se jedná o první volně stojící mužský akt od 
dob antiky. Socha zobrazuje v životní velikosti 
chlapeckou postavu Davida stojícího v dokona-
lém kontrapostu na hlavě poraženého Goliáše 
a vítězném vavřínovém věnci. Donatello nepo-
jal Davida jako hrdinného mužného vítěze, jak 
uvidíme později u Michelangela, jeho David má 
ještě chlapeckou postavu, nicméně dokonalé 
finální zpracování bronzu umocňuje smyslnost 
a tělesnost sochařsky dokonale zpracovaného 
Davidova těla.

Rajské dveře florentského baptisteria. V roce 1403 započal sochař Lorenzo Ghiberti odlévání reli-
éfů pro nové dveře florentského baptisteria. Dveře však mohly být osazeny až v roce 1424. Už o rok 
později uzavřel cech výrobců vlny s Ghibertim novou smlouvu na výzdobu dalších (severních) dve-
ří. Ghiberti dostal při zpracování celkového vzhledu dveří volnou ruku a obě křídla rozdělil do pěti 
čtverců s celkem třiceti starozákonními výjevy, jež jsou pojaty jako sekvence po sobě následujících 
událostí. Jednotlivé reliéfní scény vynikají především virtuozitou provedení, smyslem pro detail  
a jedinečnou živostí postav, přičemž kompozice jednotlivých obrazů ze zlaceného bronzu navozuje 
dojem otevřeného prostoru. Dveře byly dokončeny v roce 1452 a nadchly Ghibertiho současníky 
tak, že si vysloužily přezdívku „rajské“. 

Jezdecký pomník benátského kondotiéra 
Bartolomea Colleoniho vytvořil mezi léty 
1479 až 1488 florentský mistr Andrea del 
Verrocchio. Inspiroval se jak antikou, tak 
především Donatellovou jezdeckou sochou 
vojevůdce Gatamelaty v Padově, nicméně 
celková hmota sousoší, zejména koně je 
nově dimenzována tak, aby přední noha 
zvířete nepotřebovala oporu. Verrocchio-
vi nešlo pouze o super-realistický portrét 
mocného a energického muže, ale o vyjá-
dření personifikace moci a politických am-
bicí benátské republiky. Realizaci pomníku 
nicméně provázely technické problémy, na 
jejichž základě se benátská signorie roz-
hodla provedení jezdce svěřit jinému so-
chaři, což Verrocchia pobouřilo a Benátky 
opustil poté, co urazil modelu koně hlavu 
a nohy. Nakonec se s městem dohodl (za 
přislíbený dvojnásobný plat) a pomník do-
končil. Při jeho odlévání se však nachladil 
a osazení sousoší se už nedožil.

Fota: archiv autorky
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Převzato se svolením autora z publika-
ce Martin Strakoš, Ostravské interiéry, 
Ostrava: Fiducia, 2011. 
Fotografie Roman Polášek.

MĚsTsKé DIVADLO
nyní Divadlo Antonína Dvořáka

smetanovo náměstí č. 8a / 
Moravská Ostrava čp. 3104 

Alexander Graf, 
1905–1907 

přestavba Jan Tymich, 1954–1956 / 
Ivo Klimeš, 1967–1971 /

Josef Havlíček – Vít Klimeš; 
Arkos, s. r. o., 1997–2000Počátkem 20. století se představitelé 

Moravské Ostravy zabývali otázkou zří-
zení stálé divadelní scény. V roce 1905 
město vypsalo soutěž na pořízení projektu 
divadla. Zvítězil návrh vídeňského archi-
tekta Alexandra Grafa (1856–1931). Jeho 
projekt naplňoval měšťanský sen o slavné 
minulosti, nádheře a přepychu. Historizují-
cí objekt byl v následném vývoji několikrát 
přestavěn a dostavěn, takže jeho původní 
podoba je v exteriéru setřena. Poslední zá-
sah představuje boční přístavba provozního 
charakteru, dokončená v roce 2000. Auto-
ři se tehdy snažili i při úpravách interiérů  
o aplikaci postmoderního přístupu. Nástupy, 
schodiště, chodby, vestibul i foyer byly teh-
dy sjednoceny, aby se přiblížily svým výra-
zem historismu původního objektu. Nejlépe 
to dokládá slavnostní foyer v prvním patře. 
Akcent v podobě barokizujících kandelábrů 
s putti totiž pochází právě z poslední úpra-

vy divadla. Srdce budovy představuje scéna 
a hlediště podkovovitého tvaru s balkony 
a lóžemi, typické uspořádání kukátkových 
divadel. Uvedený prostor s 531 sedadly si 
uchoval novobarokní charakter, založený na 
kombinaci krémového podkladu a zlaceného 
štukového dekoru, červených tapet a potahů 
sedadel, křišťálových lustrů a nástěnné mal-
by od vídeňského malíře Eduarda F. Veitha  
(1856–1925) původem z Nového Jičína. Jím 
vytvořená figurální alegorie zobrazuje po-
stavy Hornictví, Průmyslu a Obchodu, jak 
vzdávají hold postavám Poezie a Hudby, 
posazeným na Vítězném oblouku. Ostat-
ní vybavení v podobě opony od místního 
malíře Hanse Rupperta nebo reliéfy Hudba  
a Drama sochařky Heleny Scholzové-Že-
lezné se nedochovalo. Jistou náhradou jsou 
busty divadelních osobností ve vstupním 
vestibulu a sochy v exteriéru divadla. 

Martin STRAKOŠ
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Na Akademickém dni Ostravské univerzity 2012 
převzali ocenění tři studenti Filozofické fakulty
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Akademický den Ostravské univerzity je již tradičně spjat s udílením ocenění jejím nejlepším studentům. Z rukou rektora ten-
tokrát převzalo Pamětní listy za vynikající studijní výsledky a reprezentaci školy sedmnáct studentů a studentek naší univerzity, 
mezi nimiž byli i tři studenti Filozofické fakulty:

Bc. Michal Místecký, absolvent dvou-
oborového bakalářského studia studijních 
oborů Francouzský jazyk a literatura – An-
glický jazyk a literatura a student 3. roč-
níku bakalářského studia, kombinace 
Francouzský jazyk a literatura – Latinský 
jazyk a kultura – jako studentský vědecký 
pracovník se zapojil do výzkumné činnosti 
francouzského oddělení katedry romanis-
tiky v oblasti lingvistiky a srovnávací lin-
gvistiky; výsledky své vědecko-výzkumné 
činnosti prezentoval v akademickém roce 
2011/2012 na Studentské vědecké kon-
ferenci katedry romanistiky FF OU, kde 
zvítězil s příspěvkem na téma „3 p’tits po-
ints de suspicion: les ponctuations dange-
reuses dans le poème d’ Iva Frühlingová“.

Bc. Michaela Staňová, studentka 
2. ročníku navazujícího magisterského 
studia oboru Anglický jazyk a literatura 
– sférou jejího odborného zájmu jsou dě-
jiny a současnost americké literatury, kde  
v rámci projektu SGS 2012 vypracova-
la pod vedením doc. Stanislava Koláře 
mimořádně zdařilou výzkumnou práci; 
v současné době dokončuje diplomovou 
práci na téma „Transgenerační přenos 
traumatu v románu Jonathana Safrana 
Foera Everything is Illuminated a Dary 
Hornové The World to Come“.

Jana BOLKOVÁ

Mgr. Aleš Materna, absolvent ma-
gisterského oboru Historie – na celostátní 
studentské vědecké konferenci Historie 
2011 získal spolu s opavským historikem 
Ondřejem Haničákem nejvyšší počet bodů 
a dělené 1. místo v tomto prestižním klání 
studentů historie; současně se stal laureá-
tem Ceny Josefa Šusty, kterou mu udělilo 
Sdružení historiků České republiky za pí-
semnou podobu jeho soutěžního příspěv-
ku na téma „Lodní výroba Vítkovických 
železáren pro rakousko-uherské námoř-
nictvo (1891–1914)“.

ImatrIkulace a promoce 
– říjnové akademické obřady Filozofické fakulty 

V úterý dne 9. října byl Společenský 
sál Domu kultury města Ostravy dějiš-
těm slavnostního akademického obřadu 
imatrikulace 779 studentů bakalářských 
programů a 223 studentů magisterských 
programů Filozofické fakulty. Původ slo-
va je v latinském in – matriculo, což zna-
mená zápis do seznamu, tedy do fakultní 
matriky. Imatrikulace je tradičním akade-
mickým obřadem, kdy po složení imatri-
kulačního slibu je slavnostně stvrzeno při-
jetí nových studentů do akademické obce 

Ostravské univerzity a její Filozofické fa-
kulty. Vysoký počet studentů neumožňuje 
zachovat tradiční průběh tohoto slavnost-
ního aktu, proto imatrikulační slib skládá 
vždy jeden vybraný zástupce za studijní 
obor.

Znění Imatrikulační slibu studenta 
Filozofické fakulty OU:

Slavnostně slibuji, že budu svědomitě 
plnit povinnosti vyplývající z mého studia 
na Filozofické fakultě Ostravské univer-

zity v Ostravě, dále že vynaložím veškeré 
úsilí k dosažení co nejhlubšího poznání  
a k zvládnutí všeho, čeho je třeba k odbor-
né práci v oboru, k jehož studiu jsem byl 
přijat, a konečně že svým jednáním nepo-
škodím dobré jméno své Alma mater.

Týž den převzalo na slavnostních 
promocích vysokoškolské diplomy  
109 absolventů a absolventek bakalářské-
ho studia a 48 nových nositelů a nositelek 
magisterského titulu.  

Jana BOLKOVÁ 

Bc. Michal Místecký

Mgr. Aleš Materna

Fota: archiv OU Bc. Michaela Staňová
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Bohemistický podíl na projektu 
sVĚT VĚDY – ZáHADNý I ZáBAVNý

Kolega Jaroslav David z katedry čes-
kého jazyka FF OU si svým veřejným  
(i poloveřejným) vystupováním na půdě 
fakulty (a v blízkém okolí) vydobyl po-
věst akademického rebela – třebaže též 
občas „bez příčiny“, nutno podotknout. 
Zároveň ale nepatří k mnohým takzva-
ným rebelům salónním, kterým stačí o ne-
spokojenosti s daným stavem věcí pouze 
mluvit. Proto mě ani příliš nepřekvapilo, 
když se rozhodl řešit obvyklé žehrání na 
mizerné znalosti studentů a na nedostatek 
peněz na cokoliv a oslovil mě s nápadem, 
jenž pak pomalu vykrystalizoval do kon-
krétního projektového návrhu. Ten se stal 
posléze jednou z mnoha podobně konci-
povaných částí zastřešujícího společného 
projektu Filozofické fakulty a Přírodově-
decké fakulty OU, nazvaného Svět vědy – 
záhadný i zábavný (viz http://projekty.osu.
cz/svetvedy/).

Jak už název napovídá, podstatou 
dvouletého projektu, který odstartoval 
v červnu tohoto roku za finanční podpo-
ry operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost MŠMT, je populari-
zace vědecké práce a její zpřístupnění stu-
dentům středních i vysokých škol. Cílem 
je především zainteresovat a motivovat 

možné zájemce o sféru výzkumu, ale také 
oslovit potenciální uchazeče o studium na 
Ostravské univerzitě a umožnit jim první 
kontakty s akademickým prostředím a vě-
deckým světem. 

V našem případě samozřejmě v huma-
nitních oborech, ale nejen v jazykovědné 
a literárněvědné bohemistice – na projek-
tu s námi totiž spolupracují též někteří 
odborníci z katedry dějin umění, katedry 
historie nebo katedry filozofie, takže zá-
jemcům nabízíme workshopy, vzdělávací 
moduly, exkurze a terénní výzkumy, kte-
ré jim vedle dialektologie, onomastiky či 
literární historie poodhalí popularizující 
formou rovněž oblast architektury, filmu 
nebo historie dopravy. Navíc se na tom-
to projektu významně podílejí kolegové 
z dalších kateder FF OU, kteří se stejným 
cílem a zaujetím připravují pro studenty 
zase jiné akce. 

V naší „bohemistické sekci“ chceme 
rovněž představit badatele z mimoostrav-
ských vědeckých pracovišť – vědci z ji-
ných univerzit a ústavů vystoupí v cyklu 
Přednáškových odpolední, na nichž budou 
studentům prezentovat metody a výsledky 
svého výzkumu. (Externisté nám pomáha-
jí také jinak, například vedoucí Památní-

ku Petra Bezruče naučila mě a dr. Davida 
sestavit stojan na logo projektu, za což jí 
tímto znovu děkujeme.)  

Počáteční obavy, zda vůbec bude ze 
strany středních škol a vysokoškolských 
studentů o naše nabídky zájem, se ukazují 
jako naprosto zbytečné – už nyní je vět-
šina akcí dvouletého plánu předběžně ob-
sazena. Poměrně velký zájem středoško-
láků i našich studentů nás přirozeně těší 
a vnímáme ho jako pedagogickou a také 
organizační výzvu, neboť příprava někte-
rých akcí vyžadovala a vyžaduje skoro 
nadpřirozené schopnosti (zkuste přesvěd-
čit středoškolského učitele, že když mu 
odpadne jedna hodina regulérní výuky, 
tak to jeho studenti už nějak přežijí; nebo 
zkuste najít jedno odpoledne, kdy mají tři 
docenti z různých koutů republiky zrovna 
čas a chuť jet přednášet AŽ do Ostravy!). 
Konečně stejně důležité jsou schopnosti  
a znalosti fakultních a univerzitních orga-
nizačních a administrativních spolupra-
covníků (na rozdíl ode mne vědí třeba, co 
je to DPP, DPČ, roll-up apod.), kteří se 
postarali o bezchybnou přípravu projektu 
a kteří nyní zajišťují jeho bezproblémovou 
(doufejme!) realizaci.

Petr HRTÁneK

Z modulu literatura a film                                                  Foto: Yvona Esterková
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Mezinárodní vědecká konference
parémie národů slovanských VI

Ve dnech 9.–10. 10. 2012 uspořádala 
katedra slavistiky FF OU v Ostravě letos 
již po šesté v pravidelném dvouletém cyk-
lu mezinárodní vědeckou konferenci Paré-
mie národů slovanských. 

Konferenci zahájila vedoucí katedry 
doc. Blažena Rudincová uvítacím proje-
vem. Poté vystoupila doc. Eva Mrhačová, 
která před 10 lety, u příležitosti 150. vý-
ročí úmrtí významného slavisty Františka 
Ladislava Čelakovského a vydání jeho 
Mudrosloví národu slovanského ve příslo-
vích, založila tradici vědeckých setkávání 
slovanských frazeologů na katedře slavis-
tiky FF OU v Ostravě a krátce připomněla 
průběh všech uplynulých ročníků.

Účastníky konference přišli také po-
zdravit představitelé konzulátů Ruské 
federace a Polské republiky, dr. Aleš 
Zedník, honorární konzul RF v Ostravě,  
a Anna Olszewska, generální konzulka PR 
v Ostravě, kteří zdůraznili význam tema-
tického zaměření konference pro studium 
etnické sounáležitosti slovanských národů 
a vyjádřili plnou podporu dalším roční-
kům konference.

O tom, že studium parémií v rámci 
frazeologie je stále aktuální, svědčí hojná 
účast zahraničních badatelů na letošním 
ročníku konference, řada přínosných refe-
rátů i podnětné diskuse, které se během jed-
nání rozvinuly. Konference se letos zúčast-
nilo 28 referentů ze slavistických pracovišť 
v Polsku, na Ukrajině, z Ruské federace, 
Běloruska, Slovenska a České republiky. 

Jednacími jazyky konference byly jako tra-
dičně všechny slovanské jazyky. 

Program obou dnů konference byl 
sestaven tak, aby byla respektována te-
matická příbuznost příspěvků. S ohledem 
na studovanou problematiku bylo možné 
příspěvky rozdělit do pěti tematických 
okruhů:
1. obecně teoretické otázky terminologie 

a klasifikace frazeologických jedno-
tek, osobnosti polské paremiologie;

2. jazyková konceptualizace skutečností 
spojených s existencí člověka ve fra-
zeologizmech, např. frazeologizmy  
s komponenty: práce, lenivost, bohat-
ství, peníze, bída, dluhy, potíže, dopa-
dy činů, smutek, pohostinnost, hodo-

vání, rodinné zvyky, mystika, příroda, 
autoobraz Polska a Poláka;

3. existence a funkce frazeologizmů  
v textech různých stylů a v různých ko-
munikátech, např. v textech biblických, 
publicistických, politických, interneto-
vých, v hovorovém jazyce, v profesním 
jazyce, v umělecké literatuře;

4. strukturně-sémantická analýza a trans- 
formace frazeologizmů v příslovích;

5. funkce frazeologizmů v edukačním 
procesu.
Účastníci konference obdrželi při 

registraci sborník se shodným názvem 
Parémie národů slovanských VI, který 
obsahuje 32 příspěvků lingvistů z Polska, 
Ázerbájdžánu, Běloruska, Ukrajiny, Rus-
ka, Slovenska a České republiky v pěti 
slovanských jazycích: polštině, ruštině, 
ukrajinštině, slovenštině a češtině. Zájem-
ci o tuto tematiku v něm mohou najít mno-
ho nových poznatků a podnětů pro svou 
badatelskou práci. 

Závěrem lze konstatovat, že konferen-
ce splnila svůj účel. Účastníci konference 
získali prostřednictvím prezentovaných 
příspěvků nové informace o pragmatic-
kých, sémantických a kognitivních bádá-
ních, která jsou v současné paremiologii 
slovanských národů aktuální. 

Mimo odbornou část bylo zajisté pří-
nosem večerní společenské setkání s ko-
legy z oboru, které proběhlo ve velmi přá-
telské atmosféře.

Ljuba MROVĚCOVÁ

Z konferenčního jednání                                                Fota: Jelena Kupcevičová

Zahájení konference

III   říjen 2012                                                                           
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Deset let v Číně – rozhovor s absolventkou FF OU a zpravodajkou 
Českého rozhlasu v jihovýchodní Asii Mgr. Kateřinou Procházkovou

na počátku října byla hostem v před-
náškovém cyklu Setkání s osobností Mgr. 
Kateřina Procházková, stálá zpravodaj-
ka Českého rozhlasu v jihovýchodní Asii. 
Zároveň se stala první přednášející v tomto 
cyklu z řady absolventů naší Filozofické 
fakulty, kde v letech 1997–2002 studovala 
obor český jazyk s žurnalistickým zaměře-
ním. Využila jsem její návštěvy na fakultě  
a požádala o rozhovor. 

Kateřino, za deset let od ukončení 
vysokoškolského studia jste toho zvlád-
la velmi hodně. Přibližte nám Vaši cestu  
k pozici stálé zahraniční zpravodajky  
v Asii. 

KP: Již od středoškolských studií jsem 
se intenzivně zajímala o japonštinu a čínšti-
nu, které jsem studovala na jazykové škole 
a v nejrůznějších domácích a zahraničních 
kurzech. V sedmnácti letech jsem absol-
vovala první cestu na asijský kontinent, 
do Japonska, které mne doslova uhranulo. 
Studovala jsem na prestižní Sofia University 
v Tokiu jazyk a japonskou politologii. Od té 
doby jsem věděla, že Asie je místo, kde chci 
žít a zjistit o ní, její kultuře i lidech co nej-
více. V roce 2004 jsem byla Ministerstvem 
školství ČR vyslána jako lektorka českého 
jazyka na Univerzitu zahraničních studií 
(BFSU) do Pekingu, která se řadí k nej-
lepším univerzitám v Číně. Po dvou letech 
působení jsem získala od čínské vlády sti-
pendium ke studiu čínštiny. Po ukončení 
studia (2008) a návratu z Číny jsem působi-
la v zahraniční redakci televize Z1 a v roce 
2009 pak pokračovala ve studiu čínštiny na 
Taipejské univerzitě na Tchaj-wanu. V roce 
2010 jsem nastoupila do Českého rozhlasu  
a záhy byla oslovena nabídkou na pozici za-
hraniční zpravodajky na asijském kontinen-
tě, kde jsem vystřídala redaktora Roberta 
Mikoláše. V jihovýchodní Asii působím od 
roku 2011. 

Jak se žije zahraniční reportérce v Asii? 
KP: Rozhodně pestře. Zpravodajsky po-

krývám třetinu světa a asijský kontinent na-
bízí nepřeberné množství podnětů a témat. 
Zpočátku jsem hodně bojovala s tamní pří-
slovečnou byrokracií k získání pracovních 
víz jak pro Hongkong, kde žiji, tak i pro pev-
ninskou Čínu, kde mám v Pekingu oficiální 
kancelář. Také novinářská práce je v těchto 
oblastech rozdílná. Hongkong jsem znala už 

ze svých předešlých návštěv, takže nebylo 
tak obtížné se zde zabydlet. Pořád tady ještě 
vládne duch britské kolonie. Jak ale sleduji, 
postupně se i on vytrácí a troufám si říct, že 
do deseti let bude Hongkong jako jiná čínská 
velkoměsta. 

Jaký je rozdíl v novinářské práci 
v Hongkongu a v kontinentální Číně?

KP: Značný. Nejlepší pozici v Číně 
i v Hongkongu mají zahraniční novináři čín-
ského původu s perfektní znalostí čínštiny. 
Pomáhá jim jejich vzezření a samozřejmě 
obvykle bezchybná čínština. V Hongkongu 
nemám jako zahraniční novinářka problémy, 
lidé jsou otevření, diskutují, je zde jednoduš-
ší přístup k médiím, neexistují omezení inter-
netu apod. V pevninské Číně jsou lidé stále 
uzavřenější, mají strach z médií a je problém 
je oslovit s tím, aby vyjádřili svůj názor. 
Existují pouze oficiální média, jedna linie, 
takže pokud chcete zjistit více, nezbývá než 
brouzdat po sociálních sítích, kde se mno-
hé problémy více odkrývají a samozřejmě 
se stýkat s běžnými lidmi, anebo ještě lépe 
s těmi zasvěcenými. Za dobu svého čtyřleté-
ho působení v Pekingu mám to štěstí, že jsem 
si našla řadu přátel, kteří mi často pomáhají. 
Vše je ale založeno na nejhlubší důvěře.

Čínštinu jste začala studovat již před 
deseti lety na naší Filozofické fakultě, 
v jaké fázi znalostí tohoto těžkého jazyka 
se nyní nacházíte?

KP: I když čínštinu studuji hodně dlou-
ho, stále se považuji za mírně pokročilého. 
Nejhorší fází pro mne byl rok 2004, kdy 
jsem do kontinentální Číny přijela poprvé  
a kromě šoku, který jsem zažila z úplně od-

lišného prostředí oproti Hongkongu (Čínu 
jsem si hodně idealizovala), jsem se nebyla 
schopna zpočátku vůbec domluvit. Začátky 
byly velmi krušné, dnes se již bez problémů 
domluvím, čínštinu mám takzvaně „v uchu“, 
ale studium tohoto jazyka je opravdu studi-
em celoživotním. 

Jsou velké rozdíly mezi jazykem na se-
veru a jihu Číny? 

KP: Čínština patří do rodiny tibetočín-
ských jazyků. Vede se diskuze o tom, zda 
existuje jedna čínština, která má několik di-
alektů (stanovisko čínských institucí) nebo 
několik samostatných čínských jazyků (ná-
zor převažující u západních lingvistů). Počet 
jazyků/dialektů je sporný, tradičně se uvádí 
jeden severní, tzv. mandarínština a šest již-
ních, mezi nimi i tzv. kantonština, používaná 
v Hongkongu. Cizinci se učí buď standardní 
(severní, pekingskou, mandarinskou) čínšti-
nu, méně pak obtížnější kantonštinu. 

Jaké máte zkušenosti z praxe lektorky 
českého jazyka na Univerzitě zahranič-
ních studií v Pekingu? 

KP: Zmiňovaná univerzita patří k  nej-
prestižnějším v Číně a její absolventi mají 
našlápnuto na diplomatickou kariéru či pů-
sobení v zahraničních službách. Z počtu  
20 studentů se o studium češtiny zajímala ale 
opravdově jen asi polovina, takže se neučilo 
zrovna lehce. Někteří moji úspěšní studen-
ti pak působili na čínské ambasádě v Praze 
a v exportních odděleních známých firem 
v Praze, Bratislavě nebo Pekingu. Abych ale 
čínským studentům nekřivdila, každý rok se 
jejich kvality a znalosti zlepšovaly. Dnešní 
Číňané velmi dbají na vzdělání, studium na 
vysoké škole je pro ně branou nejen k dobré-
mu výdělku, ale také k perspektivní kariéře. 
Hodně Číňanů také vyjíždí studovat do za-
hraničí, zejména do USA, ale také do Evropy, 
kde je jich v současné době přes deset tisíc. 

Ve své přednášce jste citovala 
Napoleonova slova „nechte Čínu spát, 
protože jakmile se probudí, otřese světem.“ 
A zdá se, že se jeho slova naplňují, neboť 
je druhou nejsilnější ekonomikou světa. 

KP: Schopnost učit se, a když je to vý-
hodné, i kopírovat, je jedním z důvodů, proč 
se Čína dokázala v poměrně krátké době vy-
pracovat na jedno z předních míst světové 
ekonomiky. V Číně se považuje kopírování 

Kateřina Procházková 
Fota: Beata Sklářová
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za umění samo o sobě. Ekonomický zázrak 
je ale vykoupen tvrdou prací. Čína ale inves-
tuje i do výstavby hi-tech továren, výzkum-
ných center a i infrastruktury, což bylo jasně 
vidět už při olympijských hrách v Pekingu 
v roce 2008. Kromě Šanghaje, Pekingu, 
Hongkongu přibývají i další rychle rostoucí 
megapole – příkladem může být Šen-čen, 
který se z malé rybářské osady změnil za ne-
celých 30 let ve třináctimiliónové velkoměs-
to. Boří se stará zástavba, s ní pak bohužel 
mizí i krásné památky a vznikají moderní 
superměsta. Čína je světovým gigantem 
v oblasti informačních technologií a je jen 
otázkou času, kdy bude největší ekonomic-
kou velmocí světa. Při svých cestách po Číně 
vidím rychlé změny v krátkém časovém mě-
řítku, které přinášejí velké rozdíly v životní 
úrovni mezi životem ve městě a na venkově. 
Líbí se mi pak, že jsou Číňané na své úspě-
chy – ať je to v ekonomice či ve sportu – vel-
mi hrdí a motivuje je to k dalším výkonům.

Jak hodnotíte strategii čínských firem 
v zahraničí?

KP: Expanze čínských firem do zahrani-
čí má systém a silnou podporu státu. Teď už 
existuje množství podniků, které dostávají 
od státu daňové úlevy a jiné pobídky, aby in-
vestovaly v zahraničí a samozřejmě toho hoj-
ně využívají, jak můžeme okolo sebe vidět. 

V souvislosti s ekonomickým růstem 
vzniká často problémový vztah k život-
nímu prostředí. Jak tuto skutečnost vní-
máte?

KP: Velkým problémem Číny je zne-
čistění ovzduší a stále rostoucí obliba mo-
torismu. Města tonou v oparu, o němž se lze 
jen dohadovat, do jaké míry je to průmyslo-
vý smog či obyčejná podzimní mlha. Auta 
už jasně zvítězila nad množstvím cyklistů, 
kteří zde vládli ještě při mé první návštěvě. 
Znečištění životního prostředí už je a ještě 
bude velkým problémem v této zemi, což 
si podle mě ještě stále mnoho tamních lidí 
neuvědomuje. 

Problémem začíná být v této zemi  
i politika jednoho dítěte. Vidíte náznaky, 
že by se od této doktríny ustoupilo? 

KP: Koncem osmdesátých let hrozilo 
Číně přelidnění, dnes naopak začíná nej-

lidnatější země světa pociťovat nedostatek 
pracovních sil. Čínská populace totiž neza-
držitelně stárne, je demograficky nevyváže-
ná. Klesá podíl osob v produktivním věku  
a počet důchodců roste vyšším tempem 
než jinde ve světě. Výjimky mít druhé dítě 
se povolují, ale jen v určitých případech – 
když jsou oba rodiče jedináčci z velkoměsta, 
první dítě se narodí s handicapem nebo jde 
o rodinu takzvané menšiny. Politika jedno-
ho dítěte také přináší nevyrovnanost mezi 
pohlavími, upřednostňovaní chlapci dnešní 
generace tak mají už dnes často problém si 
najít k sobě vhodnou partnerku. A situace se 
bude podle mě dále zhoršovat. 

Co byste ráda sdělila našim čtenářům 
závěrem? 

KP: Určitě bych jim ráda popřála množ-
ství studijních a pracovních úspěchů. Dobré 
vzdělání, které jim Ostravská univerzita na-
bízí, jim může otevřít brány dál, zapotřebí 
je ale dál se vzdělávat a pracovat na sobě. 
Protože, jak jsem už zmínila, Číňané jsou 
mnohem odhodlanější se prosadit, což by-
chom se od nich měli jistě naučit, chceme-li 
v dnešním světě uspět. 

Kateřino, děkuji za rozhovor a přeji 
hodně úspěchů ve Vaší zajímavé práci. 

Jana BOLKOVÁ 

90 růží pro pana profesora petra Demetze,
emeritního profesora americké univerzity Yale a prvního doktora honoris causa Ostravské univerzity, 

který byl navržen vědeckou radou Filozofické fakulty.

Drahý pane profesore,
řadíme se do průvodu Vašich blízkých, Vašich přátel i žáků 

z Yaleovy univerzity a k nádherným devadesátým narozeninám, 
které 21. října oslavujete, Vám z celého srdce přejeme, abyste 

zůstal stále tak duševně mladý, tak laskavý a plný krásných 
myšlenek a plánů.

 Za Filozofickou fakultu OU exděkanka doc. eva MRHAČOVÁ,
současný děkan prof. Aleš ZÁŘICKÝ,

a za katedru germanistiky, kterou jste v samých začátcích pomáhal budovat, prof. Lenka VAŇKOVÁ

V Ostravě dne 21. října 2012

III   říjen 2012                                                                           
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uNIVerzItY StarÉHo a NoVÉHo SVĚta
Když mi nedávno jedna studentka do-

cela vážně tvrdila, že Univerzita Karlova 
je nejstarší univerzitou světa, netušila, že 
tímto svým úsměvným tvrzením přispě-
je k obohacení obsahu našich fakultních 
Listů. Opět se potvrdila pravdivost staré-
ho přísloví Všechno špatné je k něčemu 
dobré.

Myslím, že nebude na škodu zastavit se 
u tématu universitas trochu déle. 

V tomto čísle Listů se můžete dočíst  
o tom, kdy a kde vznikaly první univerzity, 
v listopadovém čísle zveřejníme článek 
o pořadí dnešních univerzit, o kritériích, 
podle nichž se univerzity hodnotí,  
o tom, kolik uchazečů má šanci se na 
nejprestižnější univerzity světa dostat  
a jak hluboko si pak budou muset sáhnout 
do kapsy… Dovíte se také, jaké místo 
zaujímá na současném žebříčku světových 
univerzit naše první, Universitas Carolina 
Pragensis.

V prosincovém čísle Listů vás bude 
čekat článek Petra Demetze, emeritního 
profesora jedné z nejprestižnějších 
univerzit světa, Yaleovy, o studiu na této 
univerzitě. Článek bude napsán speciálně 
pro naše Listy. 

V lednovém čísle Listů se můžete 
těšit na slova prof. Jana Kleina ze slavné 

Pennsylvánské univerzity (a rodáka 
z našeho kraje), která budou rovněž 
napsána pro naše Listy. 

A konečně v únorovém čísle Listů bude 
věnován prostor učitelům FF OU, kteří 
studovali nebo působili na amerických 
univerzitách. 

VZNIK UNIVERZIT
Univerzita – v dnešním slova smyslu 

– je originálním plodem evropského 
křesťanského středověku, jeho západní, 
latinské části. Vznikla do jisté míry 
spontánním vývojem z klášterních 
a katedrálních škol, které začaly 
poskytovat vzdělání nejen mnichům 
a klerikům, ale i laikům, tedy širším 
kruhům občanské společnosti. V jižních, 
středomořských částech tehdejší Evropy 
(v Itálii a na jihu Francie) ale působila 
inspirativně i vzpomínka na vzdělávací 
systémy císařského Říma. Proto se tam 
už od 11. století rozvíjejí zejména školy 
poskytující vzdělání v právu a medicíně. 
Univerzity, které z nich vznikají, jsou 
nápadné větší demokracií a autonomií 
studentů. Naproti tomu v Paříži a v se-
vernějších částech západní Evropy se 
kladl větší důraz na teologii a filosofii 

a univerzity tam vzniklé spoléhaly více 
na autoritu učitelů. Často zapomínaný 
a popíraný vliv však měla i inspirace 
školami v tehdy kulturně i civilizačně 
vyspělejším islámském světě. Ve 
španělské Córdobě, centru islámského 
chalífátu, byla už v 10. století vysoká 
škola, která poskytovala vzdělání 
v právu, medicíně, teologii, matematice  
a astronomii – a měla všechny znaky, 
které později přičítáme univerzitám. 
Jedna z mnoha córdobských knihoven 
měla 400 tisíc rukopisů. Totéž platí  
o vysoké škole v Káhiře, jakož i o mnoha  
jiných městech arabského světa od Stře-
domoří přes Mezopotámii až po Střední 
Asii. (Například marocké královské 
město Fez, které bylo v 9.–10. sto- 
letí významným střediskem islámské 
kultury celého západního islámského 
světa, mělo slavnou medresu Karávín, 
která byla založena roku 859, a můžeme 
ji navštívit dodnes; arabská medresa Al 
Azhar v egyptské Káhiře byla založena 
975 – a dodnes funguje jako univerzita.)

Arabská islámská expanze se už od 
7. století zejména na východě setkávala  
s pozoruhodnými centry vzdělanosti, jež tam 
zakládali poslední pozdně antičtí filosofové 
z novoplatónských škol, vypuzení v 5.–6. 
století z byzantského prostředí, paradoxně 
ve spolupráci s nestoriánskými křesťany 
rovněž vyhnanými ze Středomoří. Korán 
je náboženstvím knihy a islám má v zásadě 
úctu ke vzdělání. Arabové byli zpočátku 
tolerantní vůči jiným kulturám a lačně 
vstřebávali plody pozdně antické, ale 
také indické vzdělanosti. V 9. a 10. sto-
letí tak vrcholí jejich kulturní rozmach, 
který některými výhonky působí zpětně 
i na křesťanský latinský západ Evropy, 
a to – k překvapení mnohých – často 
zprostředkovaně přes Židy.

Nesmíme rovněž zapomenout na 
školy v druhém centru helénistického 
světa, ve východní části někdejší římské 
říše, v křesťanské, pravoslavné Byzanci. 
V Konstantinopoli už v 8. a 9. století 
existovala centra vzdělanosti univerzitního 
typu, poskytující vzdělání kromě teologie 
také v právu. Odtamtud ostatně vzešli 
vzdělanci Konstantin a Metoděj vyslaní 
na náboženskou a kulturní misi mezi 
Slovany.

Univerzita v Boloni                                                                 Fota: statfac.unibo.it
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Seminář 100 VĚDců Do StřeDNícH škol na FF ou 

Křesťanské univerzity tedy mají 
své přirozené předchůdce v dědictví 
antiky, zprostředkovaném velikou okli-
kou přes syrské křesťany, byzantské 
mnichy a arabské učence. Přesto je 
evropská univerzita něčím zcela nová  
a jedinečná. Jednak jde o propracovaný 
systém vzdělávání, který nestojí ani 
nepadá s charizmatickými učitelskými 
osobnostmi, jako tomu bylo v dosavadních 
významných školách. A navíc jde o sou- 
stavu se síťovou strukturou, jdoucí 
napříč tehdejšími přirozenými doménami 
lokálních feudálních mocí i hierarchickou 
správou věcí církevních. I když univerzity 
podléhaly papežům, panovníkům či 
městským radám, vždy se jim podařilo 
uhájit si poměrně značné míry vnitřních 
i vnějších svobod – což je nezbytný 
předpoklad myšlenkového růstu. Jistá 
unifikace, podpořená univerzálností latiny, 
ve spolupráci s čilým a poměrně rychlým 
komunikačním provozem vzájemné vý-
měny lidí, informací a výsledků bádání, 
pak byla zárukou, že evropské univerzity 
si udrží vysoké standardy obecně sdílené 
kvality.

Tento vynález, který se v Evropě 
tak překvapivě rychle uchytil kolem 
roku 1200, byl tak dokonalý, že se ve 
své podstatě beze změn vlastně udržuje 
dodnes.

Latinské slovo universitas, které 
znamená všeobecnost, společenství, je 
zkrácený původní název universitas 
magistrorum et scholarium, pojme-
novávající specifický styl života, spole-
čenství učitelů a studentů.

Zlepšit přístup k vědě na středních 
školách a vyvolat zájem středoškoláků  
o vědeckou práci by měl projekt s názvem 
„100 vědců do středních škol“, financova-
ný Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem. V každém kraji České 
republiky se postupně uskuteční třídenní 
Intenzivní škola pro sto studentů přírodo-
vědných, technických i humanitních smě-
rů a dvacet pedagogů.

Po Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci byly posluchár-
ny Filozofické fakulty naší univerzity 
ve dnech 18.–20. října dějištěm v pořadí 

Středověké univerzity měly čtyři 
fakulty – svobodných umění/artistická 
(dnes filozofická), teologickou, práv-
nickou a lékařskou. Hlavní metodou 
práce na středověkých univerzitách byla 
disputace, tedy „řízená učená rozprava/
hádka na odborné téma“ (vzpomeňme na 
antické rétorické školy).

Nejstarší univerzitou západní la-
tinské Evropy je univerzita v italské 
Boloni (hlásící se k založení v roce 
1088). Jejími nejslavnějšími absolventy 
byli např. Dante Alighieri, Francesco 
Petrarca a také polský astronom 
Míkuláš Kopernik. Mezi prvními 
západokřesťanskými univerzitami je 
nutno zmínit Paříž, Oxford, Modenu či 
Cambridge. Každá z nich má celé řady 
slavných absolventů. Ve 13.–14. století 
pak vznikaly v Evropě univerzity jako 
houby po dešti, především v městech 
italských (Padova, Neapol, Siena, Řím, 
Perugia, Pisa), španělských (Valladolid, 
Salamanca), portugalských (Coimbra, 

Lisabon) a francouzských (Montpellier, 
Toulouse). V polovině 14. století byla 
zakládající listinou papeže Klementa 
VI. a nadační listinou českého krále 
a císaře římského Karla IV. založena 
univerzita v Praze, která nese jeho 
jméno. Jako den založení se uvádí  
7. duben 1348. Karel IV. měl v době, 
kdy zakládal první univerzitu ve střední 
Evropě, třicet dva let… Uvádí se, 
že pražská univerzita byla budována 
podle vzoru univerzit v Paříži, Boloni  
a Neapoli. Ve střední Evropě byly ve 
14. století založeny ještě další dvě 
významné univerzity – v Krakově 
(1364) a ve Vídni (1365).

Univerzita Karlova je tedy nejstarší 
univerzitou střední Evropy.

První univerzity ve východní Evropě 
vznikly o několik staletí později (např. 
v Petrohradě 1724, v Moskvě 1755). 
V Americe byly první univerzity 
zakládány od 17. století (Harvardova 
1636, Yaleova 1701, Pennsylvánská 1740, 
Princetonská 1746, Columbijská 1754, 
Kalifornská v Berkeley 1868, Stanfordova 
1891 atd.). Na ostatních kontinentech 
se první univerzitní centra vzdělanosti 
univerzitního typu objevila až na přelomu 
19. a 20. století.

Na závěr je vhodné dodat, že podle 
současného českého zákona o vysokých 
školách je univerzita vysoká škola, která 
se věnuje vzdělávací a vědeckovýzkumné 
činnosti, realizuje všechny typy studijních 
programů a má právo udělovat akademické 
tituly.

eva MRHAČOVÁ, Vladimír ŠILeR

druhého třídenního intenzivního klání stu-
dentů a pedagogů středních škol našeho 
kraje. V blocích zde poutavě přednášeli  
a společně se studenty navrhovali pro-
jekty a diskutovali přední pracovníci 
z Ústavu informatiky AV ČR, Přírodo-
vědecké fakulty UK v Praze, Ústavu fy-
zikální chemie J. Heyrovského AV ČR  

a Lékařských fakult UK v Praze a Hradci 
Králové. 

Zároveň zúčastnění studenti spolu 
s přednášejícími vysoce oceňovali příjem-
né prostředí a technické zázemí naší fakul-
ty včetně celodenního pestrého cateringu, 
který po celou dobu trvání akce zajišťova-
la Menza OU.                 Jana BOLKOVÁ

III   říjen 2012                                                                           
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esej / 
O smysluplnosti a životnosti „A-předmětů“

Již pátým rokem studuji na „nejlepší fi-
losofické fakultě České republiky“ (vedení 
bude mít jistě z tohoto názoru radost). Za 
tu dobu jsem měl možnost přemýšlet z po-
zice studenta i člena studentských komor 
akademických senátů fakulty a univerzity 
o nejrůznějších záležitostech spojených se 
studiem. Tedy, někdy se o věcech nepře-
mýšlí, někdy se jen řeší, jak samy nezvány 
přicházejí. A také často jedinečné případy 
vedou k obecnějším úvahám. „K věci!!“ – 
Dobrá, dobrá! Krátký příběh ze života. Byl 
krásný den, když jsem usedl plný nadějí 
k jedné ze studií, jejíž přečtení a písemné 
zpracování bylo mezi nezbytnými podmín-
kami k absolvování jednoho z povinných 
předmětů. Proč píši „s nadějí“? Něco jsem 
už přeci jen o tematické náplni předmětu 
věděl. A ano, měl jsem k ní averzi, byť 
prozatím potlačenou vůlí nietzscheovce. 
Ovšem nic naplat, přes mou mírumilovnou 
povahu ležela studie o dvě hodiny později 
skrčená v koutě, zatínal jsem pěsti a na bu-
doucího absolventa filosofie snad nestyda-
tě zuřil (ještě že jsem opustil mé dávné, ač 
chvilkové, stoické ambice). „Proč mám to-
hle číst? Ten autor je titulovaný vůl! Tohle 
jsem studovat nechtěl! Netýká se to mého 
zaměření, jen ztrácím čas! Stačí natáhnout 
ruku pro knihu, která mě inspiruje při psa-
ní diplomové práce, na kterou teď nemám 
čas, a která mě zajímá! Proč je ten předmět 
mezi A-předměty? Kdo a s jakým as poli-
tikařením ho mezi ně protlačil?“ A pozor! 
„Proč jsou vůbec A-předměty?“ Tolik tedy 
ke genealogii poslední otázky, kterou jsme 
se zároveň dostali k ústřednímu tématu to-
hoto článku, ač jsou v různých kruzích a na 
různých úrovních svým způsobem zajíma-
vé všechny výše uvedené výkřiky.

A-předměty jsou povinné předměty. 
Jejich absolvování by mělo znamenat cosi 
jako nabytí základního penza znalostí spo-
jených s daným oborem. Alespoň by to tak 
v ideálním případě mělo být. Pokud tedy 
někdo u nás studuje historii (sám jsem měl 
tu čest ve svém bakalářském studiu), v po-
vinných předmětech projde cestou z pra-
věku po současnost. „Hlavně však ne moc 
do hloubky“, slyšel jsem nedávno přání 
z úst jedné novopečené studentky dvouo-
borového studia. Ano, aby někdo mohl vy-
konávat povolání učitele, řekněme v kom-

binaci Historie-ZSV na střední škole, musí 
mít jistý, ač spíš „povšechný“ přehled  
o celých politických dějinách, filosofii, 
psychologii, sociologii, ekonomii, polito-
logii, právu a dalších vědách. Takový záběr 
si však právem žádá ono „jen ne do hloub-
ky“, protože student by takové množství 
informací zkrátka nemohl biologicky při-
jmout. Má však být cíl stejný i u studentů 
jednooborových programů? Tento poža-
davek se stává v mých očích absurdním 
především u navazujících magisterských 
jednooborů, usilujeme-li tedy o zacho-
vání postupně rostoucí míry specializace 
studentů. Realita je taková, že obzvlášť 
posledně jmenovaní nemají dostatek času 
se ve svém  oboru svobodněji realizovat  
a profilovat. Osazenstvo na přednáškách  
a cvičeních můžeme zjednodušeně rozdělit 
na studenty-nadšence, kteří jsou nadmíru 
spokojeni, neboť právě jejich oblíbená ob-
last je mezi povinnými předměty, a studen-
ty-tiché vody, v nichž se střídá zhnusení 
s apatií, přičemž v důsledku je znechucen 
i samotný vyučující. A-předměty jsou pak 
ve skutečnosti od toho, aby studenti vědě-
li o všem a nevěděli nic. Oč by vzrostla 
kvalita kupříkladu jejich absolventských 
prací, kdyby měli studenti možnost si tvo-
řit svůj individuální studijní plán. Nakonec 
totiž místo originálně smýšlejících jedin-
ců (asi mylně jsem se domníval, že ti jsou 
žádoucí) z Domu kultury města Ostravy 
vycházejí diplomovaní prefabrikáti s vy-
vinutou schopností skrývat, že z té či oné 
zásadní knihy spojené s jejich studovaným 
oborem přečetli v lepším případě úvod. 
Jejich talent se nerozvinul, naučili se však 
snášet práci na tom, co je nebaví. Alespoň 
v něčem jsou pro pracovní trh studenti hu-
manitních oborů zajímaví. Pokud mi ně-
kdo namítne, že za stávajících podmínek 
vychází i výjimeční absolventi, uvažme, 
zda by nebyli ještě výjimečnější, jen mít 
volné ruce.

Ukončím toto „studentovo naříkání 
nad poměry“ jakousi „vizí“ (pro slovo 
„návrh“ nemám samozřejmě kompetence, 
ač bych jej sám rád prosadil) do budouc-
na, přinejmenším v případě humanitních 
oborů. V rámci zachování odborné úrovně 
absolventů bude jednou nevyhnutelně zru-
šena hranice mezi A-předměty a B-před-

měty. Tím se vytvoří jeden velký balík po-
vinně volitelných předmětů. Počty kreditů 
(bude-li kreditový systém zachován), které 
dnes má student ke zdárnému ukončení 
studia získat za A-předměty a B-předmě-
ty, se s největší pravděpodobností sečtou. 
Tento model bude nutný hlavně v navazu-
jících magisterských programech, jistě je 
však představitelný i v programech baka-
lářských. Rád bych přitom zdůraznil, že 
se zde už nejedná jen o jakousi ideu toho, 
jak by měl vypadat absolvent humanitních 
oborů. Jde o poměr čas studenta/nárůst 
informací, který bude již s následujícími 
desetiletími kritický. Má-li být zachová-
na odbornost na úkor povšechnosti, pak 
dojde buď k roztříštění oborů na obory 
menší (např. historie na dějiny starověku, 
medievalistiku, dějiny novověku, hospo-
dářské dějiny apod., stejně tak u filosofie 
či filologií), nebo ke zmíněné individuální 
specializaci ve stávajících oborech, což by 
bylo legislativně, technicky i personálně 
nepochybně méně náročné. Nabízí se řada 
dalších otázek týkajících se krom již ře-
čeného i absolventských prací a státních 
závěrečných zkoušek takového budoucí-
ho systému. Ty však přesahují možnosti  
i úmysl tohoto stručného textu a prozatím 
je nechám být.

Věřím, že někde podobně uvažuje ně-
jaká neznámá, hlavně však povolanější 
hlava, než je ta má. Jsem si dobře vědom, 
že toto mé zamyšlení se týká systému tak 
širokého, že je snad absolutně směšné na-
padat jej v periodiku jedné fakulty polo-
žené v onom, jak by řekl Jarek Nohavica, 
„východním cípu republiky, kde se ztrácí 
tolik autobusů“. Proč tedy odtud hodlám 
„změnit svět“? Každý přece hraje s karta-
mi/možnostmi, které má. Pro mě se Sys-
tém, ať už je hloupý nebo nejlepší ze všech 
možných systémů, nezmění. Byl bych 
však rád, kdyby si tento můj článek ales-
poň několik osvícených jedinců přečetlo, 
diskutovalo o něm, snad aby něco z něj 
sublimovalo do vyšších pater, zkrátka aby 
přispěl onou pověstnou „troškou do mlý-
na“ v otázce vysokoškolského vzdělávání, 
i když z něj nejspíš za dva měsíce zbude 
pouhé echó.

Vladimír MIČULKA
student 2. ročníku NMgr. studia Filozofie
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Cooltour neboli multižánrové centrum 
současného umění založili kulturní nadšenci 
z okruhu agentury PaS de Theatre vlastně ná-
hodou. Každoročně při pořádání shakespea-
rovských slavností si chodili pro uskladněné 
židle do opuštěného výstavního pavilonu  
C na Černé louce. Až si někdo všiml, jaké 
že tam jsou pěkné a nevyužité prostory. Sta-
čilo trošku vyjednávat, napsat dobrý projekt  
– a město jim pavilon přikleplo za symbo-
lický nájem jedné koruny. A pak už to šlo 
samo. Mimochodem, jednou ze zakladatelek 
Cooltouru je Soňa Frídlová, absolventka 
naší fakulty (AJ–ZSV), která se několik let 
toulala po světě (Austrálie, Čína), aby pak 
při návratu do Ostravy našla angažmá jako 
kulturní manažerka nového centra. to, kde se jednak setkávají lidé s podobnými 

zájmy a představami, ale kde také ti, kdo 
mají dobré nápady, naleznou všemožnou 
praktickou podporu při jejich realizaci. 

Nově je součástí Cooltouru také infor-
mační centrum pro mladé cestovatele či 
cizince přijíždějící do Ostravy – Use-It. Je 
to síť informačních center v různých měs-
tech po celé Evropě, jejichž hlavním cílem 
je přiblížit město mladým návštěvníkům 
tak trochu jinak než z oficiálních zdrojů  
a informačních center. Use-It vyrábí svéráz-
né mapy svého města, jejichž hlavní zvlášt-
ností je, že je připravují místní mladí lidé. 
To znamená, že jsou v nich k nalezení nej-
různější tipy na (nejen) studentské hospody 
a hospůdky, ale i kavárny, galerie, výstavy, 
kina, muzea a spoustu dalších míst daného 
města, která by mohla zajímat především 
mladé lidi. (Pikantní je, že na ostravské 
mapě Use-It není zakreslena populární hal-
da Ema, která by jistě i mladé zahraniční 
návštěvníky nadchla. Místní úřady se totiž 
zalekly, že halda je vlastně právně vzato 
přece jenom skládka nebezpečného odpadu, 
a proto od ní dávají ruce pryč a nechtějí se 
podílet na propagaci návštěvy tohoto jinak 

V budově, kde sídlí také oblíbený hu-
dební klub Marley, se za posledních dvacet 
let vystřídalo několik diskoték, alternativ-
ních restaurací i muzikantských dílen. Zají-
mavým, ale chátrajícím sálům tito kulturní 
aktivisté vtiskli novou tvář, svépomocí je 
uvedli opět do provozu a zpřístupnili veřej-
nosti. 

V Cooltour se nachází koncertní a di-
vadelní sály, místnosti pro workshopy 
či promítání, výstavní síně. Malá galerie  
s úžasnou atmosférou už ostatně regulérně 
funguje. Stejně jako kavárna, příznačně na-
zvaná ShakespearOva, kde je návštěvníkům 
nabízen čepovaný Bernard nebo skvělé ká-
vové speciality od cappuccina po medvědí 
caffe latté.

Nejen personálně, ale i programem je 
Cooltour spojen s Filozofickou fakultou čet-
nými vazbami, jak dokazuje například svá-
tek časopisu Protimluv nebo akce Francouz-
ského podzimu v Ostravě.

Cooltour chce navíc fungovat jako kul-
turní hub, což je nový módní výraz pro mís-

tolik pozoruhodného místa – nejvyššího vy-
hlídkového bodu Ostravy.) Informační cent-
ra Use-It jsou vzájemně prosíťována, takže 
mapy se vyrábějí ve dvou verzích, v rodném 
jazyce (mimochodem ostravská mapa obsa-
huje i malý slovníček ostravštiny) a v anglič-
tině, takže o Ostravě je možno si přečíst na-
příklad v Turíně, v jehož Use-it centru mapa 
visí, stejně jako v našem ostravském Use-it 
se nacházejí mapy Porta, Brém, Vídně a ji-
ných měst. Mapy jsou také volně ke stažení 
na webových stránkách Use-It.

Cooltour

Cooltour a ShakespearOva kavárna má 
otevřeno denně mimo neděle od 14.00 do 
20.00, při konání nějaké kulturní akce i déle, 
informační centrum Use-It denně od 14.00 
do 20.00.

A hlavně: Cooltour je místo otevřené pro 
všemožné aktivisty a lidi s dobrými nápady!

Více o tomto centru a jeho programu na 
www.cooltourova.cz a www.useitostrava.
blogspot.cz nebo www.use-it.travel.

Martina VAŠKOVÁ

                            Fota: Vladimír Šiler

III   říjen 2012                                                                           
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AKCE MĚSÍCE
LISTOPADU

Roman Vondra:
Peníze v našich novodobých dějinách

Monografie přibližuje čtenářům proble-
matiku měnového vývoje v českých zemích 
od 2. poloviny 18. století po současnost. Na 
základě přehledu jednotlivých měn, které 
se na našem území během uplynulých dvou  
a půl staletí vystřídaly, líčí hospodářský  
a sociální vývoj v českých zemích v průběhu 
našich moderních dějin. Detailně také zkou-
má jednotlivá platidla, která v jednotlivých 
obdobích naší historie obíhala, i jejich umě-
leckou a sběratelskou hodnotu a pokouší se 
jejich reálnou kupní sílu přiblížit převody na 
dnešní relace. Kniha obsahuje i informace 
o cenách a mzdách v dané době, aby bylo 
možné si učinit konkrétní představu o tom, 
jakou roli v životě lidí peníze hrály a jak asi 
mohly vypadat jejich osobní a rodinné roz-
počty. Vychází v edici Historie.

Vázaná, 276 str., DPC 345 Kč.

Allén sture (ed.): Možné světy 
v humanitních vědách, v umění  

a v přírodních vědách
Možné světy v humanitních vědách,  

v umění a v přírodních vědách shrnují ma-
teriály z 65. Nobelova sympozia, které 
se konalo 11.–15. srpna 1986 v Lidingö  
u Stockholmu. Nobelova sympozia jsou sé-
rií vědeckých konferencí na aktuální problé-
my vědeckého bádání v různých oborech, 
v tomto případě se zaměřením na proble-
matiku fikčních světů. Pozoruhodná inter-
disciplinarita sborníku prokazuje relevanci 
a užitečnost teorie (sémantiky) možných 
světů pro širokou oblast lidského poznání  
a vědění (oddíly filozofie, lingvistika, lite-

1. 11. cyklus Inspirativní osob-
nosti současné psychologie: 
doc. PhDr. Jiří Kulka, CSc. 
Osobnost, štěstí, umění; aula 
OU, 14:30 hod.

6. 11. filmový klub Slunečnice 
se diví: Martin Frič – Svět 
patří nám, E 304, 16:45 hod.

8. 11. cyklus Setkání s osobností: 
David Ondráčka, M.A. 
Umí si Češi vládnout – aneb 
kam se to řítíme?, E304, 
14:10 hod.

8. 11. mezinárodní doktorandská 
konference The Interperso-
nal Function of Language 
in the Genres of Academic, 
Institutional and Media Dis-
course

9. 11. mezinárodní doktorandská 
konference The Interperso-
nal Function of Language 
in the Genres of Academic, 
Institutional and Media Dis-
course

9. 11. Den absolventů Ostrav-
ské univerzity, Aula Gong 
– Dolní oblast Vítkovice, 
16:00 hod.

12. 11. prof. PhDr. Václav Bělo-
hradský Věda a rétorika, 
SVK Setkávání vědy 
a filosofie – jaká je dnes 
funkce filosofie vědy?; 
E 304, 16:40–19:10 hod.

13. 11. studentská vědecká konfe-
rence Setkávání vědy a filo-
sofie – jaká je dnes funkce 
filosofie vědy?

13. 11. filmový klub Slunečnice se 
diví: Hugo Haas – Bílá ne-
moc, E 304, 16:45 hod.

14. 11. přednáška PhDr. Stanislavy 
Kloferové, CSc. Čeština a její 
dialekty; E 323, 12:30 hod.

15. 11. III. anglistické odpoledne 
pro studenty středních škol, 
DM 313, 14:30–18:00 hod.

15. 11. mezinárodní vědecké konfe-
rence Úsilí knížecího rodu 
Lichtenštejnů o získání  
a udržení vlastního státu, zá-
mek Valtice, 9:00–18:00 hod.

NOVINKY
NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

ratura a umění, přírodní vědy), což dokládá  
i výběr autorů, významných vědců a filozo-
fů 20. století, k nimž patří Thomas S. Kuhn, 
Jaakko Hintikka, Barbara H. Partee, Lars 
Gyllensten, Umberto Eco, J. S. Bell, Martin 
Reese, Jean-Claude Becker aj. Sborník pře-
ložil prof. Lubomír Doležel. Vychází v edici 
Možné světy. 

Brožovaná, 584 str., DPC 550 Kč.

slovník citátů Williama shakespeara – 
sestavil Martin Hilský

Slovník citátů z Díla Williama Shake-
speara obsahuje více než čtyři sta abecedně 
řazených hesel, označujících témata citátů. 
Ke každému heslu se váže různý počet citátů 
různé délky. Nejdelší citát má 21 řádků, nej-
kratší čtyři slova. Díky přesným odkazům je 
snadné všechny citáty snadno identifikovat 
a poznat jejich širší kontext v Díle Willia-
ma Shakespeara (Academia, 2011). Výběr 
citátů se v této knize řídí jejich významem, 
popřípadě jejich zajímavostí. Každý z nich 
má celistvost a význam i mimo text, z ně-
hož byl vyňat. Ať už mají citáty podobu vy-
pointovaného aforismu, sentence, paradoxu 
či zajímavého obrazu, vždy mají obecnější, 
nadčasovou platnost. Největší počet citátů 
obsahují hesla Láska, Smrt a Čas. Slovník 
citátů lze chápat jako knihu o lásce, smrti  
a čase, zároveň jako shakespearovské dra-
ma, jehož dalšími postavami jsou například 
Člověk, Dobro, Zlo, Nenávist, Žárlivost, 
Ctnost, Čest, Duch, Duše, Hrabivost, Chlíp-
nost, Chtíč, Korupce, Krása, Ošklivost, Las-
kavost, Lež, Vlídnost, Vzpoura, Zlost, Zlo-
čin, Zrada, Zralost, Žal, Žena a Život. 

Vázaná, 436 str., DPC 475 Kč.
Připravila eva MRHAČOVÁ

16. 11. mezinárodní vědecké konfe-
rence Úsilí knížecího rodu 
Lichtenštejnů o získání  
a udržení vlastního státu, zá-
mek Valtice, 10:00–12:00 hod.

20. 11. filmový klub Slunečnice se 
diví: Vladimír Slavínský 
– Žena pod křížem, E 304, 
16:45 hod.

27. 11. filmový klub Slunečnice se 
diví: Otakar Vávra – Cech 
panen kutnohorských, E 304, 
16:45 hod.

28. 11. Hladnovská laťka, koleje 
Hladnov, 19:00 hod.
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Vladimíra Dvořáková: O ROZKLáDáNÍ (ROZKRáDáNÍ) sTáTU
(ze stejnojmenné knihy Praha, Euromedia 2012)

ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ

Třetí část tvoří „případová studie“ plzeň-
ských práv. K tomu mne vedou dva důvody. 
Zaprvé tuto kauzu, která vzbudila velký ohlas 
ve veřejnosti, policie nikdy nevyšetřila a zadru-
hé závěry univerzitní komise nebyly nikdy plně 
zveřejněny s ohledem na ochranu osobních dat. 
A i když i já musím ctít tento zákon, mohu pou-
kázat na širší souvislosti a s odkazem na některé 
zveřejněné údaje se pokusit o hlubší propojení 
faktů a jejich analýzu. Rozhodně to stojí za to; 
vývoj na Fakultě právnické Západočeské uni-
verzity v Plzni představuje skutečně učebnicový 
příklad formování klientelistických vazeb, pro-
pojování politiky, ekonomiky, práva.

Závěrečná část se pokusí zodpovědět otáz-
ku, co s tím. Existuje řešení? Nemyslím si, že 
mohu předložit návod k použití. Vím, že ře-
šením není výměna osob ve funkcích (byť by  
v mnoha případech byla žádoucí), ale nastave-
ní kontrolních mechanismů, spojení pravomocí 
rozhodovat s odpovědností a zodpovídáním se, 
včetně nastavení sankcí. Vím, že každý průlom 
do fungujících privilegií, každá oblast roz-
hodování, která se dostane pod větší kontrolu 
veřejnosti, jakékoli nastolení transparentněj-
šího prostředí, je dílčím úspěchem, který nás 
posunuje směrem k „normálu“. Vím (i z vlast-
ní zkušenosti), že všechny tyto klientelistické 
sítě se brání zuby nehty, aby nebyly poraženy. 
Kdokoli upozorní na korupci a klientelismus či 
odhalí nešvary, musí být potrestán. To je jejich 
prevence, která má zabránit a zastrašit. Musíme 
hledat cesty, jak ochránit ty, kteří měli a mají 
odvahu na problémy upozornit; tím také snad 
posílíme i odvahu ostatních.

ZÁVĚREČNÁ ANALÝZA
Na začátku této části jsem uvedla, že případ 

„Plzeň“ představuje zajímavý model vytváře-
ní klientelistické sítě. Na základě předchozího 
rozboru podstatných faktů se pokusme o určité 
zobecnění. Takovéto zobecnění by mohlo nejen 
pomoci podobné případy vytváření klientelis-
tických vazeb dříve odhalit, ale také přijmout 
preventivní opatření. V této analýze se soustře-
díme na tři klíčové otázky – vytváření kliente-
listického prostředí, cílové osoby a imunizaci 
korupce.

1. Vvtváření prostoru pro klientelistické prostředí
Na fakultě bylo zcela úmyslně nastaveno 

netransparentní prostředí. Mnohá základní 
pravidla studijního a zkušebního řádu neby-
la nastavena či byla nastavena velmi vágně. 
Univerzitní pravidla se většinou nedodržovala. 
Na fakultě se vyskytovalo velké množství ex-
terních pracovníků s různou velikostí úvazků, 
kteří konkrétní situaci na fakultě mohli jen ob-
tížně vnímat, protože většinou pouze odučili 

své hodiny. Tím se dosáhlo toho, že „zájmové“ 
osoby mohly procházet nestandardním studi-
em, aniž by to bylo nápadné. Zároveň se ale ne-
standardní průběh studia (třeba přijímací řízení, 
neevidence uznaných předmětů z předchozího 
studia) mohl projevit i u osob, které jinak stu-
dovaly zcela normálně. Aby takovéto prostředí 
vzniklo, bylo v tomto konkrétním případu nut-
né překonat některé standardní kontrolní me-
chanismy, to znamená:
•	 eliminovat kontrolní funkci univerzity

Fakulta si vytvořila specifické prostředí, kte-
ré nedodržovalo univerzitní předpisy (napří-
klad kontrolní mechanismy při zapisování 
známek do systému), odmítala přechod na 
ECTS kredity atd. Základním argumentem 
byla „specifičnost“ právnické fakulty, dále 
zpochybňování některých předpisů a opatře-
ní z „právního“ hlediska (například zveřejňo-
vání kvalifikačních prací, které od roku 2006 
vyplývalo ze zákona). I když obecně fakulty 
mají vysokou míru autonomie, univerzita má 
nástroje, které může v případě vážné situace 
použít. Vedení univerzity adekvátně nedoká-
zalo reagovat ani v situaci, kdy mělo konkrét-
ní informace o problémech a pochybeních 
(minimálně od červnové zprávy Akreditační 
komise v roce 2008).

•	 eliminovat kontrolní funkce akademické-
ho senátu 
Akademický senát fakulty nevykonával 
svou kontrolní funkci, nekriticky přijímal 
argumenty vedení fakulty. Určitou míru 
kontroly se od jara 2009 snažila prosazovat 
studentská část. Senát zejména nereagoval 
na signály týkající se netransparentnosti 
prostředí a na signály týkající se nedostateč-
ného rozvoje fakulty. Takovému jednání se-
nátu nahrávalo i to, že velká část akademic-
ké obce byla tvořena externisty. Minimálně 
někteří ze senátorů se na podivných prakti-
kách přímo podíleli. Určitá jména senátorů 
opakovaně nalézáme v protokolech, kdy 
zkoušely neschválené komise, jako oponen-
ty často nenalezených prací.

•	 eliminovat kontrolní funkce vědecké rady 
Vědecká rada fakulty, která se má scházet 
minimálně jednou za semestr, zasedala vel-
mi výjimečně a fakticky neprojednávala zá-
kladní otázky rozvoje fakulty.
Pro vytváření takovéhoto prostředí jsou 

nutné i určité argumenty, jak vyvrátit případ-
ná podezření. Z tohoto hlediska vedení fakulty 
dokázalo argumentovat přesvědčivě, byť sku-
tečnost, že tyto argumenty přijímala právnická 
obec, je hodně zarážející. Hlavní argumenty 
byly tyto: Za kritiku může konkurence, zavede-

ní kontrolních mechanismů posiluje byrokracü, 
vědu neděláme kvůli vykazování, prosazujeme 
„moderní“ přístup ke studiu atd.

V polovině roku 2009 měla Fakulta práv-
nická nejméně výsledků v Rejstříku informací 
o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a vý-
zkumných záměrů podporovaných z veřejných 
prostředků (tzv. databáze RIV) ze všech práv-
nických fakult v ČR. Fakticky údaje nevyka-
zovala, čímž se nedalo dokázat, zda na fakultě 
existuje adekvátní vědecká činnost nebo ne.  
O moderním přístupu ke studiu na fakultě ho-
vořil v médiích i poslanec Marek Benda, kdy 
z toho vyplynulo, že vlastně nemusel do školy 
docházet a s vyučujícími komunikoval elektro-
nicky. Samozřejmě existují i formy kombino-
vaného nebo distančního studia – i tyto formy 
však mají svá přesná pravidla, jasně specifiko-
vané a kontrolovatelné požadavky, co a v jaké 
podobě musí student splnit. To zde samozřejmě 
vůbec neexistovalo.

2. Cílové osoby
Často se objevuje naivní představa, že se 

klientelistické sítě vytvářejí tak, že se vyhle-
dává určitá osoba pro určitý úkol či funkci. To 
je spíše výjimečná situace, protože umístění 
konkrétní osoby do konkrétní funkce není zcela 
jednoduché prosadit a závisí to na mnoha mo-
cenských faktorech. Při vytváření klientelistic-
kých sítí jde svým způsobem o svérázné budo-
vání sociálního kapitálu, specifických kontaktů 
na nejrůznějších úrovních rozhodování. Samo-
zřejmě zavázat si aktuálního vysoce postave-
ného politika je zajímavé, ale svým způsobem 
riskantní, protože politici přicházejí a odcházejí 
a přeci jen bývají pod silnějším drobnohledem. 
Navíc málokdy politik otevřeně ovlivňuje urči-
té rozhodování, mnohem častěji jsou to osoby  
v jeho okolí, náměstci, poradci (zejména finanč-
ní), šéfové kabinetu, „sekční šéfové“, lidé, kteří 
mohou ovlivňovat zadání výběrových řízení, 
členové dozorčích a správních rad. Obzvláště 
zajímavé jsou posledně jmenované posty, po-
kud se očekává privatizace firmy.

Do patřičných sítí je ovšem nutné dosadit  
i podnikatelské subjekty, které se mohou 
účastnit určitých výběrových řízení. Vlastnic-
ké struktury musí být nejasné, často jde spíše  
o bílé koně. Udržení daného subjektu pod kon-
trolou se děje buď prostřednictvím dozorčích  
a správních rad, nebo vlastnictvím akcií na do-
ručitele. Specifickou součástí sítí je oblast justi-
ce, ale o tom se podrobněji zmíníme v následu-
jícím bodu imunizace korupce.

Jaká jsou tedy kritéria pro výběr vhodné 
osoby do budované sítě? Jedním z kritérií bývá 
politické krytí. Nutno říci, že budovatelé těchto 
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sítí nemívají „ideologické předsudky“ ani neká-
drují své klienty. Většinou se orientují na členy 
hlavních politických stran. Jak jsme již říkali, 
není zcela nezbytné mít hlavní stranické hráče, 
i hráči „druhé kategorie“ z regionů mohou pl-
nit velmi významné role. Napojení na státní či 
polostátní firmy (jako například ČEZ) nesporně 
dále posiluje politické vazby bez ohledu na ide-
ologické směřování. Podstatné je i „vzdělání“, 
protože vždy působí lépe, pokud do jisté pozice 
je jmenován člověk, jehož kvalifikace danému 
místu odpovídá. Právě vzdělání se v tomto pří-
padě stalo nástrojem, jak takovéto sítě budovat. 
Podstatné jsou také samozřejmě podnikatelské 
skupiny, firmy (a osoby) disponující desítkami 
milionů či miliard. Ty patří mezi zajímavé hrá-
če nejen možností operovat s velkými finanč-
ními částkami a napojením na mnoho dalších 
„závislých“ podnikatelů, ale také lehkostí,  
s jakou lze podle momentální potřeby vytvářet 
„nové firmy“ s „novými lidmi“ apod.

Proto určitě není náhodou, že mezi nestan-
dardními studenty nalezneme i osoby, které byly 
ve funkcích náměstků ministrů či jiných vlád-
ních úředníků, že se nám jména podezřelých ab-
solventů (nebo pedagogů) opakovaně objevují 
ve spojení s firmami, jako je ČEZ, SAZKA, pří-
padně s firmami zaměřenými na likvidaci eko-
logických škod (připomeňme si, že se dlouho 
hrálo o obří ekozakázku), na obchod s realitami, 
správu nemovitostí či hospodářskou komoru. To 
jsou samozřejmě velké „ryby“, které se nakonec 
dostávají i pod určitý dohled veřejnosti a pro 
média nebývá větší problém dané osoby zto-
tožnit. Je zde ale řada méně významných osob, 
které mohou sehrávat velmi podstatnou roli, 
protože jsou mimo větší pozornost, mají přístup 
k informacím, do databází, kontakty na další 
administrativu. Při pokusech o ztotožnění těch-
to dalších osob, které také vykazovaly nestan-
dardní studium, jsem narazila na různé funkce 
referentů na úrovni městských či krajských úřa-
dů, na příbuzenské vazby se správci veřejných 
budov a na pozice advokátních koncipientů či 
majitelů advokátních kanceláří.

Znovu zopakujme, klientelistická síť nikdy 
nevzniká tak, že by jedinec či skupina lidí pro-
gramově vyhledávala a doplňovala další klien-
ty. Dobře nastavené klientelistické prostředí, 
a k tomu jsou potřeba i celostátní podmínky,  
je schopné žít vlastním životem, vytvářet  
a prohlubovat další vazby. Pokud se skutečně 
zamyslíme nad údaji, které nám tato případová 
studia poskytla, můžeme zde vlastně sledovat 
postupné propojování a rozvíjení klientelistic-
kých sítí. Z hlediska mechanismů by mohla 
být zajímavá důkladnější analýza fungování 
městské části Prahy 5. Její starosta patřil mezi 
absolventy, u jejichž studia byly vzneseny otaz-
níky, zároveň se v jeho okolí objevili další „ne-
standardní“ absolventi fakulty, se kterými byly 
uzavřeny zvláštní obchody či působili v pora-
denských funkcích pro pana starostu nebo dis-
ponují či disponovali developersky zajímavými 
pozemky na Praze 5. A zároveň zde přes vý-
hodné „pronájmy“ obecního majetku lze nalézt 
i vazbu na vysokou školu v Brně a tím i propo-
jení na kauzu soudce Berky (správce konkurzní 
podstaty). Výrazně propojované klientelistické 

vazby lze regionálně vysledovat i v prostředí 
severních Čech – Chomutov, Ústí nad Labem.

Klientelistické sítě musejí mít samozřejmě 
určité vazby na prostředí organizovaného zlo-
činu. Nejde jen o to, že je možné toto prostředí 
případně využít, ale zároveň tato vazba, která 
samozřejmě není veřejně inzerována, ale k níž 
se dá při nepříliš složitém zkoumání dojít, musí 
působit jako dostačující mechanismus „odstra-
šení“. Není náhodou, že při bližší analýze „ne-
standardních“ studentů a jejich kontaktů vám 
naskakují jména jako Krejčíř, Mrázek, Větro-
vec, Berka, Pitr…

Opusťme tedy představu, že klientelistická 
síť má podobu jakéhosi loutkového divadla, 
kde jednotlivá pimprlata kontroluje ten, kdo 
tahá za provázky. Ano, vytváření klientelistické 
sítě vyžaduje aktivní úlohu jednotlivce či sku-
piny, ale musí k tomu být vhodné celospolečen-
ské prostředí, které umožní postupný vlastní ži-
vot a rozvoj této sítě. Bohužel, jak jsme si uká-
zali, takové prostředí u nás je, a tudíž prostor 
pro vytváření (či přetváření) obdobných sítí je 
zde velmi příznivý.

3. Imunizace korupce
Z předchozího odstavce vyplývá, že pro roz-

voj klientelistických sítí je nutné vhodné celo-
společenské prostředí. To souvisí s politickou 
kulturou, kdy „známosti“ představují základní 
síť pro řešení každodenních i běžných starostí 
(úřady, zdravotnictví, školství). Imunizace ko-
rupce ale představuje vytvoření již velmi speci-
fického prostředí a faktický průnik do bezpeč-
nostních struktur a nesporně také do blízkosti 
vysoké politiky. Tento pojem označuje situaci, 
kdy korupční (klientelistické) chování je velmi 
obtížně postižitelné, protože do vytvářené sítě 
jsou včleněny osoby, představitelé institucí, 
které dokážou zabránit skutečnému vyšetřová-
ní. To je nesmírně důležitý faktor, který záro-
veň má své „sociologické“ a „psychologické“ 
rozměry i praktické dopady. Ze sociologického 
hlediska lze zvažovat postavení z hlediska „sta-
tusu“. Osoba, která to zařídí a která má kvalit-
ní kontakty (a přitom je v pozadí), je skutečně 
významná, a čím více je daný status uznáván, 
tím více informací, vlivu, kontaktů získává.  
A samozřejmě, pokud má tato osoba ještě  
vysoký společenský status, což pro učitele na 
vysoké škole, akademického hodnostáře a vě-
deckého pracovníka Akademie věd platí, ocho-
ta pro začlenění stoupá.

Z psychologického hlediska jde o míru rizi-
ka. Čím více jsou klíčové osoby chráněny díky 
svým kontaktům, tím je větší šance, že se poda-
ří úspěšně zabránit jakémukoli vyšetřování, re-
spektive vyšetření. Proto je součástí klientelis-
tického a korupčního prostředí velmi výrazná 
numost „vyhrát“, zabránit byť jen dílčí prohře. 
Jakmile se daří do těchto sítí zvenčí proniknout, 
jakmile se neuchrání vlastní lidé, nastává pro-
blém a vliv klesá. V praxi se to projevuje po-
trestáním každého, kdo na problém upozornil 
(propuštění z práce, dehonestace), zastrašová-
ním svědků, ale především blokací vyšetřování 
na všech stupních.

K takovéto imunizaci samozřejmě přispívají 
i politici, kteří mohou vytvořit patřičný nátlak 

na policii, státní zastupitelství, soudy apod., 
ale tento jednoduchý mechanismus není příliš 
využíván, protože je poměrně snadno odhali-
telný. Mnohem podstatnější je začlenění osob, 
které mají být ve svých aktivitách na politice 
nezávislé. V tomto smyslu se zdá, že systém 
nastavený v Plzni fungoval velmi dobře – mezi 
„nestandardními“ studenty vidíme mnoho vý-
znamných osobností z bezpečnostního prostře-
dí, zejména z prostředí, které mělo bojovat proti 
korupci. Vysoce postavení policisté jsou ještě 
doplněni o osoby, které se například na určitých 
vyšetřováních podílely. A samozřejmě je nutné 
mít jistou kontrolu i nad běžnými vyšetřovateli 
a policisty. Nadřízení jsou důležití, ale pokud 
se nic na nejnižším stupni nevyšetří, tím lépe.  
V tomto případě nesporně sloužilo i ono spe-
cificky nastavené celoživotní vzdělávání s pře-
chodem do bakalářského studia.

K imunizaci korupce patří samozřejmě  
i možnost ovlivnit soudní rozhodnutí. I když je 
zřejmé, že zejména malé doktoráty mohly slou-
žit k tomu, aby se do klientelistické sítě dostali 
i soudci, zdá se, že to nebylo tak jednoduché. 
Narazili jsme na případy, kdy průběh rigoróz-
ního řízení u soudců (podobně i u některých 
advokátů) vykazoval zvláštní rysy, tj. obhajoba 
probíhala do jednoho týdne po oficiální evi-
denci přihlášky, posudky byly nekvalitní, ne-
věrohodně datované, protokoly takřka nečitel-
né, ale podstatnou skutečností byla ve většině 
těchto případů reálná existence rigorózní práce 
a její odpovídající kvalita. Zdá se, že ve vztahu  
k soudcům se zde projevovala spíše snaha „za-
členit“ je do sítě bez jejich vědomí, a vytvořit tak 
prostředí, které se bude negativně stavět k jaké-
mukoli dalšímu vyšetřování, protože při aplika-
ci netransparentnosti by se jistě cítili ohroženi. 
Z hlediska ovlivnění soudních rozhodnutí jsou 
ovšem klíčoví další aktéři, a těmi jsou soudní 
znalci a soudní znalecké posudky. I na to jsme  
v naší analýze narazili. Jmenování soudních 
znalců a uznávání soudních znaleckých posudků 
se opíralo o zákon z roku 1956; i zde byl potře-
ba dobrý kontakt na Ministerstvo spravedlnosti. 
Každopádně se tím otvíral prostor pro ovlivnění 
soudních rozhodnutí. Je zajímavé, že většinou 
šlo o vzdělané osoby, kterým se k jejich pře-
vážně ekonomickému vzdělání ještě dodal titul  
z práv. Šance na uplatnění a přijetí ve vysokých 
funkcích doma (a nelze vyloučit, že i pro zahra-
niční partnery) se tak výrazně zvyšovala.

A snad jen posledním kamínkem, kte-
rý můžeme vložit do této mozaiky vytváření  
a fungování klientelistických sítí, je postavení 
a jmenování arbitrů. Nejde pouze o osoby, kte-
ré nakonec v arbitráži fungují, ale v mnohých 
případech je nutné si klást otázku, kdo třeba 
připravoval smlouvy, které jsou pro stát nevý-
hodné a v nichž je zároveň zakotvena arbitráž 
jako nástroj řešení sporů.

Tento poslední kamínek mozaiku nedokon-
čuje. Zůstává mnoho prázdných míst; některá 
proto, že určité vazby a propojení se jen obtížně 
dokazují, některá proto, že je prostě neznáme. 
Ale snad i tento rozbor jednoho případu může 
pomoci zabránit opakování podobných kauz do 
budoucna.

Připravila eva MRHAČOVÁ


