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Velcí umělci italské renesance 
Domenico Ghirlandaio

Domenico Ghirlandaio (1449–1494) 
je malířem převážně biblických ná-
mětů, jež s oblibou zasazoval do reá-
lií života běžného Florenťana. Vrchol 
Ghirlandaiovy tvorby leží v 80. letech. 
Mezi léty 1481 a 1482 se podílel na 
freskové výzdobě Sixtinské kaple, kde 
namaloval dvě fresky – dnes zničené 
Vzkříšení Krista a Povolání sv. Petra. 
Po návratu do Florencie získal Ghir-
landaio zakázku od mocné rodiny Sa-
ssetiů na freskovou výzdobu rodinné 
kaple v kostele Santa Trinita. Cyklus 
maleb zobrazuje výjevy ze života sv. 
Františka, z nichž vyniká svou kompo-
zicí i ikonografií výjev Potvrzení řádo-

starcově náruči. Obraz je možno in-
terpretovat v několika významových 
rovinách a s antagonismem lidských 
postav na obraze koresponduje také 
imaginární a dualisticky pojatá kraji-
na v pozadí. 

Daniela RYWIKOVÁ

vé řehole papežem Honoriem III. (obr. 
1). Pro kapli mistr rovněž namaloval 
oltářní obraz s námětem Klanění pas-
týřů (obr. 2), ovlivněný nizozemskou 
malbou, jejíž inspirace je patrná jak 
v asymetrické kompozici postavené 
na diagonále, tak v důrazu na drsný 
realismus postav i krajinu v pozadí s 
Jeruzalémem a chrámem Božího hro-
bu. Vliv Nizozemců se objevuje také 
v Ghirlandaiově známé Podobizně 
starého muže s dítětem z roku 1480 
(obr. 3), kde starcova staroba, fasci-
nující ošklivost jeho tváře a zároveň 
vnitřní krása kontrastuje s naivitou a 
dětským půvabem malého chlapce ve 
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Pokračování ze str. 19
na jejichž základech záhy vznikly nové, 
zásadně se obměnila hmotná i duchov-
ní kultura. Z pohledu dějin lidského 
druhu a kulturních adaptací jde o uni-
kátní útvar, který trval zatím nejdéle. 
I ten však nakonec zanikl. Přesto: jeho 
příspěvek k formování naší vlastní kul-
tury není zanedbatelný, najdeme ho na 
mnoha místech Bible. Faktory, které na-
příklad způsobily zánik doby stavitelů 
pyramid v 22. stol. př. Kr., objevíme bez 
problémů i v dnešním světě: neschop-
nost státu často prosadit svá rozhodnutí 
v regionech, ztráta efektivity a legitimity 
centrálního správního aparátu a vlády, 
nepotismus a protekcionismus centrál-
ních institucí, nabobtnání státního apa-
rátu, neschopnost efektivního vybírání 
daní, to vše v kombinaci se změnami 
přírodního prostředí. Má tedy význam 
studovat naši minulost proto, abychom 
pochopili sami sebe a odhadli, co nás 
může, ale nemusí potkat? Rozhodně ano. 
Když srovnám začátky svého studia s 
dnešním stavem, musím být nutně nad-
šen. 
     Zatímco tehdy byla návštěva zahranič-
ního profesora, notabene ze „Západu“, 
událostí, dnes je tato výměna zkušeností 
zcela běžná a většina studentů má, chce-
-li, přístup k prvotřídním informacím. 
Na mnoha školách vyučují čeští vědci, 
kteří patří k mezinárodní špičce. Sám 
jsem díky této situaci mohl v roce 2003 
odjet vyučovat v rámci Fulbrightova sti-
pendia na prestižní univerzitu Břečťa-
nové Ligy. Na jednu stranu to byla velmi 
prestižní záležitost a projev uznání, na 
druhé straně mne to dovedlo k poznání, 
že jakékoliv plané řeči českých politiků 
o vzdělanostní společnosti jsou bez ob-
sahu. Profesor americké univerzity je 
autonomní vědeckou jednotkou, která 
učí a zároveň bádá, má své projekty a 
nikdo nezpochybňuje jeho akademickou 
integritu. Aby na kvalitní univerzitě ob-
stál, nesbírá každý rok pochybné body 
ještě pochybnějšího systému hodnoce-
ní. Jednou větou: má produkovat skvělé 
studenty a poznání, ale nemá na to 12 
měsíců. O to horší je návrat našince zpět 
do Čech. 
     Problém doby a do jisté míry vysokých 
škol je míra rychlosti a úpadku ceny in-
formací, ztráta ducha vědy a zavádění ja-
kési výroby „vysokoškolsky“ vzdělaných 

univerzálních produktů vstupujících na 
trh práce a do koloběhu rentability. Kdo 
náhodou rok či dva bádá a řeší problém, 
který ze své povahy není uchopitelný v 
horizontu měsíců (natožpak jeho pub-
likace), ten se octne v likvidační zóně, 
protože jeho měřitelný výkon je nula. 
Ohledy na výuku, vedení doktorand-
ských a magisterských prací, provádě-
ní dlouhodobého základního výzkumu 
a sběru dat (kde pohříchu často nelze 
dohlédnout konečného výsledku), což 
je v egyptologii zejména získávání no-
vých originálních, doposud neznámých 
pramenů (které samo o sobě může za-
brat až polovinu každého roku), nejsou 
vůbec považovány za významné. Místo 
toho začínají dominovat postupy známé 
z průmyslové výroby, statistiky a oka-
mžitá rentabilita. 
     Zcela nedávno se mi například dostala 
do rukou k oponování práce z nejmeno-
vané univerzity, kde polovina citací byla 
získána na internetu. Nabízí se otázka, 
zda v takovém případě skutečně nezru-
šit univerzity a zavést studium založené 
na sběru údajů na internetu – záměrně 
nepoužívám termíny „data“ nebo „infor-
mace“. 
   Okamžitá rentabilita je nabíledni. Do 
tohoto mého subjektivního pohledu na 
věc bohužel přesně zapadá i v posled-
ních týdnech vedený útok na Akademii 
věd. Osobně mám za léta spolupráce s 
odborníky z této respektované vědecké 
instituce jen ty nejlepší zkušenosti. Dnes 
je však možné čím dál více slýchat hlasy 
tvrdící, že základní výzkum nepotřebu-
jeme, co je prioritou, je pouze výzkum 
pro podniky. Ty jsou vesměs vlastněné 
cizím kapitálem, proto musíme pocho-
pit, že tomu rozhodně do kultivace čes-
ké vědy nic není. Vlastně mu není skoro 
vůbec k ničemu. 

Svět nebude jednodušší 
K tomuto stavu notně přispíváme 

sami – současná společnost je posedlá 
zakládáním nových „univerzit“ bez ohle-
du na to, zda jsou k mání odborníci, kteří 
by na nich učili a zejména vychovávali. 
Nemyslím, že by se tento svět zjednodu-
šoval a poskytoval tak opodstatnění k 
úpadku vzdělávání. Naopak. Problémy 
náboženské, kulturní, sociální, obecně 
antropologické, ale i klimatické a jiné 
spíše narůstají a jednoho dne nás do-

stihnou naplno, pokud se tak již vlastně 
neděje. Naší reakcí na to je, že studium 
jazyků, historie a obecně humanitních 
oborů je silně redukováno právě proto, 
že na něj nelze uplatnit „algoritmický“ 
postup – jak by bylo příjemné, kdyby-
chom dokázali spočítat, proč lidská 
společenství fungovala, fungují tak, jak 
tomu je, a kdyby otázky naší budoucnos-
ti, interakce kulturních okruhů a adapta-
cí byly redukovatelné na konečnou mno-
žinu algoritmů. Zároveň dochází ještě k 
jednomu vedlejšímu efektu – pokud to 
necháme dojít tak daleko, že potlačíme 
(nemluvím o zrušení) studium naše-
ho jazyka, historie a kultury jako tako-
vé, odkud vezmeme my a naši potomci 
vlastní identitu a ukotvenost? Bude to 
angličtina, Coca-Cola a Valentine’s day 
(rád bych podotkl, že tento jazyk mám 
ve velké oblibě, daný nápoj rád piji a 
onen svátek celkem respektuji)? 

Nechci přílišně kritizovat současnou 
situaci, každý máme svou odpovědnost 
za její kvalitu. Pokud však přijmeme 
pravidla průmyslové výroby a jejich dů-
slednou aplikaci na studium problémů 
tohoto světa, zároveň tak dáme naje-
vo svou rezignaci na jakoukoliv kvalitu 
poznávání tohoto světa, nemluvě již o 
naší schopnosti řešit jeho problémy. A 
jak dál? Bohužel tou nejnepříjemnější 
cestou, vysokou úrovní maturit kontro-
lovaných státem (v našem, ale i státním 
zájmu, cožpak si každý soukromý pod-
nik, co za něco stojí, nekontroluje kvalitu 
svých produktů?) a náročným studiem 
vysokých, ale i středních a odborných 
škol, kde vstup připravených uchazečů 
bude garantovat přiměřeně těžký odpo-
vídající vstupní test. Plaťme za skutečné 
informace, budujme si své skutečné elity, 
které na toto zařazení mají schopnosti a 
jsou schopny to opakovaně dokazovat, 
buďme hrdí, že něco umíme, i když to 
nemusí být nutně okamžitě rentabilní. 
Recept je na to jednoduchý. Neslevovat 
z požadavků ve jménu „zlidovění“ vzdě-
lání a vědění a jeho vyhandlování za po-
všechné informace. Ne, nejsem elitář, jen 
mi je sympatické, když každý umí dobře 
to, co dělá, a to bez ohledu na to, zda má 
tu nebo onu odbornou, případně vyso-
kou školu, nebo ne. 

                                                                                                         
Připravila Eva MRHAČOVÁ

   obr. 1

   obr. 3

   obr. 2
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Čtu e-mail z redakce MFD se žádostí 
o tento esej a zároveň slyším z rádia, že 
zadlužení naší země činí už více než je-
den bilion korun. Za stěnou naše starší 
dítko již několik hodin sveřepě poznává 
svět skrze internet. Navíc jsem notně 
vystresovaný, protože se letos nebudu 
mít o 2–3 procenta lépe, ale přibližně o 
4 procenta hůře. 

Takže, kde leží naše zisky a ztráty za 
posledních dvacet let? Působím na vy-
soké škole, proto mě zajímá tato oblast, 
kterou relativně dobře znám u nás i v 
zahraničí. 

Studovat jsem začal těsně před revo-
lucí, takže jsem zažil přednášky z mar-
xismu-leninismu, oslovování soudruhu 
i nacvičování na spartakiádu. Těsně mě 
však minuly pátky vyhrazené vojenské 
katedře. No a vrcholem byla letní cesta 
do egyptologického muzea ve východ-
ním Berlíně. Vše se poměrně rychle 
změnilo po roce 1989. 

V roce 1991 jsem již měl možnost 
účastnit se expedice do Egypta. Násled-
né téměř dvouleté studium egyptologie 
v Německu nebo pozdější přednášení 
na americké univerzitě jsem bral jako 
cosi normálního. 

Svět se razantně otevřel, otevřenými 
hranicemi připlul cizí kapitál a odplulo 
bohatství tohoto státu, takže s jistou 

nadsázkou je možné říct, že nám zbyl 
uran a lidský kapitál (k tomu ještě napří-
klad ruzyňské letiště). Ale s tím druhým 
již začínáme také mrhat a filozofie „vol-
né“ ruky trhu začíná dopadat i na vědu a 
univerzity – místa, kde se vždy snoubilo 
bádání s výchovou odborníků. Co mi při-
jde hrůzné, je míra pronikání politiky do 
vzdělávání a vysokého školství zvlášť. K 
tomu přistupuje de facto vládou zavádě-
né dělení oborů na ty, které z jedné inves-
tované koruny vydělají dvě a více, a na ty, 
které jsou zdánlivě zbytečné. 

Z tohoto úhlu pohledu samozřejmě 

V plynojemu Gong je až do 29. března 
2013 možno zhlédnout výstavu o díle 
architekta Josefa Pleskota, autora návr-
hu přestavby plynojemu i konverze celé 
Dolní oblasti Vítkovic.

OSTRAVA!!! rodinné stříbro
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Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky prosíme odevzdávejte ve formátu Word libovolné verze (doc, docx), případně v OpenOffice libovolné verze (odt) nebo 
ve formátu rtf. Pokud Váš text obsahuje zvláštní znaky z cizích jazyků, napište, prosím, k textu dovětek s upozorněním. Fotografie za-
sílejte v samostatných souborech (např. jpg, nikoli vložené do textového souboru). U všech snímků uvádějte popisek a jméno autora.  
Redakce si vyhrazuje právo texty gramaticky opravovat, drobně stylisticky upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit.  
Příspěvky do březnového čísla zasílejte e-mailem na adresu listyff@osu.cz nejpozději do 25. 3. 2013.
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Egyptolog Miroslav Bárta - muž, který studuje kolapsy civilizací
Je-li symbolem celé Ostravy pano-

rama Dolních Vítkovic s vysokými pe-
cemi, pak symbolem samotných Dol-
ních Vítkovic je plynojem, dnešní Gong. 

V roce 1925 byl plynojem posta-
ven jako hrdé technické dílo své doby. 
Z hlediska architektury a inženýrství 
představuje vzácnou jednotu. Je dílem, 
které má zcela výjimečnou komplexní 
hodnotu uměleckou i technickou. Byl 
zkonstruován jako plynojem vodní. 

Plynojem má kruhový půdorys s 
průměrem cca 72 m a absolutní výšku 
přesahující 30 m. Po ukončení výro-
by železa v Dolních Vítkovicích v roce 
1998 byl z plynojemu vypuštěn posled-
ní plyn, čímž se jeho osmisettunový 
jímací zvon usadil na nejnižší možné 
úrovni. Potom byla vypuštěna i voda. 

V roce 2009, když se zrodil archi-
tektonický koncept, jak do plynojemu 
umístit požadovaný program – sál s 
kapacitou 1500 sedadel, konferenční 
salonky a galerii výtvarného umění, 
bylo rozhodnuto, že zvon bude znovu 
vyzdvižen do maximální výšky. Plyno-

jem se znovu nadechl, byl resuscitován. 
Na základě kompletního projektu byla 
vybrána stavební společnost, která bě-
hem necelého jednoho roku provedla 
realizaci stavby. Začátkem května roku 
2012 se v Gongu uskutečnil první tes-
tovací a zároveň zahajovací koncert. 

Dnes se dostává vzdělávací a kul-
turní nabídka tohoto unikátního mul-
tifunkčního sálu do širokého povědomí 
nejen v rámci ostravského regionu, ale 
i celé České republiky. Je jasné, že rea-
lizací promyšlené konverze plynojemu 
v Dolních Vítkovicích nic nekončí, na-
opak začíná. Dolní Vítkovice se během 
několika málo let promění v plnohod-
notné město. Stane se z nich centrum 
vzdělávání, kultury a společenského 
života s nadregionální působností. 

Josef PLESKOT

Plynojem - Gong

Postindustriální architektonický skvost.

Zárodek nového kulturního a vzdělávacího centra.                       Fota: Tomáš Souček Ostrava má nový dóm.

Montáž plynojemu v roce 1923.

ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ

V r. 2009 vycházely v MF DNES eseje významných osobností našeho života, které hodnotily dvacet let demokracie v naší zemi. 
Jako Čtení k přemýšlení vám dnes přinášíme esej mladého egyptologa Miroslava Bárty. Egyptologii vystudoval už po revoluci 
– na univerzitách v Praze a v Hamburku. V r. 2009 byl jmenován profesorem egyptologie. Výzkumy provádí v Egyptě (Abusír a 
Západní poušť) a v Súdánu. V lednu 2013 byl jmenován ředitelem Českého egyptologického ústavu.

historické, jazykové, archeologické a 
mnohé jiné obory, ale i umění všeho 
druhu vyznívají jako přežitky, bez kte-
rých se tento svět, posedlý pouze ge-
nerací zisku, zcela klidně obejde. Ale 
podívejme se například na problém 
egyptologie, abych neurazil jiné obory, 
trochu blíže.

Proč zanikají civilizace 
Starověký Egypt trval bezmála tři ti-

síce let a za tuto dobu egyptská civiliza-
ce prošla mnoha úpadky, zániky států,

Pokračování na str. 20

Antikvariát a klub Fiducia březen 2013
antikfiducia.com 
8. 3. v 18:00 Promítání filmu Náš Vašek – Havel a polský disent
do 8. 3. David Jedlička, Pavel Forman – výstava obrazů v Galerii Dole
11. 3. v 18:00 vernisáž výstavy Tomáš Bárta: „Někdy, ve chvíli jakéhosi záblesku, se probudím a obrátím směr 
svého pádu.“ 
11. 3. v 19:00 Tibet – speciální večer věnovaný vaření s Tibeťanem, v rámci festivalu ProTibet.
14. 3. v 18:00 přednáška architekta Petra Všetečky: Řeči o prázdnu
Přednáška o aktuálních projektech brněnského ateliéru Transat architekti a jejich extenzivních konceptech. Řeč 
bude také o proměnách role architekta na počátku 21. století, o architektonických soutěžích a obnově památek.
17. 3. – 24. 3. vždy od 17:00 Festival Jeden svět ve Fiducii – filmové projekce, debaty, výstavy.
25. 3. v 18:00 Pohyblivý svátek – tentokrát na téma literatura. Prezentace mladých literátů nejen z Ostravské 
univerzity. Večer moderuje Martin Tomášek.
28. 3. v 18:00 Radovan Charvát:  Martin Walser. Přednáška známého českého překladatele o významném ně-
meckém autorovi.
do 29.3. Výstava fotografií česko-švýcarské autorky Iren Stehli ve Fotografické galerii Fiducia.



Tendenční pojednání o štěstí
     Štěstí je chytit život za pačesy. A úšklebek ďáblovy milenky. A přelétavý 
svůdce. Zimničný polibek. Katovo milosrdenství. Vůle ke smyslu. Stopařův 
průvodce galaxií. Ostnatý fantóm a krákorající prorok. A věčné dítě. Dotek, 
který čenichá z řeřavých uhlíků. Lovec perel, který se nechce vynořit. Štěstí 
říká: „Já jsem básník.“ Štěstí je vkrojit dvě oblá jména v nachové srdce. A 
věřit bláznům na potkání a všem vílám, rarachům a větroplachům. A odpou-
štět hříšníkům a katovo milosrdenství. Škádlit nepřízeň bosou nohou. Štěstí 
je osina v zadnici těch, co se smějí. A přetékající pohár, který volá: „Po nás 
potopa.“ Štěstí, je-li víckrát, je stále poprvé. Štěstí je pevnost, která se nikdy 
s chvěním neloučí. A doušek, který zmítá celým mořem. Kaligrafie prskavek 
a rachejtlí. Princezna na koštěti. A mléčná kometa a kočičí předení. Štěstí je 
probudit se v něčí náruči. A vymanit se z područí. Štěstí je provazolezec, kte-
rý si pro jistotu vyškrábe oči. Štěstí se nebojí vážit vykonané. Štěstí je cesta, 
která se ti právě lepí na podrážky. Štěstí je, když tě tráví tvůrčí zápal. Štěstí 
váhavce míjí. Štěstí je žít pro to nebo pro toho, za koho jsme ochotni zemřít. 
A vidět kvést, co jsi zasadil, a cítit vlastní pot. A posmívat se své pýše, že má 
amnézii. Vydat se všanc, zapomínaje na sebe – a tím víc sebe získat. Kdo štěs-
tí si chce uzurpovat, ten pravým nešťastníkem stane se. Štěstí přibývá tomu, 
kdo jej chce rozdat. Štěstí je náhoda, kterou si pošetilec plánuje. A požitkář, 
který si nejvíc odpírá. Ve štěstí sám sebou nelze nebýt. Štěstí je na chvíli se 
sám sobě zatoulat, když brouzdáš po nebesích. Štěstí šťastným nekonečné se 
jeví. Štěstí je spíše umělec než vědec. Život je štěstí.
     Co je štěstí, to však víš sám nejlíp ty, člověče! Proto nemeškej, ať ti neu-
teče!

                                 Karel REČKA
student FF OU
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štěstí 
příspěvek do studentské soutěže

Za trochu piva šel bych světa kraj...
Ivan KARAS

Pokračování ze str. 17
ale také na vykladače pravdy a lháře. 
Světe, div se! Obraz zůstává identický: 
Je třeba urvat si co možná největší kus 
žvance. Podobně jako naši předkové se 
s přibývajícím věkem postupně rozdě-
lujeme do skupin. S obdivem a pokorou 
posloucháme hukot úspěšných tele-
vizních „odborníků“, politiků a starých 
bab. Někdy jsme to my, kdo žvaní a ně-
kdy krademe, kde můžeme. Jak jinak? 
Každý z nás jakoby říkal: „Za trochu 
piva šel bych světa kraj.“

Autor vystudoval na naší FF bakalář-
ský obor Filozofie a nyní působí jako 
redaktor v internetovém časopisu stu-
dentpoint.cz

Zlatý západ slunce.                                  
Fota: sxc.hu (zdroj volně šířitelných 
fotografií)

Bohatá publikační žeň na FF OU v roce 2012
   Filozofická fakulta klade velký důraz na 
rozvoj publikačních aktivit svých pracov-
níků. Z vlastních finančních zdrojů vydala 
fakulta v loňském roce celkem 54 publika-
cí a 2 dotisky, z toho celkem 24 monogra-
fií, 9 časopisů, 4 encyklopedie, 12 skript, 4 
sborníky a 1 studijní program.
   V průběhu minulého roku obohatily 
knižní trh tyto monografie z pera pedago-
gů a vědeckých pracovníků FF OU:
MYŠKA, M., ZÁŘICKÝ, A.: Prameny k hos-
podářským a sociálním dějinám novově-
ku 1. 236 str. Tribun EU, Brno.
VAŠUTOVÁ, M. a kol.: Základy biodromální 
psychologie. 376 str. Tribun EU, Brno.
VOREL, J.: Od dekadence k teurgii. 380 str.  
Repronis, Ostrava.
Hlavním cílem monografie je pokus o inter-
pretaci estetického kódu českého a ruské-
ho symbolizmu v  jeho postupném vývoji, 
prezentaci koexistence dobového českého 
a ruského uměnovědného myšlení a o kom-
plexnější a komparativní pohled na základ-
ní estetické konstanty českého a ruského 
symbolizmu, kdy jsou vedle sebe postaveny 
a uvedeny do analogie esteticko-filozofické 
koncepce předních českých a ruských teo-
retiků moderního umění, představitelů de-
kadentně-symbolistické a po ní následující 
symbolisticko-teurgické umělecké genera-
ce.
KOPECKÝ, P.: Robinson Jeffers a John 
Steinbeck: vzdálení i blízcí. Host, Brno (v 
tisku).
ČERNÝ, M.: Discourse of Medicine Revisi-
ted: On Conveying Empathy and Trust in 
English Medical Consulting. 304 str. Re-
pronis, Ostrava.
Kniha předkládá výsledky dlouhodobého 
projektu zaměřeného na výzkum lékař-
ských interview. Primárním cílem projektu 
bylo zachycení a analýza komunikačních 
strategií, jimiž lékaři a pacienti dosahují 
empatie a důvěry. Interdisciplinárně orien-
tovaným přístupem, založeným na jazyko-
vém materiálu, který je obsažen v poslední 
edici Britského národního korpusu (2007), 
autor představuje jak kvantitativní, tak 
kvalitativní zjištění, jež potvrzují, že komu-
nikace v lékařské ordinaci prošla význam-
nými modifikacemi, což mělo za následek 
sociální redefinici původně asymetrických 
rolí jejích hlavních protagonistů.
RYWIKOVÁ, D., HLOBIL, I. /eds/: Jan Lu-
cemburský. Kultura, umění a zbožnost na 
Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního 
Lucemburka. 384 str. Finidr, Český Těšín. 
Publikace přináší příspěvky předních čes-
kých a polských historiků umění a histo-

riků, věnujících se rozličným oblastem 
umění a kultury v době vlády Jana Lucem-
burského, s důrazem na oblast Moravy a 
českého Slezska. Tematickým východis-
kem knihy je úspěšná výstava Král, kte-
rý létal, realizovaná mezi 16. prosincem 
2010 a 31. březnem 2011 v Ostravském 
muzeu. Jednotlivé studie se zaměřují na 
širší spektrum uměleckých a kulturně 
historických projevů doby vlády Jana Lu-
cemburského a jejich vlivu na konkrétní 
region. Studie jsou v publikaci rozděleny 
do dvou základních geografických celků 
– Morava a Slezsko, přičemž město Ost-
rava představuje autonomní tematický 
okruh, se zajímavými příspěvky věnující-
mi se lucemburské architektuře Moravské 
i Slezské Ostravy nebo archeologickým 
nálezům ze 14. století v katastru tehdy ne-
významného biskupského města.

TABERY, K.: Les actualités cinémato-
graphiques françaises en Tchécoslova-
quie. Repronis, Ostrava (v tisku).
RADKOVÁ, L.: Jak se mluví za zdmi 
českých věznic. 166 str. Repronis, Os-
trava.
Předložená práce je svým zaměřením 
pomezní povahy – metodologicky a do 
značné míry obsahově spadá do oblas-
ti sociolingvistiky, s ohledem na pre-
zentovaný materiál a jeho zpracování 
má blízko k jazykovým, přesněji lexiko-
grafickým příručkám. Tato interdisci-
plinarita není samoúčelná. Vyžádaly si 
ji faktory ovlivňující samotný výzkum: 
jeho předmět (mluva odsouzených), 
prostředí, v němž probíhal (věznice), i 
další okolnosti (např. nutnost respek-
tovat bezpečnostní opatření). 

Dokončení na str. 7

Novinky nakladatelství ACADEMIA
Učebnice obecné psychologie
Alena Plháková
  Učebnice obecné psychologie předkládá 
výklad pojmů, teorií a metod nejzáklad-
nějšího psychologického oboru. Vedle 
tradičních témat obecné psychologie, 
tedy především poznávacích, motivač-
ních a emocionálních procesů, publikace 
obsahuje poměrně rozsáhlé kapitoly o 
vědomí a imaginaci, které se v podob-
ných anglicky psaných učebnicích zpra-
vidla neobjevují. Autorka dokázala, že 
obecná psychologie, považovaná větši-
nou studentů za nezáživný předmět, je 
ve skutečnosti obor nesmírně zajímavý.
Brožovaná, 472 str., 240 Kč.

Muž jako evoluční inovace
Stanislav Komárek
   Jaké jsou etologie a životní strategie 
příslušníků mužského pohlaví u lidí i v 
živočišné říši? Jak vlastně fungují muž-
ské society a co je jejich emocionálním 
tmelem? Nadchází v západní společnosti 
soumrak tradiční maskulinity, a kam se 
vlastně stáhla či v co se proměnila? Jak se 

změnil stát, kdysi drsný a k obětem vyzý-
vající Vaterland, ve všeobjímavě pečující 
Mutterland? Nejeví se islámský svět jako 
ohrožující hlavně proto, že v něm tato 
proměna neproběhla? Směřuje západní 
svět k pozvolnému „vyvanutí“ a „ubla-
hobytnění“, souvisejícímu se stále nižší 
produkcí potomstva? Jak moc jsou roz-
díly mezi pohlavími dané dědičně a v ja-
kém rozsahu kulturně, nedochází vlastně 
paralelně s „krizí maskulinity“ i ke „krizi 
femininity“?
Vázaná, 264 str., 285 Kč.

Slovník českých sociologů
Zdeněk R. Nešpor
   Česká sociologie měla a má řadu vel-
kých postav, které výrazně zasáhly do te-
oretického, metodologického i výzkum-
ného směřování oboru a mnohé z nich 
jeho hranice daleko přesáhly. Osobnosti 
z řad sociologů se uplatnily v politice, 
sociální a kulturní sféře i jako veřejně 
působící intelektuálové, stejně jako dal-
ší autoři, jejichž sociologická relevance 
byla rozpoznána teprve zpětně. Slovník 

českých sociologů přináší analyticky 
pojatá osobní hesla 178 klíčových po-
stav české sociologie od jejích počátků 
v 19. století do současnosti. Zachycuje 
životní osudy těchto osobností, přináší 
soupis a kritickou analýzu jejich díla i 
shrnutí jeho odborného a společenské-
ho vlivu. Jedná se o vůbec první akade-
micky pojatou práci svého druhu. Auto-
ři jednotlivých hesel se přitom snažili 
postihnout nejen dobový význam jed-
notlivých osobností, ale rovněž ukázat 
v čem jsou jejich díla a myšlenky aktu-
ální dnes.
Vázaná, 472 str., 550 Kč.

   Upozorňujeme i na aktuální dotisky 
užitečných pomůcek:

Slovník spisovné češtiny pro školu a ve-
řejnost. 395 Kč.

Pravidla českého pravopisu. 95 Kč.

Připravila
Eva MRHAČOVÁ
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univerzity starého a nového světa
Prof. PhDr. Peter Demetz 
je germanista světového významu, lite-
rární historik, spisovatel a překladatel, 
který celý život působil na slavné americ-
ké Yaleově univerzitě. Narodil se v Praze 
v česko-německo-židovské intelektuální 
rodině, byl spřízněn se spisovatelem Ma-
xem Brodem, nejdůvěrnějším přítelem 
Franze Kafky.
   Za druhé světové války byl nacisty to-
tálně nasazen a vězněn, matčina část 
jeho rodiny byla v Terezíně vyvražděna.
   Po válce studoval prof. Demetz ger-
manistiku, bohemistiku, religionistiku 
na FF Univerzity Karlovy. V r. 1949, po 
státním převratu v naší zemi, se mu po-
dařilo uprchnout do Německa, kde spolu 
s Pavlem Tigridem několik let působil v 
kulturní redakci Svobodné Evropy.
   Od r. 1953 žije v USA, kde na Yaleově 
univerzitě získal doktorát a kde pak po 
celý život působil jako profesor dějin 
německé literatury a literární kompara-
tistiky. Na svou starou vlast nezapomněl 
– napsal celou řadu knih o pražské ně-
mecké literatuře.  
   V r. 1994 jej tehdejší děkanka FF OU 
pozvala do Ostravy, aby zde přednášel 
německou literaturu a vnesl tak na nově 
budovanou katedru germanistiky meto-
dy z univerzity v Yale.

   Pan profesor k nám přijížděl v letech 
92-97 každoročně na 6-8 týdnů, a ně-
kolikrát i posléze na krátkodobý pobyt  
a pomáhal formovat rodící se katedru 
germanistiky. (Toto pracoviště, založené 
na nové FF v r. 1991, šlo mílovými kroky 
kupředu a dnes patří k nejkvalitnějším 
na této fakultě.) Je pro nás velkou ctí, že 
naše fakulta se stala vydavatelem jedné 
z publikací prof. Demetze – knihy esejů 
a vzpomínek České slunce a moravský 
měsíc, v níž hovoří také o svém působení 
na naší katedře germanistiky a dojmech 
z procházek Ostravou. (Kniha je k dispo-
zici ve studovně FF.) 
   V r. 1997 byl panu profesorovi na ná-

vrh vědecké rady FF udělen první univer-
zitní titul doctor honoris causa.
  Prof. Demetz je nositelem celé řady 
prestižních vyznamenání:  1971 Golden 
Goethe Medaille (Deutsche Bundesre-
publik), 1984 Commander‘s Cross of the 
Order of Merit (Deutsche  Bundesrepub-
lik), 1989 Kritikerpreis (Deutsche Akade-
mie, Darmstadt), 2000 Vyznamenání za 
zásluhu (udělil prezident Václav Havel, 
Praha), 2006 Vyznamenání za zásluhy 
(udělil primátor hlavního města Prahy), 
2012 Georg Dehio Buchpreis (Berlin), 
2012 Zlatá Medalie Karlovy Univerzity, 
Praha.

Koncem minulého roku oslavil pan 
profesor v plné svěžesti a tvůrčím rozletu 
devadesátiny. 
  Listy FF pravidelně a se zájmem čte, 
speciálně pro ně napsal vzpomínku „Jak 
to chodí na univerzitě v Yale“, kterou vám 
zprostředkováváme. Slíbil, že při své pří-
ští cestě do Evropy, kterou pro tento rok 
plánuje, naši fakultu určitě navštíví. Bu-
deme se těšit! 
                                            Eva MRHAČOVÁ 

„Jak to chodí na Yale“ 

   Téměř 40 let svého života jsem strávil 
na Yaleově univerzitě: nejdříve jako stu-
dent, pak jako nově promovaný doktor 
filozofie (vlastně doktor srovnávací lite-
ratury) a nakonec jako řádný profesor. 
Nemyslím si ale, že zde budu popiso-
vat zašlou minulost; hodně věcí se sice 
inovuje a organizuje jinak, ale způsob 

života na starých univerzitách se zase 
tak rychle nemění. Tak tedy: Yale byla 
založena v roce 1701 (tehdy ještě byla 
Amerika britskou kolonií) jako škola pro 
misionáře, kteří byli vysíláni do Číny. O 
sto let později se Yale stala soukromou, 
nestátní institucí, která v roce 1861 udě-
lila první doktorát filozofie podle němec-
kého vzoru. A tento titul jsem v létě roku 
1956 převzal za doprovodu Brahmsovy 
hudby také já, oblečen do příslušného 
černo-modrého taláru. 
   Myslím, že každodenní život na Yale-
ově univerzitě si uchoval mnoho tradič-
ních rysů: studenti a pedagogové bydlí, 
studují, stravují se a (pokud jsou věřící) 
modlí se společně, a tak lze hovořit o 
skutečném společenství studujících a 
vyučujících. Když jsem byl vedoucím ka-
tedry a jeden nový člen fakulty mi ozná-
mil, že chce bydlet v New Yorku a vlakem 
dojíždět do práce do Connecticutu a na 

Yale, dal jsem mu dobře míněnou radu, 
aby bydlel přímo v New Havenu nebo 
blízkém okolí, protože veškeré dění 
se každodenně odehrává tam a v jeho 
těsném sousedství. Yaleova univerzita 
je komplikovaná instituce; jejím histo-
rickým jádrem je College, která po čty-
řech letech končí bakalářskou zkouš-
kou (většinou v 21 nebo 22 letech). Na 
ni navazuje dalších 13 škol a institutů: 
medicína (s klinikami a nemocnicemi), 
známá Law School (právnická fakulta, 
na které se kdysi jistý student Clinton 
seznámil se spolužačkou Hillary), Gra-
duate School, na níž doktorandi studu-
jí cizí jazyky, dějiny nebo filozofii, dále 
pak škola pro management a správu a 
další instituty. V právě uplynulém roce 
studovalo 5 322 studentů v bakalář-
ském programu a 10 % z nich byli cizin-
ci, především z Číny, Kanady, Indie, Jižní

Pokračování na str. 5

Za trochu piva šel bych světa kraj...
Ivan KARAS

    Hladová bouře i žíznivý vzdor panova-
ly na nedávném kongresu jisté politické 
strany, kde proběhl krátký televizní roz-
hovor mezi moderátorem jedné televize 
a rebelujícím politikem usilujícím o pád 
svého vedení. Žurnalista vyzval poslance, 
aby uznal pokoru svého předsedy. Dotyč-
ný souhlasil, nicméně namítl, že od šéfa 
nevyslechl jediné konstruktivní řešení 
stranické krize a že kromě sebekritiky 
očekává i osobní vyvození zodpovědnos-
ti. Moderátor namítl: „Jaké byste si ale 
představoval řešení vy?“ Dále již neměl 
nic říkat, nicméně dodal: „Co čekáte? 
Otevřenou předsedovu abdikaci na kon-
ci projevu?“ V tu chvíli se tonoucí chytil 
stébla a řekl: „No, víte, jeho řeč byla doce-
la abdikační.“ Dosáhl tím svého. Tradičně 
zůstalo skryto, že příliš neví, o čem mluví, 
že sám žádné podstatné řešení nemá a že 
jeho stanoviska postrádají konkrétnější 
politické vize. Žurnalista je inteligentní 
člověk, a jistě si uvědomil politikův řeč-
nický úskok. Ani jej však nenapadlo trvat 
na věcné odpovědi. Pouze pokročil dál v 
dotazování, zřejmě proto, aby jeho televi-
ze dodržela vysílací plán a on si tak vydě-
lal za skvěle odvedenou práci.

Společenské body pro pivní hody
   V době, kdy protestujeme proti již ne-
existujícímu totalitnímu komunismu, se 
skutečný problém skrývá v mnoha ne-
smyslných diskusích o předem daném 
počtu lhostejných rutinních otázek. Ta-
zatelé z médií je připustili beztak proto, 
že obdobně jako samotní politici touží, ať 
už vědomě či z nevědomé rutiny, po tro-
še bezmyšlenkovitého hodování. Žíznivé 
však nejsou jen tyto skupiny, ale také na-
příklad filosoficky ledabylí „odborníci“ 
bojující o výsadní postavení v redakcích 
povolujících pouze názory středního 
proudu. V návaznosti na kongres pro-
nesl jeden z nich v televizním studiu, 
že vystoupení předrevoluční politické 
vězeňkyně bylo brilantní. Její řeč však 
byla filosoficky zhruba stejně hodnot-
ná, jako legendární proslovy předsta-
vitelů KSČ namířené proti takzvaným 
imperialistickým záškodníkům, a ty by 
zmíněný člověk sotva pochválil. Obvyklí 
žurnalisté a „experti“ jsou snad ještě po-
chybnější než samotní politici. Sotva na-
razíme na to, že snaživě odhalují prázd-
ná moudra nebo kriticky hodnotí řeči 

Žízniví loupežníci píší dějiny.

Populační chtíč.

podněcující hon na čarodějnice. Namísto 
toho je uslyšíme „seriózně“ oznamovat 
něco v tom smyslu, že si poslanec hlado-
vě brousí zuby na předsedovo hrdlo, což 
ale bohužel není žádná novinka rozšiřují-
cí perspektivy lidského uvažování.

Loupežníci a jiní labužníci
Pokud jste četli dobrodružnou směs 

báchorek Miloslava Švandrlíka o legen-
dárním českém loupežníkovi Václavu Ba-
binském, jistě už tušíte, že v ústech často 
vyprahne i banditům. Kniha Dejte napít 
Babinskému vypráví o životní dráze zná-
mého lumpa plné zvratů, slávy, potupné-
ho posměchu a zatracení.
   Ptáte se, jak Venca ke svému řemeslu 
přišel? Byl zkrátka od přírody urostlý a 
náležitě vychovaný. Vcelku zásadový a 
mravný tatínek před ním často smutně 
prohlašoval, že chudoba je důsledkem 
poctivosti a že jinak to na světě nechodí. 
Co si zkrátka člověk nenakrade, to nemá. 
Ačkoli sám nekradl, na syna svou řečí sil-
ně zapůsobil. Už v brzkém mládí  si začal 
Václav přivlastňovat nejrůznější věci, od 
jablek na cizích zahradách po drahé fíky z 
obchodů. Sestavil partu, aby mohl kdeco 
získat snadněji. Když dospěl, užil si luxu-
su v přízni vdovy po uzenáři. Nechtějte 
však, aby seděl celý život na jednom mís-
tě! K čemu je vám totiž blahobyt, když 
jednoho dne zemřete bez věčné slávy v 
zapomnění? Babinský proto nastoupil do 
vojenských řad, kde si nakradl co možná 
nejvíc a začal naplno pracovat na pověsti 
vyhlášeného loupežníka. Zakládal bandy 
během postupné pouti přes Čechy, Mo-
ravu i Rakousko. Jednou měl hodně, po-
druhé málo, až se dopracoval k pobytu v 
žaláři a následně k životu hospodského 
dědy vypravujícího smyšlené příběhy 
výměnou za sklenku hořkého moku. Bě-
hem svého života potkal řadu úhlavních 
nepřátel i lidí příbuzných. Spolu s nimi 

znal cosi, čemu se říká mravní normy. 
Stejně jako druzí se jimi příliš neřídil 
a vzpomněl si na ně pouze tehdy, když 
sháněl kus masa, bojoval o truhlu se 
zlatem nebo mu vážným způsobem 
teklo do bot. Ze školy si pamatoval zá-
kladní modlitby, které zřídka použil, 
aby otupil probouzející se pochybnost.

Chuť k jídlu
Švandrlík čtenáři nenutí poselství. 

Vypráví však, ať chce či nechce, lou-
pežnické historky ze světa podobného 
„jedné velké konferenci politické stra-
ny“ či „jedné velké mediální analýze“. V 
duchu prostém a humorně nevinném 
líčí, že lidé v první řadě konzumují. 
Ukazuje, že moralizují teprve tehdy, 
když potřebují „chuť k jídlu“ před okol-
ním světem obhájit, a nejčastěji ani to. 
V duchu kritickém přitom vyzrazuje 
neschopnost společenské sebereflexe 
a uzavřenost v systému. 

Humoristova kniha se dějově vra-
cí do škodolibých časů oveček císaře 
pána skýtajících bohatou škálu auto-
ritativních tělesných trestů praktiko-
vaných od samé kolébky „zlobivců“. 
Odhaluje nejen kolektivní teoretické 
náhledy na skutečnost a mravnost, ale 
také to, že v praxi se „lumpové“ chovají 
v podstatě stejně jako „dobráci v uni-
formách“ a že arogance silných spole-
čenských pravd je celoplošná. 

  Dnešek je dobou posunutí rakous-
kých poměrů. Ve škole už učitelé ni-
koho nebijí. Děti pobíhají po parku a 
zlobí, zatímco je rodiče hubují jen tak 
naoko. Netouží zkrátka narušit harmo-
nický vývoj budoucího individuálně 
silného, pružného a flexibilního jedin-
ce vhodného do banky, call centra či na 
náměstí. I současnost dostatečně vy-
mezila nadčasové zásady předurčující 
lid ke hře na policajty a zloděje, 

Dokončení na str. 18
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cooltourova.cz 
Nová scéna:
2. 3. 11:00 VNÍMÁNÍ V POHYBU A PO-
HYBEM
Taneční workshop pod vedením Heleny 
Arenbergerové
5.  3. 18:00 RADEK JAROŠ: OSMITISÍ-
COVKY – LHOTSE + ANAPURNA 
Přednáška
7. 3. 19:00 Loten Namling
Vystoupení světoznámého tibetského 
zpěváka.
 9. 3. 19:00 SQUAT
Autorský divadelní sitcom. Squat je 
nekompromisní záležitost. Neexistují 
žádné zábrany, žádné závazky ani žád-
né jistoty. Kdo se bojí, nesmí squato-
vat. Skoč pro flašku a dlouhé pejpry. Už 
budeš dole, prozvoň. Hodím ti klíče... 
Hustokrutopřísná věc. Vypalovačka z 
ostravského kulturního podhoubí. Co 
dokáže mladá ostravská herecká partič-
ka v živém doprovodu kapely FiHa? To 
se dozvíte v repríze úplně prvního diva-
delního sitcomu!
12. 3. 18:00 JAKUB VÁGNER: EXOTICKÝ 
RYBOLOV
Přednáška
15. 3. 18:00 Francouzská noc
Komponovaný večer věnovaný fran-
couzskému filmu a hudbě
19. 3. 18:00 RUDOLF ŠVAŘÍČEK: 
BHÚTÁN
Přednáška
21. 3. 19:00 VRRh ženy kamenem
Taneční divadlo s jednoduchou a hravou 
scénografií, ve které je divák aktivně za-
pojen. Šachovnice s devíti poli, pod kte-
rými se skrývá devět různých tanečních 
celků a situací.
Pokud se právě vy rozhodnete zakou-
pit si lístek a s kapkou štěstí se stanete 
vybraným divákem, budete mít jedineč-
nou šanci rozhodnout o posloupnosti 
večera a určit tak směr představení. Jed-
noduše, za co si zaplatíte, to uvidíte!!!

16

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

DEN S PŘEKLADEM 2013

Pokračování ze str. 4
Koreje a z Evropy. Celkový počet všech 
studentů v předešlém roce činil 11 875 
a 17 % z nich byli cizinci. 
     College je abstraktní pedagogický po-
jem, protože ve skutečnosti se vlastně 
jedná o 12 kolejí a v každé z nich v ma-
lých bytech bydlí společně na čtyři sta 
studentů. Každá kolej má svou kuchyni 
s menzou, studijní knihovnu, pracovnu 
vybavenou výpočetní technikou a klu-
bovny, ve kterých se také hraje divadlo. 
To všechno spravuje master (ředitel), 
který zde bydlí se svou rodinou, a dě-
kan, který se stará o akademický růst 
studentů. Na každou kolej je napojeno 
více než tucet i více vědeckých pracov-
níků fakulty, takzvaných fellows. Byl 
jsem fellow na Ezra Stiles College, měl 
jsem tam svou pracovnu, kde jsem vy-
konával své konzultační hodiny (a radil 
studentům z koleje, ale i mým dokto-
randům), často jsem obědval u jednoho 
stolu společně se studenty a vždycky 
jsem se účastnil diskusních večerů, kte-
ré svolával ředitel koleje, nebo když byl 
na posezení se studenty u čaje pozván 
známý filmový režisér či spisovatel – 
zkrátka, pořád se něco dělo. 
     Nebylo by nic pošetilejšího, než lpět 
na někdejších elitářských klišé a domní-
vat se, že dnešní studentstvo tvoří jen 
elegantní a bohatí mladí lidé, patricijští 
dědici oněch dědů a otců, kteří kdysi na 
College studovali. Dnes je to zcela jinak 
– 6 % studentů na College je afroame-

„Jak to chodí na Yale“ 

rického původu, 8 % tvoří Hispánci a 
15 % pochází z asijských rodin, které 
od svých dětí očekávají zvláštní studijní 
nadšení a svědomitost. Ale odkud berou 
studenti tolik peněz, aby mohli zaplatit 
vysoké poplatky? Jen za výuku v minu-
lém roce to bylo 42 300 dolarů, k tomu 
se ještě musí připočítat dalších 13 000 
za stravování a ubytování, takže celkem 
55 300 dolarů za jediný rok. Nejdůleži-
tější ale je, že ke studiu jsou uchazeči 
přijímáni bez ohledu na hospodářskou 
situaci jejich rodiny; jakmile kandidát v 

rámci složitého procesu (včetně písemné 
zkoušky SAT = standardized admission 
test) prokáže, že patří k nejtalentova-
nějším mladým lidem v zemi, je přijat a 
finanční záležitosti se řeší později. V roce 
2011 se 27 223 mladých lidí ucházelo o 
přijetí na College, ale přijato bylo jen 7,7 
% z nich (proto se kandidáti pokoušejí o 
přijetí na šesti či sedmi školách a věří, že 
to dobře dopadne, jako třeba moje mlad-
ší dcera, která se chtěla dostat na Bar-
nard College do New Yorku, ale o přijetí 
se ucházela na dalších sedmi jiných ústa-
vech). College přispívá; na Yale dostává 
56 % studentů (to je přinejmenším více 
než 3000 studentů) stipendium, které v 
průměru činí asi 38 000, maximálně 57 
000 dolarů. Student si může na své ko-
leji přivydělávat brigádami, například 
v knihovně s více než dvanácti miliony 
svazků, nebo si musí (jako moje starší 
dcera) u nějaké banky vzít studentskou 
půjčku, která se splácí až po dokončení 
studia. V září vždycky nastává velké stě-
hování do College; dobře si vzpomínám, 
jak jsme do našeho auta nakládali šaty 
naší dcery, její knížky, obrázky a stojací 
lampu, kterou si bezpodmínečně chtěla 
vzít s sebou do nového ubytování v Johns 
Hopkins College v Baltimoru. 
     Struktura dvanácti kolejí na Yaleově 
univerzitě patří k relativně mladé insti-

Dokončení na str. 6

Absolventi Yaleovy univerzity se vždy aktivně podíleli na americkém politickém životě. Byli na-
příklad vlivnými vůdci za časů americké revoluce, řada z nich patřila k signatářům Prohlášení 
nezávislosti v roce 1776.

Knihovna starých tisků a rukopisů.

ŠTĚSTÍ
 Spokojenost, svoboda, úspěch, štěstí – všechny tyto abstraktní pojmy mají nejedno společné – každý z nás jim 
přisuzuje jinou hodnotu, pro každého z nás mají jiný význam. Je nesnadné je uchopit, popsat či vysvětlit. Ve své podstatě 
jsou jedinečné, stejně tak jako osobnost, která si je vykládá. Proto tedy i prožitek štěstí, a štěstí samo o sobě, jednoho člo-
věka nemusí ve stejném případě znamenat štěstí pro druhého. Rozhodla jsem se touto cestou vyzkoušet si, a záměrně píši 
vyzkoušet, co štěstí znamená pro mě, co považuji za štěstí já osobně.
 Štěstí, to je pro mě okamžik uvědomění si, že můj vlastní život je ve své obecné nedokonalosti dokonalý svým vlast-
ním způsobem. Okamžik, při kterém mě zaplaví prožitek radosti a blaženosti, když si uvědomím, že všechno, co je pro mě 
v danou chvíli a životní etapu důležité a podstatné, vlastně mám. Okamžik, kdy mi dojde, že všechna přání a hodnoty, které 
bych si určitě přála, kdyby již nebyly nastaly, jsou pro danou „chvíli“ splněny. A když se nad tím tak zamýšlím, mohu tedy s 
jistotou povědět, že jsem aktuálně šťastná. Šťastná způsobem, který právě teď a nyní považuji za šťastný. Je to stav okamži-
ku, díky kterému byste na případnou obligátní otázku „Tak co, jak se máš?“ se spokojeným a jistým pocitem odpověděli: 
„Děkuji, mám se skvěle!“
 Prožití onoho okamžiku štěstí má pro mě také motivující charakter. Nejen v tom smyslu, abych si tento pocit rados-
ti a spokojenosti udržela, ale především mě motivuje k tomu, abych byla vděčná za to, že tomu tak je. Že mám momentálně 
všechno, po čem bych jinak bezpochyby toužila. A že třeba jiní takovéto „štěstí“ nemají.
 Takže například, když se po náročném dni plném shonu a vyřizování mám kam vrátit – domů, kde mám všechny 
své rodinné příslušníky a své soukromí; když se po dni stráveném ve škole dozvím nové a zajímavé informace o oblastech 
psychologie – oboru, který studuji, obdivuji a chtěla jsem ho studovat už od dětství; když se cítím pod psa a je tu pro mě má 
nejlepší kamarádka, která mě vždycky dokáže povzbudit; když si večer lehnu do postele, zazvoní mi mobil a od milovaného 
člověka mi přijde zpráva na dobrou noc zakončená slovy „miluji tě“ – to je pro mě pravé štěstí! Pro někoho možná banální 
situace, pro mě chvíle vysoké ceny. A v takovýchto chvílích nemohu být šťastnější!

Všichni členové akademické obce jsou 
srdečně zváni na společné zasedání stu-
dentů a učitelů u příležitosti slavnostní-
ho zakončení VIII. ročníku překladatel-
ské soutěže, které se koná pod záštitou 
děkana FF OU, prof. dr. A. Zářického, 
Ph.D., 12. března 2013 od 9.10 hodin v 
místnosti E 308 (budova E, třída Čs. le-
gií, Ostrava 1).

Program dopolední konference:

1. Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan 
FF OU v Ostravě
Úvodní slovo a předání čestných uznání

2. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D., 
FF UK v Praze, 
Spory o kvalitu překladu 

3. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., PrF UK v 
Praze,
Teorie a praxe právního překladu – 
shoda či rozpor?

4. PhDr. Milan Macháček, redaktor 
nakladatelství Paseka,
Redaktor jako pán a sluha

5. Mgr. Barbora Gregorová, překlada-
telka.
Nástrahy mladé polské prózy aneb jak 
píší děti horší konjuktury (na příkladu 
románů Doroty Maslowské a Mirka 
Nahacze)

Program odpoledního zasedání od 
14.00 h:

Diskuse nad konkrétními problémy 
soutěžních překladů budou probíhat 
v překladatelských dílnách na jed-
notlivých katedrách (KAA, KGE, KRO, 
KSL), místo konání bude upřesněno 
na příslušné katedře. Překladatelské 
dílny jsou otevřeny nejen soutěžícím, 
ale také všem ostatním zájemcům o 
překlad.

23. 3. 19:00 Maryša
Vrcholné drama bratří Mrštíků pohle-
dem nejmladší generace. Současná 
inscenace hry, kterou potkal podobný 
osud jako její hlavní postavu... Doba 
dávno pominula, na/stole/ná témata 
však zůstávají v nás a Tyátr nehodlá ml-
čet. Znovuotevření případu po stopěta-
dvaceti letech – zapomeňte na všechny 
ochotníky, Lábuse i Kaisera. Inscena-
ce byla oceněna Cenami za inscenaci, 
herectví, úpravu a režii na festivalech 
amatérského divadla ve Slavičíně a v 
Děčíně a byla přímo nominována na 
prestižní mezinárodní přehlídku Jirás-
kův Hronov 2011.
26. 3. 18:00 Horror freakshow
Večer kultovního hororu
30. 3. 11:00 VNÍMÁNÍ V POHYBU A PO-
HYBEM
Taneční workshop pod vedením Heleny 
Arenbergerové
31. 1. 18:00 Barbora Hrzánová & 
Condurango
Koncert

Galerie:
Do 8. 3. Sasanca – The city folklore ar-
tist.
11. 3. 19:00 Degustace – vernisáž vý-
stavy. Výstava pedagogů oboru Grafický 
design, kteří působí na Střední umělec-
ké škole v Ostravě. Na výstavě budou 
k vidění jejich kresby, ilustrace, malby, 
volná i užitá grafika

Taneční sál:
5., 12., 19. a 26. 3. 19:00 workshop: Kla-
sika na balkóně 
Workshop klasického tance pro začá-
tečníky a mírně pokročilé s Markétou 
Pospíšilovou.
6., 13., 20. a 27. 3. 19:00 workshop: Pra-
xe a rozvoj současné taneční techniky 
Tréninky současného tance pod vede-
ním lektorky Jany Ryšlavé.  

Srdečně zveme na přednášku

PhDr. Evy Janáčové

ŽIDOVSKÁ IKONOGRAFIE 
V ČESKÝCH ZEMÍCH

sepulkrální a synagogální motivy

5. března 2013 ve 14.00 v učebně E 323
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Dokončení ze str. 5
tuci, fungující od roku 1932, ale v klubech 
a organizacích, jejichž historie sahá až do 
poloviny 18. století, se zachovaly starší 
formy studentského života. V zásadě exis-
tují dva druhy studentských spolků; sdru-
žení, čili bratrstva (fraternities) nebo ses-
terstva (sororities), která se označují za-
čínajícími písmeny řecké abecedy a která 
fungují na většině amerických vysokých 
škol, a tajné společnosti, které lze najít 
jen v Yale. K nejstarším spolkům označe-
ným řeckými písmeny patří Fí Beta Kappa 
(fungující už od roku 1753), ale existují 
zcela nové, jako např. sesterstvo Kappa 
Alfa Théta, v němž se od roku 1986 začaly 
sdružovat nové studentky – College byla 
totiž dlouho vyhrazena jen mužským stu-
dentům. První studentka byla sice přija-
ta na uměleckou školu (School of Arts) v 
roce 1869, ale College byla dlouhou dobu 
čistě mužskou záležitostí a teprve v roce 
1969 tam začaly studovat ženy společně 
s muži. 
     College a její systém v podstatě soupeří 
s historickými studentskými spolky, které 
se nehodlají vzdát svého elitářství – tajný 
spolek Skull and Bones (Lebka a kosti), 
existující od roku 1832, se dosud každý 
týden schází v budově bez oken a úspěš-
ně se mu daří vzdorovat všem pokusům 
zvědavých žurnalistů vypátrat, co se to 
tam vlastně odehrává. To ale zdaleka není 
všechno; studenti ze zemí celého světa 
založili své vlastní kluby, tak například 
Poláci, Albánci či Filipínci, a kdo má ještě 
jiné zájmy, může vstoupit do hudebního 
či žurnalistického spolku, který publiku-
je nejstarší americký univerzitní časopis 
nebo provozuje studentskou stanici, vysí-
lající 24 hodin denně. 
     Ať už studenti na College patří k tomu 
či onomu klubu, trénují na stadiónu, ves-
lují na řece (což je oblíbený ženský sport), 
nebo redigují noviny, jsou si dobře vědo-
mi, že se jim dostává zvláštní výsady: že 
mezi jejich učitele patří známí profesoři a 
odborníci. A toto vědomí je bude dopro-
vázet po celý život. V Americe jsou lidé 
pyšní na své vzdělání, získané na staré 
nebo nové univerzitě, a student či absol-
vent zůstává své alma mater věrný po 
celý svůj život, cítí se být členem určitého 
studijního ročníku a v organizaci svých 
spolužáků volí tajemníka, přispívajícího 
jako korespondent do absolventského ča-

sopisu, který vydává každá univerzita 
a který referuje a někdejší studenty 
daného ročníku průběžně informuje o 
uzavřených sňatcích, narozených dě-
tech, podniknutých cestách, pracov-
ních úspěších či úmrtích. 
     Každý studijní ročník se pravidelně 
po pěti letech schází na slavnostním 
třídním shromáždění v areálu univer-
zity. Na trávníku se objeví bílé stany. 
Přípitky, slavnostní proslovy, setkání 
starých přátel, a pokud by někdo sháněl 
novou práci, má zde dobrou příležitost. 
Univerzita podle vlastních sil podporu-
je tato slavnostní setkání, protože ab-
solventi, neboli alumni/alumnae, jsou 
štědří a univerzitě poskytují dary, a to 
nejen formou peněz v hotovosti, ale i v 
podobě akcií, převodu cenných papírů 
a pozůstalosti v závěti. Jen jako příklad 
mohu uvést, že absolventi univerzitní-
ho ročníku 2012 pro svou alma mater 
vybrali 31 000 dolarů a jejich rodiče k 
tomu jako dar přidali dalších 185 000 
dolarů. Dosud se nezapomnělo na sku-
pinu absolventů ročníku 1954, kteří se 
v roce 1979 dohodli, že své dary sloučí 
a jejich správu svěří do rukou profesi-
onálního burzovního makléře, jemuž 
se podařilo docílit výnosu ve výši 37 
% – univerzita tak nakonec získala dar 
ve výši 90 milionů a za ně postavila 
nové vědecké centrum, nesoucí jméno 
studentského ročníku 1954. Zní to jako 
pohádka z Wall Street. 
     Jako univerzitní student má ale člo-
věk i jiné starosti, rád by dostal A (nej-
lepší známku) a ne F (nejhorší znám-
ku), učitelé jsou nároční a během dne 
a večera má člověk plno práce a povin-
ností. Na rozdíl od většiny evropských 
univerzit je americký proces výuky 
koncentrován do malých skupinek; 
sice stále existují velké přednášky pro 
stovky studentů, ale „věhlasný“ profe-
sor má přednášku jen jednou týdně a 
studenti se pak scházejí v malých sku-
pinách a s asistenty diskutují o dané 
látce nebo textu. Většina přednášek 
jsou spíš menší semináře, kde o textu 
diskutuje deset či dvacet studentů. Při-
tom se každý ze studentů ujímá úkolu, 
který mu zadal učitel; buď se jedná 
o ústní referát, nebo student předčí-
tá písemnou stať, kterou si připravil. 
Toho se účastní všichni, a kdo rád mlčí, 

nemá tam vlastně co pohledávat. Když 
jsem po Sametové revoluci poprvé zase 
vyučoval na jedné české univerzitě, vši-
ml jsem si, jak si studenti zapisují každé 
slovo, které jsem pronesl, jako by učitel 
byl věštcem neměnné pravdy – jednalo 
se o dědictví dogmatického a totalitního 
období, ale s tím byl brzy konec, pro-
tože jsem studentům řekl, že neznám 
žádnou definitivní pravdu, ale že věřím, 
že se k rozhodujícím poznatkům bude-
me moci přiblížit společnou prací… I ve 
třídě (minimálně tam, kde se jednalo o 
interpretaci poetických, filozofických a 
historických textů) měla vládnout dob-
ře informovaná diskuse. 
     V Americe existuje více než 4000 ko-
lejí a univerzit, které vždy na podzim 
přijímají novou generaci studentů, a 
není divu, že roste počet těch, kteří kla-
dou otázky na fungování těchto institu-
cí ve veřejném životě společnosti, a to 
právě v období globalizace, hospodář-
ských nejistot, revoluce v informační 
technologii a především v době chybějí-
cí shody v otázce, co by vlastně student 
měl znát. Nejnovější kniha Andrewa 
DelBanca, autora slavného životopisu 
amerického klasika Herrmana Melvilla, 
je instruktivním příkladem problémů, 
před nimiž stojí učitelé – má se College 
snažit vychovávat sebevědomé občany 
a přímé mladé lidi jako kdysi, nebo, tak 
jak se dnes zdá být žádoucí, dobře fun-
gující experty ve speciálním oboru? Co-
llege, jak požaduje DelBanco, by neměla 
být místem, které odděluje ty nejlepší 
od zbytku obyvatelstva. Naopak: měla 
by být místem konfliktů, kde mladí bo-
jují za produktivní myšlenky života a 
kde objevují, že vlastní zájem nestojí v 
cestě zájmu o to druhé. „Na tom závisí 
demokracie,“ tak DelBanco uzavírá svoji 
knihu a nelze jinak, než s ním souhlasit.

Peter DEMETZ
Yale University, leden 2013

Západní campus Yaleovy univerzity.
Fota: webové stránky yale.edu

Milí přátelé, tímto článkem bych 
vás chtěla všechny pozvat na výstavu 
Jana Zrzavého (1890–1977) pod ná-
zvem Božská hra do Galerie výtvarného 
umění v Ostravě. Dne 12. 12. 2012 zde 
proběhla vernisáž, která sklidila velký 
úspěch u širokého publika. Pokud jste 
ovšem na výstavu ještě nestihli vyrazit, 
nezoufejte, bude zde pro vás připravena 
až do 10. 3. 2013.

Pořadatelem výstavy je Galerie vý-
tvarného umění v Ostravě a spolupořa-
datelem Národní galerie v Praze. Celko-
vou koncepci výstavy připravili Vojtěch 
Lahoda, Lenka Bydžovská, Zuzana No-
votná a Karel Srp. 

Vernisáže se zúčastnilo mnoho mi-
lovníků umění z našeho města a široké-
ho regionu. Ohlasy byly i jsou převážně 
kladné, avšak vernisáží úspěch nekon-
čil, výstava Jana Zrzavého, Božská hra, 
je jednou z nejnavštěvovanějších výstav 
v našem kraji za poslední dobu.
   V Galerii výtvarného umění v Ostravě 
na vás čekají sály plné kvalitního české-
ho umění minulého století, a to ve dvou 
patrech. Připraveny jsou jak kresby, 
malby, tak i fotografie autora. Reperto-
ár je opravdu široký. Tvorba Jana Zrza-
vého je prezentována v rozsahu větším 
než půl století (67 let), což je úctyhodný 
autorský i kurátorský výkon. Díla jsou 

shromážděna z dvaceti dvou institucí 
z České republiky. Vystavované jsou i 
kusy z mnoha soukromých sbírek. Nej-
starším obrazem jsou „Stromy“ z roku 
1907 a nejmladším je „Modrá hlava“ z 
roku 1974.

Za povšimnutí stojí obrazy, na nichž 
je typickým Zrzavého rukopisem zob-
razena industriální rustika Ostravy tři-
cátých let minulého století, bukolická 
pahorkatina černouhelných hald zdo-
bená ornamentem ocelové konstrukce, 
„munchovskou křivkou“ cesty mizející 
za horizontem. Ptáte se proč? Na pod-
zim roku 1932 právě Dům umění v Mo-
ravské Ostravě uspořádal samostatnou 
výstavu Jana Zrzavého, která byla ve 
své době pojata jako velkolepá událost. 
Umělec se zúčastnil vernisáže a strávil 
nějaký čas v Ostravě, kde nasával místní 
atmosféru a objevil zde zajímavý a nový 
motiv, a to „černé haldy na předměstí“, 
který ho zaujal natolik, že se mu ve své 
tvorbě věnoval ihned po své návštěvě 
Ostravy a poté se k němu opět vrátil v 
padesátých letech. 

Je zjevné, že autor měl k městu Ost-
rava velmi kladný vztah, který se odráží 
i v části jeho díla. Snad i proto je letos, 
po osmdesáti letech, kdy zde sklidil 
úspěch svou první výstavou, možnost 
opět obdivovat jeho odkaz v rozsáhlém 

výběru jeho celoživotní tvorby.
V rámci přípravy výstavy vznikla 

také obsáhlá publikace, která detailně 
mapuje vystavovaná díla a je možno ji 
při návštěvě galerie zakoupit.

Pokud jste ještě výstavu Jan Zrzavý/
Božská hra v Galerii výtvarného umění 
v Ostravě nenavštívili, vřele doporučuji 
jeden z posledních dní, které již scházejí 
do jejího konce, využít k tomuto unikát-
nímu kulturnímu zážitku.

Tereza ČAPANDOVÁ
studentka 1. ročníku NMgr. oboru His-
torie a ochrana průmyslového dědictví

Kleopatra II, 1942 - 1957. 

Sedící dívka, 1945.

Benátky I., 1928.
Reprodukce jsou převzaty z publikace Miroslava Lamače: Jan Zrzavý.

Další studentská reakce na tuto unikát-
ní výstavu se nachází na str. 12.



7

III   únor 2013LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

14

Historická i současná exlibris se představila 
v Galerii Na Půdě

   Exlibris – drobné grafické tisky 
neboli umělecky provedené značky 
vlastníků knih – zaplnily v průběhu 
února stěny Galerie Na Půdě FF OU. 
Výstavu zahraničních a domácích au-
torů heraldických exlibris zde před-
stavila Hukvaldská heraldická galerie, 
zasvěcené úvodní slovo pronesl doc. 
Tomáš Krejčík. 
     „S nejstaršími exlibris se setkáváme 
už ve středověkých rukopisných kode-
xech z počátku 16. století. Zprvu si je 
pořizovali panovníci, šlechtické rody a 
klášterní knihovny, kteří současně dba-
li na vysokou kvalitu jejich umělecké-
ho provedení. Mezi autory exlibris byli 
významní umělci té doby jako Albrecht 
Dűrer, Lucas Cranach, Bartel Beham 
a další. Na nádherných grafických 
tiscích byl obvykle znázorněn rodový 
znak či erb majitele či rodu provedený 
technikou mědirytu, dřevorytu, leptu, 
suché jehly atd. K zajímavostem exlib-
ris náleží, že po několik staletí zároveň 
plnily i funkci evidenční a informační,“ 
zdůraznil doc. Krejčík. V průběhu sta-
letí se rozšířila škála témat exlibris o 
další motivy: krajinu, alegorie vzděla-
nosti, symboly povolání majitelů knih 
apod. V průběhu 19. stol., kdy se roz-
šířila strojová výroba knih, se vzhled 
exlibris zjednodušil, bylo dokonce 
možno koupit anonymní exlibris, do 
nichž majitel vpisoval jen své jméno 
nebo monogram. Zdálo se, že umělec-
ká exlibris jsou na ústupu.
   „Obnova knižní kultury ovlivnila i 

osud exlibris. Největší rozmach exlib-
ris se datuje na období poslední třetiny 
19. století do začátku 2. světové války. 
O zajímavá a hodnotná stará exlibris 
začínají projevovat zvýšený zájem he-
raldikové, genealogové, sběratelé krás-
ných tisků. Vznikla tzv. sběratelská ex-
libris, která již nebyla prvotně určena k 
vlepování do knih, ale milovníci grafiky 
je začali sbírat, vyměňovat a hodnotit,“ 
uvedl doc. Krejčík. Zároveň vznikaly 
sběratelské společnosti (Londýn 1890, 
Berlín 1891, Vídeň 1903, v Čechách 
první neúspěšné pokusy v rámci Spol-
ku českých bibliofilů v roce 1909, 1918 
pak založení Spolku sběratelů a přátel 
exlibris).
   „Za počátek moderního exlibris v čes-
kém prostředí se obvykle považuje gra-
fický list, který v roce 1868 vytvořil Josef 

Mánes pro rytíře Vojtěcha Lannu, zaní-
ceného českého sběratele a mecenáše 
umění. Mezi tvůrce exlibris se řadili i 
přední význační čeští umělci této éry 
jako Mikoláš Aleš, Alfons Mucha, Max 
Švabinský, Vojtěch Preissig. Na tradi-
ci tvorby kvalitních exlibris navázali 
úspěšně po 2. světové válce i další gene-
race umělců jako B. Štorm,  E.  Hašková, 
J. Liesler, J. Pileček, K. Beneš, V. Suchá-
nek, E. Ranný a mnoho dalších,“ konsta-
toval Tomáš Krejčík.
  V dnešní době je exlibris součástí 
užitého mění (jako např. novoročenka, 
plakát). Je tvořeno původní grafickou 
technikou, tištěno v omezeném nákla-
du a zpravidla umělcem podepsáno a 
číslováno. Exlibris vzniká na objed-
návku majitele a slouží k výměně s 
dalšími sběrateli. Objednávkou vzniká 
zajímavý vztah mezi umělcem a vlast-

Doc. Krejčík, L. Szijjarto a prof. Myška.                                                   Foto: Richard Psík

Zleva děkan, prof. Zářický, doc. Krejčík a  
L. Szijjarto.                      Foto: Richard Psík

níkem značky; musí jí předcházet se-
známení se s tvorbou umělce a tříbení 
vlastního názoru, proč a jaké exlibris 
vlastně sběratel chce (např. vytvoření 
vlastního rodového znaku, zakompo-
nování atributů vztahujících se k místu 
rodiště apod.).
   Unikátní výstava Hukvaldské heral-
dické galerie nabídla zajímavý pohled 
na tvorbu historických a současných 
exlibris z dílen domácích i zahranič-
ních tvůrců. Soudě dle zájmu z řad 
studentů i široké veřejnosti věříme, že 
kouzlo a poetika drobného grafického 
listu oslovily nejen návštěvníky z řad 
milovníků výtvarného umění. Výsta-
va je koncipována jako putovní, a tak 
osloví jistě řadu lidí, v nichž možná 
podnítí zájem o tuto staletou součást 
grafického umění.
     

Jana BOLKOVÁ

Bohatá publikační žeň na FF OU v roce 2012
Dokončení ze str. 3.
Byly vytyčeny dva základní cíle. Prvním 
bylo shromáždit a prezentovat původní, 
aktuální a v rámci možností ucelený kor-
pus jazykového materiálu, druhým pak 
podrobit revizi dosavadní teorii argotu 
(popř. vězeňské mluvy), a to zejména v 
bodě údajné kryptické funkce.
HRDINOVÁ, E. M.: Cesty vznikají tak, že 
po nich jdeme… Hlaholský misál „Voj-
těcha Tkadlčíka“ Hláskoslovná analýza. 
102 str. Repronis, Ostrava. 
Monografie se týká problematiky české 
církevní slovanštiny a snah o její obnovení 
ve dvacátém století. Ideovým otcem těch-
to snah byl olomoucký slavista a teolog 
Vojtěch Tkadlčík, který od šedesátých let 
minulého století začal zpracovávat tzv. 
„Hlaholský misál“, tj. řád české římskoka-
tolické mše v církevněslovanském jazyce. 
Nešlo o jazyk někdejších velkomoravských 
památek, nebo památek středověké české 
redakce církevní slovanštiny, ale o moder-
nizovanou hypotetickou podobu církevní 
slovanštiny českého prostoru ve století 
dvacátém, jež obsahovala vedle starších 
jazykových prvků i novější změny, ba i 
změny, jež jsou typické pouze pro češtinu. 
V této monografii byl charakter „Tkadlčí-
kovy redakce české církevní slovanštiny“ 
ilustrován na hláskoslovném plánu.
KLADIWA, P., POKLUDOVÁ, A. /eds/: 
Hans Kudlich (1823–1917). Cesta života 
a mýtu. 376 str. Finidr, Český Těšín.
Kniha obsahuje: 1) Životní osudy, postoje 
a názory Hanse Kudlicha, a to jak na zá-
kladě dosud vyšlé převážně německoja-
zyčné literatury, tak archivních pramenů, 
tištěných prame-nů a dobových novin; 2) 
Reflexi Hanse Kudlicha jeho současníky i 
pozdějšími generacemi a v rámci toho i 
analýzu procesu, v němž se Kudlich stal 
součástí sudetoněmeckého „národního“ 
historického příběhu. Rakouskými i čes-
kými Němci byl vnímán jako Bauern-
befreier, o čemž svědčí i pomníková kul-
tura.
BRŇÁKOVÁ, J.: Les Aspects Phraséolo-
giques du Lexique Français. Repronis, 
Ostrava (v tisku).
TOMKOVÁ, M.: Emotionalität in den Lie-
dern der Sammlung „Des Knaben Wun-
derhorn“. 304 str. Repronis, Ostrava. 
Kniha představuje soupis obsáhlého a 
rozmanitého spektra jazykových pro-
středků v lidových písních sbírky „Des 
Knaben Wunderhorn“ od Achima von Ar-
nima a Clemense Brentana, které slouží k 
vyjádření emocionality. Díky zaměření 

na fenomén emocionality jsou zkoumány 
nové aspekty a písně jsou analyzovány z 
nového úhlu pohledu.
NALDONIOVÁ, L: Ruská sofiologie a věč-
né ženství. 186 str. Repronis, Ostrava.
Za časů vlády marxisticko-leninské ideo-
logie v Rusku byli všichni náboženští 
filosofové vyhnáni do emigrace nebo 
zatlačeni do ústraní. Byl mezi nimi i vý-
znamný proud sofiologů, jejichž ústřed-
ním tématem byla Sofie, archetyp věč-
ného ženství. V dnešní době opět roste 
zájem o tento typ filosofování, avšak v 
českém prostředí schází ucelený přehled 
o vývoji ruské sofiologie. Proto je v této 
publikaci podán nejdříve stručný přehled 
užití a vývoje pojmu Sofie či moudros-
ti v dějinách – před tím, než Sofie přišla 
do Ruska a byla filosoficky zpracována 
prvním ruským systematickým filosofem 
Vladimírem Solovjovem. Jako jeho nejvý-
znamnější následovníci jsou představeni 
Sergej Bulgakov a Pavel Florenskij, kteří 
Solovjovo dílo doplnili a rozšířili. Kniha si 
všímá i ruských symbolistů, kteří ve svých 
básních opěvovali Sofii jako výraz věčné-
ho ženství a ideální krásy.
URBANOVÁ, S.: Dialogy Ivy Procházko-
vé. 200 str. Repronis, Ostrava. 
Monografie se zabývá prozaickou tvor-
bou Ivy Procházkové v chronologickém 
sledu, jak byla vydávána, a to bez ohledu 
na zvolený jazyk, místo vydání a inten-
cionalitu. Osvětluje se povaha autorčiny 
literární fikce, typy postav, problémy a 
zvláště celkové humánní vyznění, které 
se spolupodílejí na jejím mezinárodním 
ohlasu.
SZCZERBA, L.: Spirituality in the Work of 
Gary Snyder. 114 str. Repronis,Ostrava. 
Studie analyzuje spiritualitu v díle ka-
lifornského básníka a esejisty Garyho 
Snydera Autor ve svém synkretistickém 
díle propojuje zejména spiritualitu seve-
roamerických indiánů a zen buddhismu. 
Spiritualita je zkoumána na základě čtyř 
aspektů: identita, komunita, divinita a 
integrita. Součástí studie je také zhodno-
cení konzistence a autenticity Snyderovy 
vyhraněné spirituality.
VOREL, J. /ed./: Studia humanitatis ars 
hermenutica IV. 586 str. Repronis, Ost-
rava. 
Kolektivní monografie je věnována násle-
dujícím tematickým okruhům: filozofická 
a hlubinná hermeneutika, interpretace 
a rozumění, interpretace a americký de-
konstruktivismus, „vnitřní forma“ a „du-
chovní zření“ uměleckého artefaktu, 

otázkám hermeneutické interpretace v lite-
rárněvědné rusistice a slavistice. Pozornost 
je rovněž věnována hermeneutické inter-
pretaci práva (místo a úloha právní herme-
neutiky v právním myšlení).
MALURA, J. TOMÁŠEK, M. /eds./: Krajina. 
Vytváření prostoru v literatuře a výtvar-
ném umění. Repronis, Ostrava (v tisku).
KALNICKÁ, Z., ŠKABRAHA, K. a kol.: Filo-
zofické a společenské kontexty vědeckého 
poznání. 346 str. Repronis, Ostrava (v tis-
ku).
HOPKINSON, CH., TOMÁŠKOVÁ, R., ZA-
PLETALOVÁ, G.: Interpersonální jazyková 
funkce v akademickém, mediálním a insti-
tucionálním diskursu. Repronis, Ostrava (v 
tisku).
JEMELKA, M. /ed./: Ostravské dělnické ko-
lonie II. Závodní kolonie kamenouhelných 
dolů a koksoven ve slezské části Ostravy. 
Repronis, Ostrava (v tisku).
MURYC, J. a kol.: Církevní diskurs v širším 
společensko-historickém kontextu české-
ho Těšína. Repronis, Ostrava (v tisku).
VAŇKOVÁ, L.: Německé lékařské texty. Re-
pronis, Ostrava (v tisku).
LIPOVSKI, R.: Lidé poddanských městeček 
na sklonku éry tradiční společnosti (pří-
klad Frýdku a Místku). Finidr, Český Těšín 
(v tisku).
PIŠL, M.: Der Ausdruck von Emotionen in 
gegenwärtigen deutschen Dramentexten. 
304 str. Repronis, Ostrava. 
Cílem monografie je výzkum vyjadřování 
emocí v textech německého postmoderního 
dramatu. Na základě zvoleného korpusu 
byla provedena analýza, které druhy emocí, 
emoční postoje a situace jsou v současném 
dramatu vyjádřeny. Předmětem zkoumání 
jsou také textové a komunikační strategie, 
pojednávaná témata a použité jazykové 
prostředky. Těžiště výzkumu spočívá v ana-
lýze jazykových prostředků ve vztahu na 
kontextuální vyjádření emocí v dramatic-
kém textu. Současně se bádání soustředilo 
na rozdílné komunikační strategie, které se 
podílejí a významně ovlivňují tematizování 
četných emočních konstelací.

Encyklopedie, slovníky, katalogy
LIPOVSKI, R., DOKOUPIL, L., ZÁŘICKÝ, A.: 
Lexikon českých historiků 2010. 650 str. 
Repronis, Ostrava (v tisku).
DAVID, J.: Paměť města – názvy míst HAVÍ-
ŘOV. 94 str. Tribun EU, Brno.
DAVID, J.: Paměť města – názvy míst OST-
RAVA. 100 str. Tribun EU, Brno.

       Jana BOLKOVÁ, Yvetta JUROVÁ
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Jak začít? Básník Konstantin Biebl 
napsal báseň o ostrově Jáva, jejíž za-
čátek jsem vybrala jako nadpis tohoto 
textu. Ta básnička ve mně totiž asoci-
uje jisté vybočení ze šedi života. Je té 
šedi života někdy až příliš. I mezi námi 
studenty a jistě i mezi akademiky. Stu-
dujeme, chodíme do knihovny. Někteří 
pracujeme. Někdo nás učí, jezdí na kon-
ference, publikuje. Každý v zajetí svého 
oboru. Na jedné straně je nutné, že se 
soustředíme na svou práci. Ale nedívá-
me se pouze do vlastní zahrady?  Pro-
tože mám ráda interdisciplinaritu, při 
čtení textu dr. Ivana Stupka jsem do slo-
va a písmene jásala. Nejen proto, že byla 
řeč o Thomasi Mannovi, který je můj 
oblíbený autor. Doktoru Ivanu Stupkovi 
se totiž povedl – podobně jako předtím 
Karlu Drgáčovi, režiséru „opavské“ La 
Traviaty, který spojil italskou operu s 
německým románem „Zauberberg“ od 
Thomase Manna – přesah od literatury 
k hudbě, určitý most, který vede od ger-
manistiky k hudbě a zase zpátky a stojí 

rozkročený mezi českým a německým 
jazykovým prostorem. Takových pře-
sahů není mnoho. Když se tak rozpo-
mínám nad tím, kdo ještě nějak veřejně 
známý spojuje hudbu a filologii ve své 
práci, napadá mne například Robert 
Křesťan, aktivní překladatel z angličtiny 
a zároveň hudebník, případně vyučující 
z katedry slavistiky FF OU, Igor Jelínek, 
aktivní kytarista a písničkář. Jistě je po-
dobných více, ale není jich přehršel. V 
germanistické oblasti mne jinak v sou-
časné době nenapadá nikdo. Proto je 
dobré, že podobné přesahy jsou a že se 
o nich píše. Je to dobré pro nás studenty 
a jistě i pro vyučující atd. Pro všechny. 
Protože jsme pak jaksi ochráněni před 
ignorancí. Před tím, čemu se německy 
říká „Fachidiotie“, tedy „idiocie v oboru“, 
a není třeba tento fenomén šířeji inter-
pretovat. Protože se občas vypravit na 
dalekou Jávu je hezké. Možná životně 
nutné.

 Anžela PETROSJANOVÁ
studentka FF OU

Erasmus v Ostravě

Klub Parník, 7. 3. 2013, 20.00.

S lodí, jež dováží čaj a kávu, pojedu jednou na dalekou Jávu...
(odpověď na fejeton dr. Ivana Stupka, Thomas Masnn redivivus...)

Celý semestr strávený studiem na 
Filozofické fakultě mi poskytl hodně za-
jímavých zkušeností. Jsem studentka češ-
tiny z Polska a během studia v Ostravě 
jsem si chtěla zdokonalit znalost tohoto 
jazyka a taky zjistit, jestli ho už ovládám 
natolik, abych si uměla všechno zařídit, 
a především – studovat a složit všechny 
zkoušky a zápočty. Nedopadlo to nejhů-
ře, přestože jsem měla taky hodně situ-
ací, které mi připomínaly, kolik se ještě 
musím naučit (a které mě taky poněkud 
odrazovaly, například – uměla jsem se 
zúčastnit vyučovacích hodin a rozuměla 
jsem poměrně dost, ale nevěděla jsem, 
jak mám půjčit strouhátko, protože jsem 
neznala tohle slovo, ani slovo „strouhat“). 

Co si budu pamatovat nejdéle z mého 
studia na Ostravské univerzitě? Asi vy-
učovací hodiny na katedře slavistiky, čas 
strávený ve studovně a dialektologickou 
exkurzi do Rožnova pod Radhoštěm. Nej-
více hodin jsem měla na katedře bohe-

mistiky a na polonistice, ale asi z toho-
to důvodu, že během výuky na polonis-
tice jsem hodně překládala do polštiny 
a skupiny byly mnohem menší, citila 
jsem se tam více pohodlně (musím sr-
dečně pozdravit třetí ročník!). Hodně 
času jsem strávila ve studovně, proto-
že jsem hledala literaturu pro moji ba-
kalářskou práci a využívala jsem tuto 
příležitost, že jsem mohla najít hodně 
knih, které v Polsku nejsou.

Před odjezdem do Ostravy jsem 
byla zvědavá, jestli se v České repub-
lice studuje jinak než v Polsku, nebo je 
to podobné. Vyučovací hodiny, zkouš-
ky a zápočty vypadají více méně stejně 
– každý vyučující používá odlišné me-
tody, ale asi všechny jsou stejné jako 
v Polsku. Všimla jsem si však rozdílu 
mezi přístupem polských a českých 
studentů ke studiu. Asi všude na země-
kouli mladí lidé jsou trochu víc uvolně-
ní a „pohodoví“ než dospělí, ale v České 

republice studenti asi berou studium 
a možná taky život ještě trochu méně 
vážně než polští. Dva příklady: před 
zápočtem v Polsku většina studentů 
přehlíží svoje zápisky a vzájemně vzá-
jemně se ptají na to, co ještě nevědí. 
Nemůžu říct, že studenti v Ostravě pří-
mo před zápočtem se vůbec neučí, ale 
nevypadá to tak horečně jako v Polsku. 
Další rozdíl se týká oblečení při zkouš-
ce. V Polsku při zkoušce, zejména ústní, 
máme černo-bílé elegantní oblečení, a 
v České republice to není vůbec poža-
dované, což ukazuje nejenom volnější 
přístup studentů ke studiu, ale taky vy-
učujících. 

Doufám, že se mi ještě podaří na-
vštívit Ostravu více než jednou, možná 
už v březnu, při příležitosti konference 
„Slavica iuvenum“, kterou pořádá kate-
dra slavistiky.

Katarzyna SOWA
„erasmová“ studentka z Polska

Pragulic – poznej Prahu jinak, je 
název úspěšného projektu tří studentů 
magisterského oboru Studia občanské 
společnosti Fakulty humanitních stu-
dií Univerzity Karlovy v Praze.  Dva z 
nich, Ondřej Klügl a Tereza Jurečková 
svá vysokoškolská studia zahájili na 
Ostravské univerzitě, kde na Filozofické 
fakultě absolvovali bakalářské studium 
oboru Management v neziskovém sek-
toru. Již na Ostravské univerzitě se tito 
studenti řadili k aktivním, jejichž cí-
lem nebylo jen navštěvovat přednášky 
a složit zkoušky (a pořádně zapařit na 
Stodolní). Ondra byl jedním z iniciátorů 
a zakladatelů studentského klubu Stu-
dentOFF, Terka se aktivně zapojovala do 
činnosti Stavovské unie studentů. 

Projekt Pragulic vznikl v březnu 
roku 2012 díky mezinárodní soutěži 
Social Impact Award, ve kterém zvítězil 
v rámci komunitního hlasování. Jeho cí-
lem je pomoci navrátit bezdomovce do 
pracovního procesu a zároveň nabíd-
nout zájemcům unikátní možnost po-
znat skutečný život na ulicích.

V současné době Pragulic zaměstná-
vá pět průvodců, jež byli pečlivě vybráni 
a absolvovali čtyřtýdenní školení. V jeho 
průběhu si vytvořili vlastní trasy bu-
doucích prohlídek založených na svých 
osobních zkušenostech. Díky tomu je 
každá jednotlivá trasa a prohlídka zcela 
unikátní. Některé z tras umožňují po-
znání známých míst, jiné seznamují s ži-
votem ve squatech, azylových domech, 
skýtají poznání skrytých a temnějších 
zákoutí města nebo také odhalují spo-

jitosti s komunistickým režimem. Pro-
hlídky jsou poskytovány i pro zahraniční 
zájemce za pomocí dobrovolníků, kteří 
se podílejí na tlumočení prohlídek a jsou 
širší součástí týmu. Mezi zájemce, kteří 
vyhledávají netradiční prohlídky Prahy, 
patří jak cizinci, tak občané České repub-
liky včetně samotných obyvatelů Prahy, 
kteří mají zájem poznat město, v němž 
žijí z jiné perspektivy. Podobný projekt 
jako je Pragulic probíhá úspěšně také v 
Londýně, Mnichově, Kodani, Norimber-
ku či Hamburku. 

Projekt je založen na principu sociál-
ního podnikání a je financován z příjmu 
uskutečněných prohlídek. Cena prohlíd-
ky je stanovena na 200 Kč/dospělý, 130 
Kč/student, důchodce, přičemž polovina 
z platby je cílena průvodci a polovina na 
chod organizace. 

Je až neuvěřitelné, jak z jednoho „tro-
chu bláznivého“ nápadu tří studentů 
může vzniknout zajímavý projekt. Pře-
jeme týmu Pragulic hodně zdaru a dob-
rých nápadů i do budoucna a zároveň se 
těšíme se na projekty dalších studentů, 
kterými se rádi necháme překvapit. 

Petra ŠOBÁŇOVÁ

Pragulic
úspěšný projekt absolventů 

Filozofické fakulty OU Těsně před Vánocemi, 21. prosince 
2012, obdržel prof. Jiří Močkoř, rektor 
Ostravské univerzity v Ostravě z Evrop-
ské komise v Bruselu velmi potěšující 
zprávu, že naší Alma mater byl udělen 
prestižní certifikát ECTS Label. Ostrav-
ská univerzita v Ostravě se tak zařadila 
mezi deset českých vysokých škol (VUT 
v Brně, VŠE v Praze, MU v Brně, VŠB-TU v 
Ostravě, TU v Liberci, ZČU v Plzni, Men-
delova univerzita v Brně, UTB ve Zlíně a 
VŠTE v Českých Budějovicích), jimž bylo 
počínaje rokem 2009 uděleno nejuzná-
vanější evropské ocenění v oblasti terci-
árního vzdělávání, potvrzující kvalitu a 
excelenci vysokoškolské instituce.

ECTS je zkratkou pro Evropský kre-
ditní systém pro transfer a akumulaci, 
považovaný za základní kámen pro vy-
tváření společného evropského prosto-
ru v terciárním vzdělávání, jehož cílem 
je umožnit srovnatelné kvalitní studium 
ve všech evropských  zemích. Certifikát 
ECTS Label je zároveň výrazem oceně-
ní vysokoškolským institucím, které 
správně implementovaly kreditní sys-
tém ve všech svých bakalářských i magi-
sterských studijních programech a jsou 
schopny garantovat v celoevropském 
měřítku srovnatelná studia.

Získat toto ocenění není snadnou 
záležitostí, o čemž svědčí fakt, že Os-
travská univerzita v Ostravě se něj 
intenzivně připravovala téměř pět let. 
Dle metodiky ECTS musel být zpra-
cován v anglickém jazyce obsáhlý a 
na internetu snadno dostupný kata-
log, zahrnující informace o všech na 
Ostravské univerzitě vyučovaných 
studijních programech, oborech i stu-
dijních předmětech. Další podmínkou 
k získání ECTS Label bylo prokázání 
kvalitního systému fungování procesu 
mobility vyjíždějících i přijíždějících 
studentů v souladu s náročnými stan-
dardy ECTS.

Evropská komise je ve svém roz-
hodování o udílení ocenění ECTS La-
bel velmi náročná, což  podtrhují i 
poslední zveřejněné výsledky z pro-
since 2012: Do Bruselu byly zaslány 
žádosti čtyřiceti dvou evropských vy-
sokoškolských institucí, přičemž cer-
tifikát ECTS Label získalo jen dvacet 
tři  uchazečů, z toho pět z České re-
publiky. Pro Ostravskou univerzitu v 
Ostravě je velkým úspěchem, že k nim 
přísluší.

     
 Jana BOLKOVÁ

III. Ostravský knižní veletrh 
Dům knihy Librex 
8. 03. 2013 v 16:00 hodin
Knižní veletrh – Kacířské Čechy 
Martin C. Putna, Lenka Procházková, 
Kateřina Tučková – besedy a autogra-
miády 

9. 03. 2013 v 10:00 hodin
Knižní veletrh – Píšící lékaři –
MUDr. Jan Cimický a MUDr. Radovan 
Jursa – křty knih – besedy – autogra-
miády 

9. 03. 2013 v 16:00 hodin
Knižní veletrh – Svět rodu ženského – 
O čem píší ženy
Irena Obermannová, Eva Tvrdá, Mar-
kéta Hejkalová, Jarmila Dolanská, Jana 
Hochmannová, Marta Fox – beseda a 
autogramiáda 

10. 03. 2013 v 10:00 hodin
Knižní veletrh – Ivan Klíma – beseda a 
autogramiáda 
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Dodatečné přijímací řízení 

Filozofická fakulta OU přijímá do-
datečně v rámci přijímacího řízení 
do akademického roku 2013/2014 
přihlášky k navazujícímu magister-
skému studijnímu oboru Německý 
jazyk a literatura (studijní program 
N7310 Filologie) v kombinované 
formě studia, který byl schválen Ak-
reditační komisí na jejím únorovém 
zasedání. 
Termín podávání přihlášek u této 
formy studia  je prodloužen do 15. 
dubna 2013.
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Stejně lapidární jako je název tohoto 
článku, je i Zápis č. 01–13 ze zasedání 
Akreditační komise 4.–6. února 2013: OU 
v Ostravě, Filozofická fakulta, Sociologie, 
akred., Bc., P, Sociologie (jednooborové), 
A 4. Snad jen pro zkratek AK ČR méně 
znalé: P – prezenční, A 4 – akreditováno 
na čtyři roky. Za tímto kraťoučkým sdě-
lením jsou však dva roky usilovné práce 
řady kateder i vedoucích a administrativ-
ních složek naší fakulty. 

Myšlenka založit na Filozofické fakul-
tě katedru sociologie se zrodila nezávisle 
na sobě na dvou místech současně, ale 
svou roli zde sehrála i celá řada náhod a 
shod okolností. Ale nepředbíhejme. Na 
prvním a doposud jediném výjezdním 
zasedání kolegia děkana, které se usku-
tečnilo v zimních měsících na počátku 
roku 2011, bylo jedním z ústředních 
témat jednání uzavření studia sociální 
práce na katedře psychologie (tehdy ješ-
tě katedra psychologie a sociální práce), 
další směřování tohoto pracoviště, další 
osudy akademiků spojených s výukou so-
cializujících disciplín a v neposlední řadě 
také, co s volnými kapacitami zejména 
bakalářských, ale i navazujících magis-
terských studentů. Rozpuštění takové 
masy studentstva (na KPS tehdy studo-
valo 25–30 % posluchačů) ve stávajících 
katedrách se jevilo od počátku jako nere-
álné a v zásadě i kontraproduktivní. Byla 
zde jedinečná možnost rozšířit spektrum 
naší fakultou nabízených vědních disci-
plín, a to plně v souladu s dlouhodobým 
záměrem FF OU z roku 2010, ve kterém 
nově zvolené vedení fakulty jasně dekla-
rovalo záměr pokračovat v transformaci 
fakulty na vědecko-pedagogické praco-
viště s převahou tradičních, ale i moder-
ních vědních disciplín „bez přívlastku“. Za 
této situace se jako řešení nabízela právě 
sociologie, která tyto atributy splňovala, 
a jejímuž zřízení nahrávaly vedle výše 
uvedeného i další skutečnosti. 

V roce 2011 bylo na katedře filozofie 
akreditováno doktorské studium, čímž se 
toto pracoviště zařadilo po bok kateder 
s plným, uzavřeným spektrem vzděláva-
cích stupňů. V souvislosti s tím hodlalo 
její vedení do budoucna upustit od na-
plňování svého částečně servisního cha-
rakteru, který spočíval mimo jiné v tom, 
že katedra zajišťovala pro celou fakultu 
výuku sociologie, sociální antropologie 

Sociologie na FF OU
ad. Za této situace, kdy jednání probí-
hala výlučně na úrovni vedení fakulty 
a vedení KPS a KFI, přišla na fakultu 
nabídka dr. phil. Nicol Horákové-Hir-
schler, M.A., která toho času působila 
na VŠB-TU, zda by ji naše fakulta ne-
přijala na místo odborného asistenta 
na katedře filozofie, s tím, že v jejím 
portfoliu byly v převažující míře právě 
disciplíny sociologické. Vedení fakulty 
se tak ocitlo v situaci, kdy vedle vystu-
dovaných sociologů a sociálních antro-
pologů Mgr. Aliny Cogiel, Ph.D. (UPOL) 
a Mgr. Vladimíra Horáka, Ph.D. (MU), 
zde byl oficiální návrh dr. Horákové, 
mj. absolventky Gutenbergovy Univer-
zity v Mohuči, Freie Universität v Berlí-
ně, a navíc s doktorátem  ze sociologie 
z Univerzity v Osnabrücku. 

I přes tyto skutečnosti nebyla volba 
jednoduchá a nebylo málo těch, kteří 
mě osobně i celé vedení od myšlenky 
založit katedru sociologie zrazovali. Ve 
hře však bylo mnohem více. Od výše 
uvedených skutečností nelze oddě-
lit současně probíhající transformaci 
katedry psychologie a sociální práce 
na katedru psychologie, tedy od pro-
cesu, který v loňském roce vyústil mj. 
v akreditování navazujícího magister-
ského studia psychologie. To je také je-
den z mnoha důvodů, proč komplexní 
zájem fakulty převážil nad utilitárními, 
a já se v srpnu 2011 rozhodl dr. Horá-
kovou přijmout, pověřit ji přípravou 
akreditačního spisu a učinit nezbytné 
kroky ke zřízení nového pracoviště. 
Současně díky iniciativě proděkana 
pro zahraniční vztahy a rozvoj Marka 
Otiska následovalo podání projektu 
na Moravskoslezský kraj, díky jehož 
dotaci se nám podařilo získat do pra-
covního poměru prof. Dr. Helgardu 
Kramer-Washington, která dříve ve-
dle Freie Universität Berlin a dalších 
německých a amerických univerzit 
působila na University of California 
v Berkeley. Úspěšná byla rovněž jed-
nání s Fakultou sociálních studií naší 
univerzity. Ta sice vzhledem ke svému 
odbornému zaměření (sociální práce) 
aktivnější zájem o zapojení se do pří-
prav odborného studia sociologie ne-
projevila, přesto v mezích svých mož-
ností umožnila především prof. Janu 
Kellerovi participovat na přípravě na-

šich studentů.  
Ačkoli jsem o úspěchu této „akce“ 

nikdy nepochyboval, mohu dnes již 
přiznat, že na jaře loňského roku, kdy 
Akreditační komise vrátila námi po-
daný akreditační spis k přepracování, 
mně bylo skutečně úzko. Jelikož se ov-
šem držím zásady, že děkan se může 
zhroutit až poté, co vše dobře dopadne 
(a to pouze pod tíhou gratulací, polibků 
a …), nezbývalo, než veškeré formální, 
personální či didaktické připomínky 
do akreditačních materiálů zapracovat 
a znovu předložit spis, který by tento-
krát splňoval i ta nejpřísnější akredi-
tační kritéria. Zde nelze nezmínit a ne-
pochválit usilovnou práci proděkanů 
Psíka a Otiska, kteří ve spolupráci se 
členy katedry sociologie dovedli dílo 
ke šťastnému konci. 

Co říci závěrem? Přeji celé nové ka-
tedře sociologie, jmenovitě její vedoucí 
dr. Nicol Horákové-Hirschler, tajemnici 
dr. Petře Šobáňové, profesorce Helgar-
dě Kramer-Washington, doktorkám a 
doktorům Alině Cogiel, Petru Hamplo-
vi, Vladimíru Horákovi, Luboru Hruš-
kovi, Marku Schneiderovi, Zdeňku Vav-
rečkovi, sekretářce Simoně Ludwigové 
i všem externím členům a spolupra-
covníkům mnoho zdaru v jejich vědec-
ké, pedagogické i organizační práci, a 
pevně věřím, že neuplyne mnoho let, a 
budu moci i jim pogratulovat k získání 
nejen navazujícího magisterského, ale i 
doktorského studijního programu.

                                                                                                                                       
Aleš ZÁŘICKÝ

děkan FF

ŠTĚSTÍ
     Spokojenost, svoboda, úspěch, štěstí – všechny tyto abstraktní pojmy mají 
nejedno společné – každý z nás jim přisuzuje jinou hodnotu, pro každého z nás 
mají jiný význam. Je nesnadné je uchopit, popsat či vysvětlit. Ve své podstatě 
jsou jedinečné, stejně tak jako osobnost, která si je vykládá. Proto tedy i prožitek 
štěstí, a štěstí samo o sobě, jednoho člověka nemusí ve stejném případě zname-
nat štěstí pro druhého. Rozhodla jsem se touto cestou vyzkoušet si, a záměrně 
píši vyzkoušet, co štěstí znamená pro mě, co považuji za štěstí já osobně.
     Štěstí, to je pro mě okamžik uvědomění si, že můj vlastní život je ve své obec-
né nedokonalosti dokonalý svým vlastním způsobem. Okamžik, při kterém mě 
zaplaví prožitek radosti a blaženosti, když si uvědomím, že všechno, co je pro 
mě v danou chvíli a životní etapu důležité a podstatné, vlastně mám. Okamžik, 
kdy mi dojde, že všechna přání a hodnoty, které bych si určitě přála, kdyby již 
nebyly nastaly, jsou pro danou „chvíli“ splněny. A když se nad tím tak zamýšlím, 
mohu tedy s jistotou povědět, že jsem aktuálně šťastná. Šťastná způsobem, který 
právě teď a nyní považuji za šťastný. Je to stav okamžiku, díky kterému byste na 
případnou obligátní otázku „Tak co, jak se máš?“ se spokojeným a jistým pocitem 
odpověděli: „Děkuji, mám se skvěle!“
     Prožití onoho okamžiku štěstí má pro mě také motivující charakter. Nejen v 
tom smyslu, abych si tento pocit radosti a spokojenosti udržela, ale především 
mě motivuje k tomu, abych byla vděčná za to, že tomu tak je. Že mám momen-
tálně všechno, po čem bych jinak bezpochyby toužila. A že třeba jiní takovéto 
„štěstí“ nemají.
     Takže například, když se po náročném dni plném shonu a vyřizování mám 
kam vrátit – domů, kde mám všechny své rodinné příslušníky a své soukromí; 
když se po dni stráveném ve škole dozvím nové a zajímavé informace o oblas-
tech psychologie – oboru, který studuji, obdivuji a chtěla jsem ho studovat už od 
dětství; když se cítím pod psa a je tu pro mě má nejlepší kamarádka, která mě 
vždycky dokáže povzbudit; když si večer lehnu do postele, zazvoní mi mobil a 
od milovaného člověka mi přijde zpráva na dobrou noc zakončená slovy „miluji 
tě“ – to je pro mě pravé štěstí! Pro někoho možná banální situace, pro mě chvíle 
vysoké ceny. A v takovýchto chvílích nemohu být šťastnější!

Lucie BRACHACZKOVÁ
studentka FF OU

štěstí 
příspěvek do studentské soutěže

Dlouho připravovaná událost, kte-
rou dne 12. prosince 2012 představila 
veřejnosti Galerie výtvarného umění 
v Ostravě, snad již definitivně zahnala 
chmury všem, kdo dosud truchlili nad 
prohraným titulem Evropského hlav-
ního města kultury 2015.

Po dlouhých osmdesáti letech se 
do prostor Domu umění na Jurečkově 
ulici navrátila díla jednoho z našich 
předních výtvarných umělců 20. stole-
tí, Jana Zrzavého. 

To, že GVUO skutečně umí připra-
vit monografické i souborné výstavy 
velkolepého charakteru, jsme se mohli 
přesvědčit už v uplynulých sezónách: 
na jaře roku 2011 výstavou „Alfons 

OSTRAVA - MELANCHOLICKÁ KRAJINA 
JANA ZRZAVÉHO

Mucha/150 let“ a na přelomu roku 
2011/12 - „Černá slunce“.

Právě probíhající výstava s ná-
zvem „Jan Zrzavý – Božská hra“ zahr-
nuje více než 200 děl, vytvořených v 
rozmezí let 1907 až 1974, a obsahuje 
komplexní průřez tvorbou autora, jež 
je rozdělena do jednotlivých sekcí. Ty 
nejsou,  mnohdy k údivu návštěvníků, 
řazeny chronologicky, ale tematicky. 
Schéma začlenění do souhrnných sku-
pin s názvy Tváře I a II, Melancholie, 
Podobenství, Rozkoš, Leonardo, Pří-
běhy, Místa přinášejí návštěvníkovi 
ucelenější představu o tvorbě tohoto 
představitele české výtvarné avant-
gardy minulého století. 

Do povědomí veřejnosti se Jan Zrzavý 
zapsal především jako malíř krajiny se 
svérázným rukopisem s notnou dávkou 
melancholie či svými dvěma Kleopatrami, 
které mimo jiné patří k nejdražším ob-
razům celé výstavy. Málokdo z nás ví, že 
ve třicátých letech, v reakci na konanou 
výstavu a s ní spojený pobyt malíře na 
Ostravsku vznikla čtyři plátna, na nichž 
umělec zachytil tvář okolí prvorepubli-
kové moravskoslezské metropole. Věrné 
zachycení ponuré krajiny a hald, strmě se 
zvedajících k zašedlým mračnům, které 
v dálce prosvětlují paprsky zapadajícího 
slunce, až nápadně imituje koncept Údo-
lí smutku z jeho prvotní tvorby z roku 
1908.

Jediným nedostatkem této výstavy 
je, že pokud si ji chce návštěvník v klidu 
vychutnat a odnést si z galerie ucelený 
zážitek z tvorby J. Zrzavého, je nezbytné 
návštěvu Domu umění minimálně jednou 
opakovat. Ti z vás, kteří si nemohou ne-
chat ujít jedinečnou možnost zhlédnout 
perfektně připravenou výstavu sedmaše-
desátileté tvorby národního umělce Jana 
Zrzavého, mohou tak učinit do 10. března 
2013. (Čerpáno z: Jan Zrzavý – Božská 
hra,  brožura k aktuální  výstavě; vydala 
Galerie výtvarného umění v Ostravě.)

Petra KUFOVÁ
studentka 1. ročníku oboru Dějiny umě-
ní se zaměřením na památkovou péče a 
technické památky.

Další studentská reakce na tuto unikátní 
výstavu se nachází na str. 15.

Jan Zrzavý - Haldy II.

Jan Zrzavý - Haldy, 1933.
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Radost, smutek, láska nebo zlost. 
Všechny tyto základní emoce ovlivňují 
náš život a objevují se nejen ve světě 
kolem nás, ale i v textech, jež nás obklo-
pují. I o tom se mohli dozvědět účastní-
ci konference „Emotionalität im Text“, 
která proběhla ve dnech 21.–22. února 
2013 na katedře germanistiky FF OU. 
Mezinárodní konference představova-
la vrchol několikaleté vědecké práce 
na katedře na téma emoční lingvistiky 
v rámci projektu Výrazové prostředky 
emocionality v německo-české jazyko-
vé konfrontaci, GA405/09/0718. Pro-
jekt trval čtyři roky a konference před-
stavovala jeho důstojné zakončení.

Akce proběhla za laskavé finanční 
podpory Ostravské univerzity, firmy 
Martek Medical a Ostravy-Jih, kterým 
tímto děkujeme.

jazyk v Mannheimu. Podotkněme, že 
právě mannheimský Ústav pro němec-
ký jazyk je považován v germanistic-
kém světě za nejvýznamnější instituci. 
Zaznělo celkem 47 příspěvků, a to jak 
od renomovaných odborníků, tak od 
mladých začínajících germanistů. Kon-
ference byla rozdělena do lingvistické 
a literárněvědné sekce, objevily se i 
příspěvky s didaktickým zaměřením. 
Početně ale v logice zaměření akce 
převažovala jazykověda, a to ve všech 
možných kontextech. 

Účastníci byli informováni o feno-
ménu emocionality v literárních tex-
tech, na facebooku, v internetových 
diskusích, v administrativních textech, 
v reklamních textech, v písňových tex-
tech, o jazykové korektnosti a dalších 
tématech, a to v různých dobových a 

Emoce v Ostravě 
neboli konference „Emotionalität im Text“ na KGE FF OU

matiky textových korpusů. Po každém 
příspěvku následovala živá diskuse, 
jež pokračovala mnohdy i v kuloárech 
při šálku kávy. 

V souvislosti s konferencí je třeba 
zmínit některá jména, bez nichž by 
projekt neexistoval. V prvé řadě to jsou 
profesorka Lenka Vaňková, vedoucí 
katedry germanistiky, jež kolem sebe 
shromáždila řadu především mladých 
kolegů, kteří se nebáli pracovat na ak-
tuálním a jistým způsobem novém té-
matu v kontextu (nejen) české germa-
nistické lingvistiky. Pracovní skupina 
tak svými vědeckými aktivitami repre-
zentuje nejen vysokou úroveň „emoční 
lingvistiky“, na niž se KGE zaměřuje, 
ale propaguje také katedru a celou FF 
OU u nás a v cizině. V širším smyslu 
dostává do pozitivního povědomí ve-
řejnosti i ostravský region, na který se 
mnohde neprávem zapomíná, případ-
ně o něm v mínění vzdálenějších pře-
trvává celá řada předsudků.

Druhým příslovečným rodičem 
projektu a tím i konference, je původně 
würzburský, ale nyní také v Ostravě a 
v Opavě působící profesor Norbert Ri-
chard Wolf, který již po léta aktivně na-
pomáhá k vytváření vědeckého profilu 
katedry germanistiky FF OU. Protože 
profesor Wolf zároveň v době konání 
konference oslavil významné životní 
jubileum (70 let), byla konference o 
emocích také jedním z dárků, kterým 
všichni hosté chtěli oslavenci přispět. 
Již při zahájení konference gratuloval 
jménem FF OU děkan, profesor Aleš 
Zářický, při oslavě pak zaznělo dlou-
hé laudatio, které oslavenci věnoval 
již vzpomínaný profesor Eichinger, 
k němuž se se svou gratulací připojil 
proděkan FF OU, docent Jan Malura a 

Konference Emotionalität im Text - jed-
nání v sekcích

Konference Emotionalität im Text - profesorka Vaňková při uvítacím projevu, vpra-
vo děkan, profesor Zářický, a dr. Hrdinová.

Mezinárodní konference se zúčast-
nilo celkem osmdesát významných lin-
gvistů z univerzit a dalších vědeckých 
pracovišť z devíti zemí, a to z Němec-
ka, Rakouska, Maďarska, Finska, České 
republiky, Polska, Slovenska, Švédska a 
také Bosny a Hercegoviny. Mezi čestné 
hosty patřil například profesor Ludwig 
Eichinger, ředitel Ústavu pro německý 

kulturních kontextech, až po ten nejak-
tuálnější. V jednom z příspěvků se refe-
rentka zmínila i o volebních plakátech 
českých kandidátů na prezidenta, jiný 
text pojednával o reklamních materi-
álech restaurací McDonald´s atd. Ob-
jevovala se samozřejmě i celá řada te-
oreticky a metodicky zaměřených pří-
spěvků, jež se týkaly například proble-

Profesor Norbert Wolf - konference Emotionalität im Text.

následně všichni účastníci konference. 
Při této příležitosti byla přečtena i pí-
semná zdravice profesora Rudolfa Žáč-
ka, rektora Slezské univerzity v Opavě. 
Za všechny gratulace poděkoval profe-
sor Wolf závěrem konference večer 22. 
2. velmi fundovanou děkovnou před-
náškou věnující se fenoménu radosti 
a zahrnující vedle lingvistických faktů 
také úryvky z operních árií. Dostál tak 
své pověsti široce vzdělaného vědce 
erudovaného i za hranicemi vlastního 
oboru, akademika, který je schopen i 
na první pohled věcná fakta prezento-
vat tak, že na konci jsou posluchači ne-
jen informačně obohaceni, ale odchá-
zejí s úsměvem, tedy i s radostí v srdci. 
A co by byla konference o emocích bez 
skutečných prožitých emocí? Zůstaň-
me ještě na chvíli u oslav a radosti. Ve-
čer ve čtvrtek 21. února pak byl věno-
ván společenskému programu oslavy 
narozenin, který si připravili jeho kole-
gové z domovské würzburské katedry 
a také kolegové ze Slezské univerzity 
v Opavě a v neposlední řadě kolegové 
naší katedry germanistiky FF OU. 

Ale protože nejen vědou žije člověk, 
součástí konference byl rovněž kul-
turní program. V sobotu 23. 2. se ko-
nala exkurze na zámek Fryštát v Kar-
viné a dále do Dolní oblasti Vítkovic, 
kde si účastníci konference prohlédli 
technické památky. Po cestě účastníci 
konference krátce zhlédli Havířov, kde 
mnozí poprvé viděli specifickou archi-
tekturu tzv. socialistického realismu. 
Zájem vzbudila především skutečnost, 
že Havířov byl ve své době postaven 
jako mladé, moderní město podle jed-
notných architektonických zásad.

Všechny pamětihodnosti našeho 
kraje, ať již historický zámek spojený 
především se šlechtickým rodem La-
rischů, tak objekty hutí, si účastníci 
konference prohlédli skutečně s ve-
likým nadšením. Na vlastní oči se tak 
přesvědčili o tom, že Ostravu se oprav-
du vyplatí navštívit. Žasli nad tím, že 
Ostravsko je živým regionem s prů-
myslovou, ale i kulturní tradicí a nikoli 
pouze městem se zničeným životním 
prostředím, jak je bohužel i dnes pre-
zentují některá periodika (například 
nedávno německé noviny Die Zeit). 
Exkurze se setkala s velkým nadšením 
účastníků konference, kteří odpoledne 
litovali, že již končí a že u nás nemohou 

uvidět a zažít více.
Konferenční hosté se s Ostravou 

loučili neradi a s lítostí, ať již zásluhou 
vysoce odborné konferenční úrovně 
včetně navázání nových odborných 
kontaktů a získání dalších perspektiv 
a podnětů pro vlastní výzkum, tak pří-
jemného prostředí. Závěrem konferen-
ce citovala profesorka Lenka Vaňková 
báseň Jaroslava Seiferta „Poštovní 
holub“, konkrétně verše Každého dne 
něco překrásného končí a Každého 
dne něco překrásného začíná. Emoce 

Účastníci konference Emotionalität im Text.

radost i smutek, jež byly na tomto mís-
tě mnohokrát vzpomínány, patří k ži-
votu. Jak se ale v Seifertově básni píše, 
i na loučení navazuje naděje na další 
shledání, v další radost. Je tedy více než 
jisté, že se i účastníci naší konference 
do Ostravy vrátí a že naše mezinárod-
ní konference nebyla zdaleka poslední 
akcí svého druhu na půdě Katedry ger-
manistiky FF OU!

Eva HRDINOVÁ
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Martek Medical a Ostravy-Jih, kterým 
tímto děkujeme.
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kém světě za nejvýznamnější instituci. 
Zaznělo celkem 47 příspěvků, a to jak 
od renomovaných odborníků, tak od 
mladých začínajících germanistů. Kon-
ference byla rozdělena do lingvistické 
a literárněvědné sekce, objevily se i 
příspěvky s didaktickým zaměřením. 
Početně ale v logice zaměření akce 
převažovala jazykověda, a to ve všech 
možných kontextech. 

Účastníci byli informováni o feno-
ménu emocionality v literárních tex-
tech, na facebooku, v internetových 
diskusích, v administrativních textech, 
v reklamních textech, v písňových tex-
tech, o jazykové korektnosti a dalších 
tématech, a to v různých dobových a 

Emoce v Ostravě 
neboli konference „Emotionalität im Text“ na KGE FF OU

matiky textových korpusů. Po každém 
příspěvku následovala živá diskuse, 
jež pokračovala mnohdy i v kuloárech 
při šálku kávy. 

V souvislosti s konferencí je třeba 
zmínit některá jména, bez nichž by 
projekt neexistoval. V prvé řadě to jsou 
profesorka Lenka Vaňková, vedoucí 
katedry germanistiky, jež kolem sebe 
shromáždila řadu především mladých 
kolegů, kteří se nebáli pracovat na ak-
tuálním a jistým způsobem novém té-
matu v kontextu (nejen) české germa-
nistické lingvistiky. Pracovní skupina 
tak svými vědeckými aktivitami repre-
zentuje nejen vysokou úroveň „emoční 
lingvistiky“, na niž se KGE zaměřuje, 
ale propaguje také katedru a celou FF 
OU u nás a v cizině. V širším smyslu 
dostává do pozitivního povědomí ve-
řejnosti i ostravský region, na který se 
mnohde neprávem zapomíná, případ-
ně o něm v mínění vzdálenějších pře-
trvává celá řada předsudků.

Druhým příslovečným rodičem 
projektu a tím i konference, je původně 
würzburský, ale nyní také v Ostravě a 
v Opavě působící profesor Norbert Ri-
chard Wolf, který již po léta aktivně na-
pomáhá k vytváření vědeckého profilu 
katedry germanistiky FF OU. Protože 
profesor Wolf zároveň v době konání 
konference oslavil významné životní 
jubileum (70 let), byla konference o 
emocích také jedním z dárků, kterým 
všichni hosté chtěli oslavenci přispět. 
Již při zahájení konference gratuloval 
jménem FF OU děkan, profesor Aleš 
Zářický, při oslavě pak zaznělo dlou-
hé laudatio, které oslavenci věnoval 
již vzpomínaný profesor Eichinger, 
k němuž se se svou gratulací připojil 
proděkan FF OU, docent Jan Malura a 

Konference Emotionalität im Text - jed-
nání v sekcích

Konference Emotionalität im Text - profesorka Vaňková při uvítacím projevu, vpra-
vo děkan, profesor Zářický, a dr. Hrdinová.

Mezinárodní konference se zúčast-
nilo celkem osmdesát významných lin-
gvistů z univerzit a dalších vědeckých 
pracovišť z devíti zemí, a to z Němec-
ka, Rakouska, Maďarska, Finska, České 
republiky, Polska, Slovenska, Švédska a 
také Bosny a Hercegoviny. Mezi čestné 
hosty patřil například profesor Ludwig 
Eichinger, ředitel Ústavu pro německý 

kulturních kontextech, až po ten nejak-
tuálnější. V jednom z příspěvků se refe-
rentka zmínila i o volebních plakátech 
českých kandidátů na prezidenta, jiný 
text pojednával o reklamních materi-
álech restaurací McDonald´s atd. Ob-
jevovala se samozřejmě i celá řada te-
oreticky a metodicky zaměřených pří-
spěvků, jež se týkaly například proble-

Profesor Norbert Wolf - konference Emotionalität im Text.

následně všichni účastníci konference. 
Při této příležitosti byla přečtena i pí-
semná zdravice profesora Rudolfa Žáč-
ka, rektora Slezské univerzity v Opavě. 
Za všechny gratulace poděkoval profe-
sor Wolf závěrem konference večer 22. 
2. velmi fundovanou děkovnou před-
náškou věnující se fenoménu radosti 
a zahrnující vedle lingvistických faktů 
také úryvky z operních árií. Dostál tak 
své pověsti široce vzdělaného vědce 
erudovaného i za hranicemi vlastního 
oboru, akademika, který je schopen i 
na první pohled věcná fakta prezento-
vat tak, že na konci jsou posluchači ne-
jen informačně obohaceni, ale odchá-
zejí s úsměvem, tedy i s radostí v srdci. 
A co by byla konference o emocích bez 
skutečných prožitých emocí? Zůstaň-
me ještě na chvíli u oslav a radosti. Ve-
čer ve čtvrtek 21. února pak byl věno-
ván společenskému programu oslavy 
narozenin, který si připravili jeho kole-
gové z domovské würzburské katedry 
a také kolegové ze Slezské univerzity 
v Opavě a v neposlední řadě kolegové 
naší katedry germanistiky FF OU. 

Ale protože nejen vědou žije člověk, 
součástí konference byl rovněž kul-
turní program. V sobotu 23. 2. se ko-
nala exkurze na zámek Fryštát v Kar-
viné a dále do Dolní oblasti Vítkovic, 
kde si účastníci konference prohlédli 
technické památky. Po cestě účastníci 
konference krátce zhlédli Havířov, kde 
mnozí poprvé viděli specifickou archi-
tekturu tzv. socialistického realismu. 
Zájem vzbudila především skutečnost, 
že Havířov byl ve své době postaven 
jako mladé, moderní město podle jed-
notných architektonických zásad.

Všechny pamětihodnosti našeho 
kraje, ať již historický zámek spojený 
především se šlechtickým rodem La-
rischů, tak objekty hutí, si účastníci 
konference prohlédli skutečně s ve-
likým nadšením. Na vlastní oči se tak 
přesvědčili o tom, že Ostravu se oprav-
du vyplatí navštívit. Žasli nad tím, že 
Ostravsko je živým regionem s prů-
myslovou, ale i kulturní tradicí a nikoli 
pouze městem se zničeným životním 
prostředím, jak je bohužel i dnes pre-
zentují některá periodika (například 
nedávno německé noviny Die Zeit). 
Exkurze se setkala s velkým nadšením 
účastníků konference, kteří odpoledne 
litovali, že již končí a že u nás nemohou 

uvidět a zažít více.
Konferenční hosté se s Ostravou 

loučili neradi a s lítostí, ať již zásluhou 
vysoce odborné konferenční úrovně 
včetně navázání nových odborných 
kontaktů a získání dalších perspektiv 
a podnětů pro vlastní výzkum, tak pří-
jemného prostředí. Závěrem konferen-
ce citovala profesorka Lenka Vaňková 
báseň Jaroslava Seiferta „Poštovní 
holub“, konkrétně verše Každého dne 
něco překrásného končí a Každého 
dne něco překrásného začíná. Emoce 

Účastníci konference Emotionalität im Text.

radost i smutek, jež byly na tomto mís-
tě mnohokrát vzpomínány, patří k ži-
votu. Jak se ale v Seifertově básni píše, 
i na loučení navazuje naděje na další 
shledání,  další radost.   Je tedy více než 
jisté, že se i účastníci naší konference 
do Ostravy vrátí a že naše mezinárod-
ní konference nebyla zdaleka poslední 
akcí svého druhu na půdě Katedry ger-
manistiky FF OU!

Eva HRDINOVÁ
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Dodatečné přijímací řízení 

Filozofická fakulta OU přijímá do-
datečně v rámci přijímacího řízení 
do akademického roku 2013/2014 
přihlášky k navazujícímu magister-
skému studijnímu oboru Německý 
jazyk a literatura (studijní program 
N7310 Filologie) v kombinované 
formě studia, který byl schválen Ak-
reditační komisí na jejím únorovém 
zasedání. 
Termín podávání přihlášek u této 
formy studia  je prodloužen do 15. 
dubna 2013.
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Stejně lapidární jako je název tohoto 
článku, je i Zápis č. 01–13 ze zasedání 
Akreditační komise 4.–6. února 2013: OU 
v Ostravě, Filozofická fakulta, Sociologie, 
akred., Bc., P, Sociologie (jednooborové), 
A 4. Snad jen pro zkratek AK ČR méně 
znalé: P – prezenční, A 4 – akreditováno 
na čtyři roky. Za tímto kraťoučkým sdě-
lením jsou však dva roky usilovné práce 
řady kateder i vedoucích a administrativ-
ních složek naší fakulty. 

Myšlenka založit na Filozofické fakul-
tě katedru sociologie se zrodila nezávisle 
na sobě na dvou místech současně, ale 
svou roli zde sehrála i celá řada náhod a 
shod okolností. Ale nepředbíhejme. Na 
prvním a doposud jediném výjezdním 
zasedání kolegia děkana, které se usku-
tečnilo v zimních měsících na počátku 
roku 2011, bylo jedním z ústředních 
témat jednání uzavření studia sociální 
práce na katedře psychologie (tehdy ješ-
tě katedra psychologie a sociální práce), 
další směřování tohoto pracoviště, další 
osudy akademiků spojených s výukou so-
cializujících disciplín a v neposlední řadě 
také, co s volnými kapacitami zejména 
bakalářských, ale i navazujících magis-
terských studentů. Rozpuštění takové 
masy studentstva (na KPS tehdy studo-
valo 25–30 % posluchačů) ve stávajících 
katedrách se jevilo od počátku jako nere-
álné a v zásadě i kontraproduktivní. Byla 
zde jedinečná možnost rozšířit spektrum 
naší fakultou nabízených vědních disci-
plín, a to plně v souladu s dlouhodobým 
záměrem FF OU z roku 2010, ve kterém 
nově zvolené vedení fakulty jasně dekla-
rovalo záměr pokračovat v transformaci 
fakulty na vědecko-pedagogické praco-
viště s převahou tradičních, ale i moder-
ních vědních disciplín „bez přívlastku“. Za 
této situace se jako řešení nabízela právě 
sociologie, která tyto atributy splňovala, 
a jejímuž zřízení nahrávaly vedle výše 
uvedeného i další skutečnosti. 

V roce 2011 bylo na katedře filozofie 
akreditováno doktorské studium, čímž se 
toto pracoviště zařadilo po bok kateder 
s plným, uzavřeným spektrem vzděláva-
cích stupňů. V souvislosti s tím hodlalo 
její vedení do budoucna upustit od na-
plňování svého částečně servisního cha-
rakteru, který spočíval mimo jiné v tom, 
že katedra zajišťovala pro celou fakultu 
výuku sociologie, sociální antropologie 

Sociologie na FF OU
ad. Za této situace, kdy jednání probí-
hala výlučně na úrovni vedení fakulty 
a vedení KPS a KFI, přišla na fakultu 
nabídka dr. phil. Nicol Horákové-Hir-
schler, M.A., která toho času působila 
na VŠB-TU, zda by ji naše fakulta ne-
přijala na místo odborného asistenta 
na katedře filozofie, s tím, že v jejím 
portfoliu byly v převažující míře právě 
disciplíny sociologické. Vedení fakulty 
se tak ocitlo v situaci, kdy vedle vystu-
dovaných sociologů a sociálních antro-
pologů Mgr. Aliny Cogiel, Ph.D. (UPOL) 
a Mgr. Vladimíra Horáka, Ph.D. (MU), 
zde byl oficiální návrh dr. Horákové, 
mj. absolventky Gutenbergovy Univer-
zity v Mohuči, Freie Universität v Berlí-
ně, a navíc s doktorátem  ze sociologie 
z Univerzity v Osnabrücku. 

I přes tyto skutečnosti nebyla volba 
jednoduchá a nebylo málo těch, kteří 
mě osobně i celé vedení od myšlenky 
založit katedru sociologie zrazovali. Ve 
hře však bylo mnohem více. Od výše 
uvedených skutečností nelze oddě-
lit současně probíhající transformaci 
katedry psychologie a sociální práce 
na katedru psychologie, tedy od pro-
cesu, který v loňském roce vyústil mj. 
v akreditování navazujícího magister-
ského studia psychologie. To je také je-
den z mnoha důvodů, proč komplexní 
zájem fakulty převážil nad utilitárními, 
a já se v srpnu 2011 rozhodl dr. Horá-
kovou přijmout, pověřit ji přípravou 
akreditačního spisu a učinit nezbytné 
kroky ke zřízení nového pracoviště. 
Současně díky iniciativě proděkana 
pro zahraniční vztahy a rozvoj Marka 
Otiska následovalo podání projektu 
na Moravskoslezský kraj, díky jehož 
dotaci se nám podařilo získat do pra-
covního poměru prof. Dr. Helgardu 
Kramer-Washington, která dříve ve-
dle Freie Universität Berlin a dalších 
německých a amerických univerzit 
působila na University of California 
v Berkeley. Úspěšná byla rovněž jed-
nání s Fakultou sociálních studií naší 
univerzity. Ta sice vzhledem ke svému 
odbornému zaměření (sociální práce) 
aktivnější zájem o zapojení se do pří-
prav odborného studia sociologie ne-
projevila, přesto v mezích svých mož-
ností umožnila především prof. Janu 
Kellerovi participovat na přípravě na-

šich studentů.  
Ačkoli jsem o úspěchu této „akce“ 

nikdy nepochyboval, mohu dnes již 
přiznat, že na jaře loňského roku, kdy 
Akreditační komise vrátila námi po-
daný akreditační spis k přepracování, 
mně bylo skutečně úzko. Jelikož se ov-
šem držím zásady, že děkan se může 
zhroutit až poté, co vše dobře dopadne 
(a to pouze pod tíhou gratulací, polibků 
a …), nezbývalo, než veškeré formální, 
personální či didaktické připomínky 
do akreditačních materiálů zapracovat 
a znovu předložit spis, který by tento-
krát splňoval i ta nejpřísnější akredi-
tační kritéria. Zde nelze nezmínit a ne-
pochválit usilovnou práci proděkanů 
Psíka a Otiska, kteří ve spolupráci se 
členy katedry sociologie dovedli dílo 
ke šťastnému konci. 

Co říci závěrem? Přeji celé nové ka-
tedře sociologie, jmenovitě její vedoucí 
dr. Nicol Horákové-Hirschler, tajemnici 
dr. Petře Šobáňové, profesorce Helgar-
dě Kramer-Washington, doktorkám a 
doktorům Alině Cogiel, Petru Hamplo-
vi, Vladimíru Horákovi, Luboru Hruš-
kovi, Marku Schneiderovi, Zdeňku Vav-
rečkovi, sekretářce Simoně Ludwigové 
i všem externím členům a spolupra-
covníkům mnoho zdaru v jejich vědec-
ké, pedagogické i organizační práci, a 
pevně věřím, že neuplyne mnoho let, a 
budu moci i jim pogratulovat k získání 
nejen navazujícího magisterského, ale i 
doktorského studijního programu.

                                                                                                                                       
Aleš ZÁŘICKÝ

děkan FF

ŠTĚSTÍ
     Spokojenost, svoboda, úspěch, štěstí – všechny tyto abstraktní pojmy mají 
nejedno společné – každý z nás jim přisuzuje jinou hodnotu, pro každého z nás 
mají jiný význam. Je nesnadné je uchopit, popsat či vysvětlit. Ve své podstatě 
jsou jedinečné, stejně tak jako osobnost, která si je vykládá. Proto tedy i prožitek 
štěstí, a štěstí samo o sobě  jednoho člověka nemusí ve stejném případě zname-
nat štěstí pro druhého. Rozhodla jsem se touto cestou vyzkoušet si, a záměrně 
píši vyzkoušet, co štěstí znamená pro mě, co považuji za štěstí já osobně.
     Štěstí, to je pro mě okamžik uvědomění si, že můj vlastní život je ve své obec-
né nedokonalosti dokonalý svým vlastním způsobem. Okamžik, při kterém mě 
zaplaví prožitek radosti a blaženosti, když si uvědomím, že všechno, co je pro 
mě v danou chvíli a životní etapu důležité a podstatné, vlastně mám. Okamžik, 
kdy mi dojde, že všechna přání a hodnoty, které bych si určitě přála, kdyby již 
nebyly nastaly, jsou pro danou „chvíli“ splněny. A když se nad tím tak zamýšlím, 
mohu tedy s jistotou povědět, že jsem aktuálně šťastná. Šťastná způsobem, který 
právě teď a nyní považuji za šťastný. Je to stav okamžiku, díky kterému byste na 
případnou obligátní otázku „Tak co, jak se máš?“ se spokojeným a jistým pocitem 
odpověděli: „Děkuji, mám se skvěle!“
     Prožití onoho okamžiku štěstí má pro mě také motivující charakter. Nejen v 
tom smyslu, abych si tento pocit radosti a spokojenosti udržela, ale především 
mě motivuje k tomu, abych byla vděčná za to, že tomu tak je. Že mám momen-
tálně všechno, po čem bych jinak bezpochyby toužila. A že třeba jiní takovéto 
„štěstí“ nemají.
     Takže například, když se po náročném dni plném shonu a vyřizování mám 
kam vrátit – domů, kde mám všechny své rodinné příslušníky a své soukromí; 
když se po dni stráveném ve škole dozvím nové a zajímavé informace o oblas-
tech psychologie – oboru, který studuji, obdivuji a chtěla jsem ho studovat už od 
dětství; když se cítím pod psa a je tu pro mě má nejlepší kamarádka, která mě 
vždycky dokáže povzbudit; když si večer lehnu do postele, zazvoní mi mobil a 
od milovaného člověka mi přijde zpráva na dobrou noc zakončená slovy „miluji 
tě“ – to je pro mě pravé štěstí! Pro někoho možná banální situace, pro mě chvíle 
vysoké ceny. A v takovýchto chvílích nemohu být šťastnější!

Lucie BRACHACZKOVÁ
studentka FF OU

štěstí 
příspěvek do studentské soutěže

Dlouho připravovaná událost, kte-
rou dne 12. prosince 2012 představila 
veřejnosti Galerie výtvarného umění 
v Ostravě, snad již definitivně zahnala 
chmury všem, kdo dosud truchlili nad 
prohraným titulem Evropského hlav-
ního města kultury 2015.

Po dlouhých osmdesáti letech se 
do prostor Domu umění na Jurečkově 
ulici navrátila díla jednoho z našich 
předních výtvarných umělců 20. stole-
tí, Jana Zrzavého. 

To, že GVUO skutečně umí připra-
vit monografické i souborné výstavy 
velkolepého charakteru, jsme se mohli 
přesvědčit už v uplynulých sezónách: 
na jaře roku 2011 výstavou „Alfons 

OSTRAVA - MELANCHOLICKÁ KRAJINA 
JANA ZRZAVÉHO

Mucha/150 let“ a na přelomu roku 
2011/12 - „Černá slunce“.

Právě probíhající výstava s ná-
zvem „Jan Zrzavý – Božská hra“ zahr-
nuje více než 200 děl, vytvořených v 
rozmezí let 1907 až 1974, a obsahuje 
komplexní průřez tvorbou autora, jež 
je rozdělena do jednotlivých sekcí. Ty 
nejsou,  mnohdy k údivu návštěvníků, 
řazeny chronologicky, ale tematicky. 
Schéma začlenění do souhrnných sku-
pin s názvy Tváře I a II, Melancholie, 
Podobenství, Rozkoš, Leonardo, Pří-
běhy, Místa přinášejí návštěvníkovi 
ucelenější představu o tvorbě tohoto 
představitele české výtvarné avant-
gardy minulého století. 

Do povědomí veřejnosti se Jan Zrzavý 
zapsal především jako malíř krajiny se 
svérázným rukopisem s notnou dávkou 
melancholie či svými dvěma Kleopatrami, 
které mimo jiné patří k nejdražším ob-
razům celé výstavy. Málokdo z nás ví, že 
ve třicátých letech, v reakci na konanou 
výstavu a s ní spojený pobyt malíře na 
Ostravsku vznikla čtyři plátna, na nichž 
umělec zachytil tvář okolí prvorepubli-
kové moravskoslezské metropole. Věrné 
zachycení ponuré krajiny a hald, strmě se 
zvedajících k zašedlým mračnům, které 
v dálce prosvětlují paprsky zapadajícího 
slunce, až nápadně imituje koncept Údo-
lí smutku z jeho prvotní tvorby z roku 
1908.

Jediným nedostatkem této výstavy 
je, že pokud si ji chce návštěvník v klidu 
vychutnat a odnést si z galerie ucelený 
zážitek z tvorby J. Zrzavého, je nezbytné 
návštěvu Domu umění minimálně jednou 
opakovat. Ti z vás, kteří si nemohou ne-
chat ujít jedinečnou možnost zhlédnout 
perfektně připravenou výstavu sedmaše-
desátileté tvorby národního umělce Jana 
Zrzavého, mohou tak učinit do 10. března 
2013. (Čerpáno z: Jan Zrzavý – Božská 
hra,  brožura k aktuální  výstavě; vydala 
Galerie výtvarného umění v Ostravě.)

Petra KUFOVÁ
studentka 1. ročníku oboru Dějiny umě-
ní se zaměřením na památkovou péče a 
technické památky.

Další studentská reakce na tuto unikátní 
výstavu se nachází na str. 15.

Jan Zrzavý - Haldy II.

Jan Zrzavý - Haldy, 1933.
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Jak začít? Básník Konstantin Biebl 
napsal báseň o ostrově Jáva, jejíž za-
čátek jsem vybrala jako nadpis tohoto 
textu. Ta básnička ve mně totiž asoci-
uje jisté vybočení ze šedi života. Je té 
šedi života někdy až příliš. I mezi námi 
studenty a jistě i mezi akademiky. Stu-
dujeme, chodíme do knihovny. Někteří 
pracujeme. Někdo nás učí, jezdí na kon-
ference, publikuje. Každý v zajetí svého 
oboru. Na jedné straně je nutné, že se 
soustředíme na svou práci. Ale nedívá-
me se pouze do vlastní zahrady?  Pro-
tože mám ráda interdisciplinaritu, při 
čtení textu dr. Ivana Stupka jsem do slo-
va a písmene jásala. Nejen proto, že byla 
řeč o Thomasi Mannovi, který je můj 
oblíbený autor. Doktoru Ivanu Stupkovi 
se totiž povedl – podobně jako předtím 
Karlu Drgáčovi, režiséru „opavské“ La 
Traviaty, který spojil italskou operu s 
německým románem „Zauberberg“ od 
Thomase Manna – přesah od literatury 
k hudbě, určitý most, který vede od ger-
manistiky k hudbě a zase zpátky a stojí 

rozkročený mezi českým a německým 
jazykovým prostorem. Takových pře-
sahů není mnoho. Když se tak rozpo-
mínám nad tím, kdo ještě nějak veřejně 
známý spojuje hudbu a filologii ve své 
práci, napadá mne například Robert 
Křesťan, aktivní překladatel z angličtiny 
a zároveň hudebník, případně vyučující 
z katedry slavistiky FF OU, Igor Jelínek, 
aktivní kytarista a písničkář. Jistě je po-
dobných více, ale není jich přehršel. V 
germanistické oblasti mne jinak v sou-
časné době nenapadá nikdo. Proto je 
dobré, že podobné přesahy jsou a že se 
o nich píše. Je to dobré pro nás studenty 
a jistě i pro vyučující atd. Pro všechny. 
Protože jsme pak jaksi ochráněni před 
ignorancí. Před tím, čemu se německy 
říká „Fachidiotie“, tedy „idiocie v oboru“, 
a není třeba tento fenomén šířeji inter-
pretovat. Protože se občas vypravit na 
dalekou Jávu je hezké. Možná životně 
nutné.

 Anžela PETROSJANOVÁ
studentka FF OU

Erasmus v Ostravě

Klub Parník, 7. 3. 2013, 20.00.

S lodí, jež dováží čaj a kávu, pojedu jednou na dalekou Jávu...
(odpověď na fejeton dr. Ivana Stupka, Thomas Masnn redivivus...)

Celý semestr strávený studiem na 
Filozofické fakultě mi poskytl hodně za-
jímavých zkušeností. Jsem studentka češ-
tiny z Polska a během studia v Ostravě 
jsem si chtěla zdokonalit znalost tohoto 
jazyka a taky zjistit, jestli ho už ovládám 
natolik, abych si uměla všechno zařídit, 
a především – studovat a složit všechny 
zkoušky a zápočty. Nedopadlo to nejhů-
ře, přestože jsem měla taky hodně situ-
ací, které mi připomínaly, kolik se ještě 
musím naučit (a které mě taky poněkud 
odrazovaly, například – uměla jsem se 
zúčastnit vyučovacích hodin a rozuměla 
jsem poměrně dost, ale nevěděla jsem, 
jak mám půjčit strouhátko, protože jsem 
neznala tohle slovo, ani slovo „strouhat“). 

Co si budu pamatovat nejdéle z mého 
studia na Ostravské univerzitě? Asi vy-
učovací hodiny na katedře slavistiky, čas 
strávený ve studovně a dialektologickou 
exkurzi do Rožnova pod Radhoštěm. Nej-
více hodin jsem měla na katedře bohe-

mistiky a na polonistice, ale asi z toho-
to důvodu, že během výuky na polonis-
tice jsem hodně překládala do polštiny 
a skupiny byly mnohem menší, citila 
jsem se tam více pohodlně (musím sr-
dečně pozdravit třetí ročník!). Hodně 
času jsem strávila ve studovně, proto-
že jsem hledala literaturu pro moji ba-
kalářskou práci a využívala jsem tuto 
příležitost, že jsem mohla najít hodně 
knih, které v Polsku nejsou.

Před odjezdem do Ostravy jsem 
byla zvědavá, jestli se v České repub-
lice studuje jinak než v Polsku, nebo je 
to podobné. Vyučovací hodiny, zkouš-
ky a zápočty vypadají více méně stejně 
– každý vyučující používá odlišné me-
tody, ale asi všechny jsou stejné jako 
v Polsku. Všimla jsem si však rozdílu 
mezi přístupem polských a českých 
studentů ke studiu. Asi všude na země-
kouli mladí lidé jsou trochu víc uvolně-
ní a „pohodoví“ než dospělí, ale v České 

republice studenti asi berou studium 
a možná taky život ještě trochu méně 
vážně než polští. Dva příklady: před 
zápočtem v Polsku většina studentů 
přehlíží svoje zápisky a vzájemně vzá-
jemně se ptají na to, co ještě nevědí. 
Nemůžu říct, že studenti v Ostravě pří-
mo před zápočtem se vůbec neučí, ale 
nevypadá to tak horečně jako v Polsku. 
Další rozdíl se týká oblečení při zkouš-
ce. V Polsku při zkoušce, zejména ústní, 
máme černo-bílé elegantní oblečení, a 
v České republice to není vůbec poža-
dované, což ukazuje nejenom volnější 
přístup studentů ke studiu, ale taky vy-
učujících. 

Doufám, že se mi ještě podaří na-
vštívit Ostravu více než jednou, možná 
už v březnu, při příležitosti konference 
„Slavica iuvenum“, kterou pořádá kate-
dra slavistiky.

Katarzyna SOWA
„erasmová“ studentka z Polska

Pragulic – poznej Prahu jinak, je 
název úspěšného projektu tří studentů 
magisterského oboru Studia občanské 
společnosti Fakulty humanitních stu-
dií Univerzity Karlovy v Praze.  Dva z 
nich, Ondřej Klügl a Tereza Jurečková 
svá vysokoškolská studia zahájili na 
Ostravské univerzitě, kde na Filozofické 
fakultě absolvovali bakalářské studium 
oboru Management v neziskovém sek-
toru. Již na Ostravské univerzitě se tito 
studenti řadili k aktivním, jejichž cí-
lem nebylo jen navštěvovat přednášky 
a složit zkoušky (a pořádně zapařit na 
Stodolní). Ondra byl jedním z iniciátorů 
a zakladatelů studentského klubu Stu-
dentOFF, Terka se aktivně zapojovala do 
činnosti Stavovské unie studentů. 

Projekt Pragulic vznikl v březnu 
roku 2012 díky mezinárodní soutěži 
Social Impact Award, ve kterém zvítězil 
v rámci komunitního hlasování. Jeho cí-
lem je pomoci navrátit bezdomovce do 
pracovního procesu a zároveň nabíd-
nout zájemcům unikátní možnost po-
znat skutečný život na ulicích.

V současné době Pragulic zaměstná-
vá pět průvodců, jež byli pečlivě vybráni 
a absolvovali čtyřtýdenní školení. V jeho 
průběhu si vytvořili vlastní trasy bu-
doucích prohlídek založených na svých 
osobních zkušenostech. Díky tomu je 
každá jednotlivá trasa a prohlídka zcela 
unikátní. Některé z tras umožňují po-
znání známých míst, jiné seznamují s ži-
votem ve squatech, azylových domech, 
skýtají poznání skrytých a temnějších 
zákoutí města nebo také odhalují spo-

jitosti s komunistickým režimem. Pro-
hlídky jsou poskytovány i pro zahraniční 
zájemce za pomocí dobrovolníků, kteří 
se podílejí na tlumočení prohlídek a jsou 
širší součástí týmu. Mezi zájemce, kteří 
vyhledávají netradiční prohlídky Prahy, 
patří jak cizinci, tak občané České repub-
liky včetně samotných obyvatelů Prahy, 
kteří mají zájem poznat město, v němž 
žijí z jiné perspektivy. Podobný projekt 
jako je Pragulic probíhá úspěšně také v 
Londýně, Mnichově, Kodani, Norimber-
ku či Hamburku. 

Projekt je založen na principu sociál-
ního podnikání a je financován z příjmu 
uskutečněných prohlídek. Cena prohlíd-
ky je stanovena na 200 Kč/dospělý, 130 
Kč/student, důchodce, přičemž polovina 
z platby je cílena průvodci a polovina na 
chod organizace. 

Je až neuvěřitelné, jak z jednoho „tro-
chu bláznivého“ nápadu tří studentů 
může vzniknout zajímavý projekt. Pře-
jeme týmu Pragulic hodně zdaru a dob-
rých nápadů i do budoucna a zároveň se 
těšíme se na projekty dalších studentů, 
kterými se rádi necháme překvapit. 

Petra ŠOBÁŇOVÁ

Pragulic
úspěšný projekt absolventů 

Filozofické fakulty OU Těsně před Vánocemi, 21. prosince 
2012 obdržel prof. Jiří Močkoř, rektor 
Ostravské univerzity v Ostravě z Evrop-
ské komise v Bruselu velmi potěšující 
zprávu, že naší Alma mater byl udělen 
prestižní certifikát ECTS Label. Ostrav-
ská univerzita v Ostravě se tak zařadila 
mezi deset českých vysokých škol (VUT 
v Brně, VŠE v Praze, MU v Brně, VŠB-TU v 
Ostravě, TU v Liberci, ZČU v Plzni, Men-
delova univerzita v Brně, UTB ve Zlíně a 
VŠTE v Českých Budějovicích), jimž bylo 
počínaje rokem 2009 uděleno nejuzná-
vanější evropské ocenění v oblasti terci-
árního vzdělávání, potvrzující kvalitu a 
excelenci vysokoškolské instituce.

ECTS je zkratkou pro Evropský kre-
ditní systém pro transfer a akumulaci, 
považovaný za základní kámen pro vy-
tváření společného evropského prosto-
ru v terciárním vzdělávání, jehož cílem 
je umožnit srovnatelné kvalitní studium 
ve všech evropských  zemích. Certifikát 
ECTS Label je zároveň výrazem oceně-
ní vysokoškolským institucím, které 
správně implementovaly kreditní sys-
tém ve všech svých bakalářských i magi-
sterských studijních programech a jsou 
schopny garantovat v celoevropském 
měřítku srovnatelná studia.

Získat toto ocenění není snadnou 
záležitostí, o čemž svědčí fakt, že Os-
travská univerzita v Ostravě se něj 
intenzivně připravovala téměř pět let. 
Dle metodiky ECTS musel být zpra-
cován v anglickém jazyce obsáhlý a 
na internetu snadno dostupný kata-
log, zahrnující informace o všech na 
Ostravské univerzitě vyučovaných 
studijních programech, oborech i stu-
dijních předmětech. Další podmínkou 
k získání ECTS Label bylo prokázání 
kvalitního systému fungování procesu 
mobility vyjíždějících i přijíždějících 
studentů v souladu s náročnými stan-
dardy ECTS.

Evropská komise je ve svém roz-
hodování o udílení ocenění ECTS La-
bel velmi náročná, což  podtrhují i 
poslední zveřejněné výsledky z pro-
since 2012: Do Bruselu byly zaslány 
žádosti čtyřiceti dvou evropských vy-
sokoškolských institucí, přičemž cer-
tifikát ECTS Label získalo jen dvacet 
tři  uchazečů, z toho pět z České re-
publiky. Pro Ostravskou univerzitu v 
Ostravě je velkým úspěchem, že k nim 
přísluší.

     
 Jana BOLKOVÁ

III. Ostravský knižní veletrh 
Dům knihy Librex 
8. 03. 2013 v 16:00 hodin
Knižní veletrh – Kacířské Čechy 
Martin C. Putna, Lenka Procházková, 
Kateřina Tučková – besedy a autogra-
miády 

9. 03. 2013 v 10:00 hodin
Knižní veletrh – Píšící lékaři –
MUDr. Jan Cimický a MUDr. Radovan 
Jursa – křty knih – besedy – autogra-
miády 

9. 03. 2013 v 16:00 hodin
Knižní veletrh – Svět rodu ženského – 
O čem píší ženy
Irena Obermannová, Eva Tvrdá, Mar-
kéta Hejkalová, Jarmila Dolanská, Jana 
Hochmannová, Marta Fox – beseda a 
autogramiáda 

10. 03. 2013 v 10:00 hodin
Knižní veletrh – Ivan Klíma – beseda a 
autogramiáda 
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Historická i současná exlibris se představila 
v Galerii Na Půdě

   Exlibris – drobné grafické tisky 
neboli umělecky provedené značky 
vlastníků knih – zaplnily v průběhu 
února stěny Galerie Na Půdě FF OU. 
Výstavu zahraničních a domácích au-
torů heraldických exlibris zde před-
stavila Hukvaldská heraldická galerie, 
zasvěcené úvodní slovo pronesl doc. 
Tomáš Krejčík. 
     „S nejstaršími exlibris se setkáváme 
už ve středověkých rukopisných kode-
xech z počátku 16. století. Zprvu si je 
pořizovali panovníci, šlechtické rody a 
klášterní knihovny, kteří současně dba-
li na vysokou kvalitu jejich umělecké-
ho provedení. Mezi autory exlibris byli 
významní umělci té doby jako Albrecht 
Dűrer, Lucas Cranach, Bartel Beham 
a další. Na nádherných grafických 
tiscích byl obvykle znázorněn rodový 
znak či erb majitele či rodu provedený 
technikou mědirytu, dřevorytu, leptu, 
suché jehly atd. K zajímavostem exlib-
ris náleží, že po několik staletí zároveň 
plnily i funkci evidenční a informační,“ 
zdůraznil doc. Krejčík. V průběhu sta-
letí se rozšířila škála témat exlibris o 
další motivy: krajinu, alegorie vzděla-
nosti, symboly povolání majitelů knih 
apod. V průběhu 19. stol., kdy se roz-
šířila strojová výroba knih, se vzhled 
exlibris zjednodušil, bylo dokonce 
možno koupit anonymní exlibris, do 
nichž majitel vpisoval jen své jméno 
nebo monogram. Zdálo se, že umělec-
ká exlibris jsou na ústupu.
   „Obnova knižní kultury ovlivnila i 

osud exlibris. Největší rozmach exlib-
ris se datuje na období poslední třetiny 
19. století do začátku 2. světové války. 
O zajímavá a hodnotná stará exlibris 
začínají projevovat zvýšený zájem he-
raldikové, genealogové, sběratelé krás-
ných tisků. Vznikla tzv. sběratelská ex-
libris, která již nebyla prvotně určena k 
vlepování do knih, ale milovníci grafiky 
je začali sbírat, vyměňovat a hodnotit,“ 
uvedl doc. Krejčík. Zároveň vznikaly 
sběratelské společnosti (Londýn 1890, 
Berlín 1891, Vídeň 1903, v Čechách 
první neúspěšné pokusy v rámci Spol-
ku českých bibliofilů v roce 1909, 1918 
pak založení Spolku sběratelů a přátel 
exlibris).
   „Za počátek moderního exlibris v čes-
kém prostředí se obvykle považuje gra-
fický list, který v roce 1868 vytvořil Josef 

Mánes pro rytíře Vojtěcha Lannu, zaní-
ceného českého sběratele a mecenáše 
umění. Mezi tvůrce exlibris se řadili i 
přední význační čeští umělci této éry 
jako Mikoláš Aleš, Alfons Mucha, Max 
Švabinský, Vojtěch Preissig. Na tradi-
ci tvorby kvalitních exlibris navázali 
úspěšně po 2. světové válce i další gene-
race umělců jako B. Štorm,  E.  Hašková, 
J. Liesler, J. Pileček, K. Beneš, V. Suchá-
nek, E. Ranný a mnoho dalších,“ konsta-
toval Tomáš Krejčík.
  V dnešní době je exlibris součástí 
užitého mění (jako např. novoročenka, 
plakát). Je tvořeno původní grafickou 
technikou, tištěno v omezeném nákla-
du a zpravidla umělcem podepsáno a 
číslováno. Exlibris vzniká na objed-
návku majitele a slouží k výměně s 
dalšími sběrateli. Objednávkou vzniká 
zajímavý vztah mezi umělcem a vlast-

Doc. Krejčík, L. Szijjarto a prof. Myška.                                                   Foto: Richard Psík

Zleva děkan, prof. Zářický, doc. Krejčík a  
L. Szijjarto.                      Foto: Richard Psík

níkem značky; musí jí předcházet se-
známení se s tvorbou umělce a tříbení 
vlastního názoru, proč a jaké exlibris 
vlastně sběratel chce (např. vytvoření 
vlastního rodového znaku, zakompo-
nování atributů vztahujících se k místu 
rodiště apod.).
   Unikátní výstava Hukvaldské heral-
dické galerie nabídla zajímavý pohled 
na tvorbu historických a současných 
exlibris z dílen domácích i zahranič-
ních tvůrců. Soudě dle zájmu z řad 
studentů i široké veřejnosti věříme, že 
kouzlo a poetika drobného grafického 
listu oslovily nejen návštěvníky z řad 
milovníků výtvarného umění. Výsta-
va je koncipována jako putovní, a tak 
osloví jistě řadu lidí, v nichž možná 
podnítí zájem o tuto staletou součást 
grafického umění.
     

Jana BOLKOVÁ

Bohatá publikační žeň na FF OU v roce 2012
Dokončení ze str. 3.
Byly vytyčeny dva základní cíle. Prvním 
bylo shromáždit a prezentovat původní, 
aktuální a v rámci možností ucelený kor-
pus jazykového materiálu, druhým pak 
podrobit revizi dosavadní teorii argotu 
(popř. vězeňské mluvy), a to zejména v 
bodě údajné kryptické funkce.
HRDINOVÁ, E. M.: Cesty vznikají tak, že 
po nich jdeme… Hlaholský misál „Voj-
těcha Tkadlčíka“ Hláskoslovná analýza. 
102 str. Repronis, Ostrava. 
Monografie se týká problematiky české 
církevní slovanštiny a snah o její obnovení 
ve dvacátém století. Ideovým otcem těch-
to snah byl olomoucký slavista a teolog 
Vojtěch Tkadlčík, který od šedesátých let 
minulého století začal zpracovávat tzv. 
„Hlaholský misál“, tj. řád české římskoka-
tolické mše v církevněslovanském jazyce. 
Nešlo o jazyk někdejších velkomoravských 
památek, nebo památek středověké české 
redakce církevní slovanštiny, ale o moder-
nizovanou hypotetickou podobu církevní 
slovanštiny českého prostoru ve století 
dvacátém, jež obsahovala vedle starších 
jazykových prvků i novější změny, ba i 
změny, jež jsou typické pouze pro češtinu. 
V této monografii byl charakter „Tkadlčí-
kovy redakce české církevní slovanštiny“ 
ilustrován na hláskoslovném plánu.
KLADIWA, P., POKLUDOVÁ, A. /eds/: 
Hans Kudlich (1823–1917). Cesta života 
a mýtu. 376 str. Finidr, Český Těšín.
Kniha obsahuje: 1) Životní osudy, postoje 
a názory Hanse Kudlicha, a to jak na zá-
kladě dosud vyšlé převážně německoja-
zyčné literatury, tak archivních pramenů, 
tištěných prame-nů a dobových novin; 2) 
Reflexi Hanse Kudlicha jeho současníky i 
pozdějšími generacemi a v rámci toho i 
analýzu procesu, v němž se Kudlich stal 
součástí sudetoněmeckého „národního“ 
historického příběhu. Rakouskými i čes-
kými Němci byl vnímán jako Bauern-
befreier, o čemž svědčí i pomníková kul-
tura.
BRŇÁKOVÁ, J.: Les Aspects Phraséolo-
giques du Lexique Français. Repronis, 
Ostrava (v tisku).
TOMKOVÁ, M.: Emotionalität in den Lie-
dern der Sammlung „Des Knaben Wun-
derhorn“. 304 str. Repronis, Ostrava. 
Kniha představuje soupis obsáhlého a 
rozmanitého spektra jazykových pro-
středků v lidových písních sbírky „Des 
Knaben Wunderhorn“ od Achima von Ar-
nima a Clemense Brentana, které slouží k 
vyjádření emocionality. Díky zaměření 

na fenomén emocionality jsou zkoumány 
nové aspekty a písně jsou analyzovány z 
nového úhlu pohledu.
NALDONIOVÁ, L: Ruská sofiologie a věč-
né ženství. 186 str. Repronis, Ostrava.
Za časů vlády marxisticko-leninské ideo-
logie v Rusku byli všichni náboženští 
filosofové vyhnáni do emigrace nebo 
zatlačeni do ústraní. Byl mezi nimi i vý-
znamný proud sofiologů, jejichž ústřed-
ním tématem byla Sofie, archetyp věč-
ného ženství. V dnešní době opět roste 
zájem o tento typ filosofování, avšak v 
českém prostředí schází ucelený přehled 
o vývoji ruské sofiologie. Proto je v této 
publikaci podán nejdříve stručný přehled 
užití a vývoje pojmu Sofie či moudros-
ti v dějinách – před tím, než Sofie přišla 
do Ruska a byla filosoficky zpracována 
prvním ruským systematickým filosofem 
Vladimírem Solovjovem. Jako jeho nejvý-
znamnější následovníci jsou představeni 
Sergej Bulgakov a Pavel Florenskij, kteří 
Solovjovo dílo doplnili a rozšířili. Kniha si 
všímá i ruských symbolistů, kteří ve svých 
básních opěvovali Sofii jako výraz věčné-
ho ženství a ideální krásy.
URBANOVÁ, S.: Dialogy Ivy Procházko-
vé. 200 str. Repronis, Ostrava. 
Monografie se zabývá prozaickou tvor-
bou Ivy Procházkové v chronologickém 
sledu, jak byla vydávána, a to bez ohledu 
na zvolený jazyk, místo vydání a inten-
cionalitu. Osvětluje se povaha autorčiny 
literární fikce, typy postav, problémy a 
zvláště celkové humánní vyznění, které 
se spolupodílejí na jejím mezinárodním 
ohlasu.
SZCZERBA, L.: Spirituality in the Work of 
Gary Snyder. 114 str. Repronis,Ostrava. 
Studie analyzuje spiritualitu v díle ka-
lifornského básníka a esejisty Garyho 
Snydera Autor ve svém synkretistickém 
díle propojuje zejména spiritualitu seve-
roamerických indiánů a zen buddhismu. 
Spiritualita je zkoumána na základě čtyř 
aspektů: identita, komunita, divinita a 
integrita. Součástí studie je také zhodno-
cení konzistence a autenticity Snyderovy 
vyhraněné spirituality.
VOREL, J. /ed./: Studia humanitatis ars 
hermenutica IV. 586 str. Repronis, Ost-
rava. 
Kolektivní monografie je věnována násle-
dujícím tematickým okruhům: filozofická 
a hlubinná hermeneutika, interpretace 
a rozumění, interpretace a americký de-
konstruktivismus, „vnitřní forma“ a „du-
chovní zření“ uměleckého artefaktu, 

otázkám hermeneutické interpretace v lite-
rárněvědné rusistice a slavistice. Pozornost 
je rovněž věnována hermeneutické inter-
pretaci práva (místo a úloha právní herme-
neutiky v právním myšlení).
MALURA, J. TOMÁŠEK, M. /eds./: Krajina. 
Vytváření prostoru v literatuře a výtvar-
ném umění. Repronis, Ostrava (v tisku).
KALNICKÁ, Z., ŠKABRAHA, K. a kol.: Filo-
zofické a společenské kontexty vědeckého 
poznání. 346 str. Repronis, Ostrava (v tis-
ku).
HOPKINSON, CH., TOMÁŠKOVÁ, R., ZA-
PLETALOVÁ, G.: Interpersonální jazyková 
funkce v akademickém, mediálním a insti-
tucionálním diskursu. Repronis, Ostrava (v 
tisku).
JEMELKA, M. /ed./: Ostravské dělnické ko-
lonie II. Závodní kolonie kamenouhelných 
dolů a koksoven ve slezské části Ostravy. 
Repronis, Ostrava (v tisku).
MURYC, J. a kol.: Církevní diskurs v širším 
společensko-historickém kontextu české-
ho Těšína. Repronis, Ostrava (v tisku).
VAŇKOVÁ, L.: Německé lékařské texty. Re-
pronis, Ostrava (v tisku).
LIPOVSKI, R.: Lidé poddanských městeček 
na sklonku éry tradiční společnosti (pří-
klad Frýdku a Místku). Finidr, Český Těšín 
(v tisku).
PIŠL, M.: Der Ausdruck von Emotionen in 
gegenwärtigen deutschen Dramentexten. 
304 str. Repronis, Ostrava. 
Cílem monografie je výzkum vyjadřování 
emocí v textech německého postmoderního 
dramatu. Na základě zvoleného korpusu 
byla provedena analýza, které druhy emocí, 
emoční postoje a situace jsou v současném 
dramatu vyjádřeny. Předmětem zkoumání 
jsou také textové a komunikační strategie, 
pojednávaná témata a použité jazykové 
prostředky. Těžiště výzkumu spočívá v ana-
lýze jazykových prostředků ve vztahu na 
kontextuální vyjádření emocí v dramatic-
kém textu. Současně se bádání soustředilo 
na rozdílné komunikační strategie, které se 
podílejí a významně ovlivňují tematizování 
četných emočních konstelací.

Encyklopedie, slovníky, katalogy
LIPOVSKI, R., DOKOUPIL, L., ZÁŘICKÝ, A.: 
Lexikon českých historiků 2010. 650 str. 
Repronis, Ostrava (v tisku).
DAVID, J.: Paměť města – názvy míst HAVÍ-
ŘOV. 94 str. Tribun EU, Brno.
DAVID, J.: Paměť města – názvy míst OST-
RAVA. 100 str. Tribun EU, Brno.

       Jana BOLKOVÁ, Yvetta JUROVÁ
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„Jak to chodí na Yale“ 

Dokončení ze str. 5
tuci, fungující od roku 1932, ale v klubech 
a organizacích, jejichž historie sahá až do 
poloviny 18. století, se zachovaly starší 
formy studentského života. V zásadě exis-
tují dva druhy studentských spolků; sdru-
žení, čili bratrstva (fraternities) nebo ses-
terstva (sororities), která se označují za-
čínajícími písmeny řecké abecedy a která 
fungují na většině amerických vysokých 
škol, a tajné společnosti, které lze najít 
jen v Yale. K nejstarším spolkům označe-
ným řeckými písmeny patří Fí Beta Kappa 
(fungující už od roku 1753), ale existují 
zcela nové, jako např. sesterstvo Kappa 
Alfa Théta, v němž se od roku 1986 začaly 
sdružovat nové studentky – College byla 
totiž dlouho vyhrazena jen mužským stu-
dentům. První studentka byla sice přija-
ta na uměleckou školu (School of Arts) v 
roce 1869, ale College byla dlouhou dobu 
čistě mužskou záležitostí a teprve v roce 
1969 tam začaly studovat ženy společně 
s muži. 
     College a její systém v podstatě soupeří 
s historickými studentskými spolky, které 
se nehodlají vzdát svého elitářství – tajný 
spolek Skull and Bones (Lebka a kosti), 
existující od roku 1832, se dosud každý 
týden schází v budově bez oken a úspěš-
ně se mu daří vzdorovat všem pokusům 
zvědavých žurnalistů vypátrat, co se to 
tam vlastně odehrává. To ale zdaleka není 
všechno; studenti ze zemí celého světa 
založili své vlastní kluby, tak například 
Poláci, Albánci či Filipínci, a kdo má ještě 
jiné zájmy, může vstoupit do hudebního 
či žurnalistického spolku, který publiku-
je nejstarší americký univerzitní časopis 
nebo provozuje studentskou stanici, vysí-
lající 24 hodin denně. 
     Ať už studenti na College patří k tomu 
či onomu klubu, trénují na stadiónu, ves-
lují na řece (což je oblíbený ženský sport), 
nebo redigují noviny, jsou si dobře vědo-
mi, že se jim dostává zvláštní výsady: že 
mezi jejich učitele patří známí profesoři a 
odborníci. A toto vědomí je bude dopro-
vázet po celý život. V Americe jsou lidé 
pyšní na své vzdělání, získané na staré 
nebo nové univerzitě, a student či absol-
vent zůstává své alma mater věrný po 
celý svůj život, cítí se být členem určitého 
studijního ročníku a v organizaci svých 
spolužáků volí tajemníka, přispívajícího 
jako korespondent do absolventského ča-

sopisu, který vydává každá univerzita 
a který referuje a někdejší studenty 
daného ročníku průběžně informuje o 
uzavřených sňatcích, narozených dě-
tech, podniknutých cestách, pracov-
ních úspěších či úmrtích. 
     Každý studijní ročník se pravidelně 
po pěti letech schází na slavnostním 
třídním shromáždění v areálu univer-
zity. Na trávníku se objeví bílé stany. 
Přípitky, slavnostní proslovy, setkání 
starých přátel, a pokud by někdo sháněl 
novou práci, má zde dobrou příležitost. 
Univerzita podle vlastních sil podporu-
je tato slavnostní setkání, protože ab-
solventi, neboli alumni/alumnae, jsou 
štědří a univerzitě poskytují dary, a to 
nejen formou peněz v hotovosti, ale i v 
podobě akcií, převodu cenných papírů 
a pozůstalosti v závěti. Jen jako příklad 
mohu uvést, že absolventi univerzitní-
ho ročníku 2012 pro svou alma mater 
vybrali 31 000 dolarů a jejich rodiče k 
tomu jako dar přidali dalších 185 000 
dolarů. Dosud se nezapomnělo na sku-
pinu absolventů ročníku 1954, kteří se 
v roce 1979 dohodli, že své dary sloučí 
a jejich správu svěří do rukou profesi-
onálního burzovního makléře, jemuž 
se podařilo docílit výnosu ve výši 37 
% – univerzita tak nakonec získala dar 
ve výši 90 milionů a za ně postavila 
nové vědecké centrum, nesoucí jméno 
studentského ročníku 1954. Zní to jako 
pohádka z Wall Street. 
     Jako univerzitní student má ale člo-
věk i jiné starosti, rád by dostal A (nej-
lepší známku) a ne F (nejhorší znám-
ku), učitelé jsou nároční a během dne 
a večera má člověk plno práce a povin-
ností. Na rozdíl od většiny evropských 
univerzit je americký proces výuky 
koncentrován do malých skupinek; 
sice stále existují velké přednášky pro 
stovky studentů, ale „věhlasný“ profe-
sor má přednášku jen jednou týdně a 
studenti se pak scházejí v malých sku-
pinách a s asistenty diskutují o dané 
látce nebo textu. Většina přednášek 
jsou spíš menší semináře, kde o textu 
diskutuje deset či dvacet studentů. Při-
tom se každý ze studentů ujímá úkolu, 
který mu zadal učitel; buď se jedná 
o ústní referát, nebo student předčí-
tá písemnou stať, kterou si připravil. 
Toho se účastní všichni, a kdo rád mlčí, 

nemá tam vlastně co pohledávat. Když 
jsem po Sametové revoluci poprvé zase 
vyučoval na jedné české univerzitě, vši-
ml jsem si, jak si studenti zapisují každé 
slovo, které jsem pronesl, jako by učitel 
byl věštcem neměnné pravdy – jednalo 
se o dědictví dogmatického a totalitního 
období, ale s tím byl brzy konec, pro-
tože jsem studentům řekl, že neznám 
žádnou definitivní pravdu, ale že věřím, 
že se k rozhodujícím poznatkům bude-
me moci přiblížit společnou prací… I ve 
třídě (minimálně tam, kde se jednalo o 
interpretaci poetických, filozofických a 
historických textů) měla vládnout dob-
ře informovaná diskuse. 
     V Americe existuje více než 4000 ko-
lejí a univerzit, které vždy na podzim 
přijímají novou generaci studentů, a 
není divu, že roste počet těch, kteří kla-
dou otázky na fungování těchto institu-
cí ve veřejném životě společnosti, a to 
právě v období globalizace, hospodář-
ských nejistot, revoluce v informační 
technologii a především v době chybějí-
cí shody v otázce, co by vlastně student 
měl znát. Nejnovější kniha Andrewa 
DelBanca, autora slavného životopisu 
amerického klasika Herrmana Melvilla, 
je instruktivním příkladem problémů, 
před nimiž stojí učitelé – má se College 
snažit vychovávat sebevědomé občany 
a přímé mladé lidi jako kdysi, nebo, tak 
jak se dnes zdá být žádoucí, dobře fun-
gující experty ve speciálním oboru? Co-
llege, jak požaduje DelBanco, by neměla 
být místem, které odděluje ty nejlepší 
od zbytku obyvatelstva. Naopak: měla 
by být místem konfliktů, kde mladí bo-
jují za produktivní myšlenky života a 
kde objevují, že vlastní zájem nestojí v 
cestě zájmu o to druhé. „Na tom závisí 
demokracie,“ tak DelBanco uzavírá svoji 
knihu a nelze jinak, než s ním souhlasit.

Peter DEMETZ
Yale University, leden 2013

Západní campus Yaleovy univerzity.
Fota: webové stránky yale.edu

Milí přátelé, tímto článkem bych 
vás chtěla všechny pozvat na výstavu 
Jana Zrzavého (1890–1977) pod ná-
zvem Božská hra do Galerie výtvarného 
umění v Ostravě. Dne 12. 12. 2012 zde 
proběhla vernisáž, která sklidila velký 
úspěch u širokého publika. Pokud jste 
ovšem na výstavu ještě nestihli vyrazit, 
nezoufejte, bude zde pro vás připravena 
až do 10. 3. 2013.

Pořadatelem výstavy je Galerie vý-
tvarného umění v Ostravě a spolupořa-
datelem Národní galerie v Praze. Celko-
vou koncepci výstavy připravili Vojtěch 
Lahoda, Lenka Bydžovská, Zuzana No-
votná a Karel Srp. 

Vernisáže se zúčastnilo mnoho mi-
lovníků umění z našeho města a široké-
ho regionu. Ohlasy byly i jsou převážně 
kladné, avšak vernisáží úspěch nekon-
čil, výstava Jana Zrzavého, Božská hra, 
je jednou z nejnavštěvovanějších výstav 
v našem kraji za poslední dobu.
   V Galerii výtvarného umění v Ostravě 
na vás čekají sály plné kvalitního české-
ho umění minulého století, a to ve dvou 
patrech. Připraveny jsou jak kresby, 
malby, tak i fotografie autora. Reperto-
ár je opravdu široký. Tvorba Jana Zrza-
vého je prezentována v rozsahu větším 
než půl století (67 let), což je úctyhodný 
autorský i kurátorský výkon. Díla jsou 

shromážděna z dvaceti dvou institucí 
z České republiky. Vystavované jsou i 
kusy z mnoha soukromých sbírek. Nej-
starším obrazem jsou „Stromy“ z roku 
1907 a nejmladším je „Modrá hlava“ z 
roku 1974.

Za povšimnutí stojí obrazy, na nichž 
je typickým Zrzavého rukopisem zob-
razena industriální rustika Ostravy tři-
cátých let minulého století, bukolická 
pahorkatina černouhelných hald zdo-
bená ornamentem ocelové konstrukce, 
„munchovskou křivkou“ cesty mizející 
za horizontem. Ptáte se proč? Na pod-
zim roku 1932 právě Dům umění v Mo-
ravské Ostravě uspořádal samostatnou 
výstavu Jana Zrzavého, která byla ve 
své době pojata jako velkolepá událost. 
Umělec se zúčastnil vernisáže a strávil 
nějaký čas v Ostravě, kde nasával místní 
atmosféru a objevil zde zajímavý a nový 
motiv, a to „černé haldy na předměstí“, 
který ho zaujal natolik, že se mu ve své 
tvorbě věnoval ihned po své návštěvě 
Ostravy a poté se k němu opět vrátil v 
padesátých letech. 

Je zjevné, že autor měl k městu Ost-
rava velmi kladný vztah, který se odráží 
i v části jeho díla. Snad i proto je letos, 
po osmdesáti letech, kdy zde sklidil 
úspěch svou první výstavou, možnost 
opět obdivovat jeho odkaz v rozsáhlém 

výběru jeho celoživotní tvorby.
V rámci přípravy výstavy vznikla 

také obsáhlá publikace, která detailně 
mapuje vystavovaná díla a je možno ji 
při návštěvě galerie zakoupit.

Pokud jste ještě výstavu Jan Zrzavý/
Božská hra v Galerii výtvarného umění 
v Ostravě nenavštívili, vřele doporučuji 
jeden z posledních dní, které již scházejí 
do jejího konce, využít k tomuto unikát-
nímu kulturnímu zážitku.

Tereza ČAPANDOVÁ
studentka 1. ročníku NMgr. oboru His-
torie a ochrana průmyslového dědictví

Kleopatra II, 1942 - 1957. 

Sedící dívka, 1945.

Benátky I., 1928.
Reprodukce jsou převzaty z publikace Miroslava Lamače: Jan Zrzavý.

Další studentská reakce na tuto unikát-
ní výstavu se nachází na str. 12.
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Cooltour

cooltourova.cz 
Nová scéna:
2. 3. 11:00 VNÍMÁNÍ V POHYBU A PO-
HYBEM
Taneční workshop pod vedením Heleny 
Arenbergerové
5.  3. 18:00 RADEK JAROŠ: OSMITISÍ-
COVKY – LHOTSE + ANAPURNA 
Přednáška
7. 3. 19:00 Loten Namling
Vystoupení světoznámého tibetského 
zpěváka.
 9. 3. 19:00 SQUAT
Autorský divadelní sitcom. Squat je 
nekompromisní záležitost. Neexistují 
žádné zábrany, žádné závazky ani žád-
né jistoty. Kdo se bojí, nesmí squato-
vat. Skoč pro flašku a dlouhé pejpry. Už 
budeš dole, prozvoň. Hodím ti klíče... 
Hustokrutopřísná věc. Vypalovačka z 
ostravského kulturního podhoubí. Co 
dokáže mladá ostravská herecká partič-
ka v živém doprovodu kapely FiHa? To 
se dozvíte v repríze úplně prvního diva-
delního sitcomu!
12. 3. 18:00 JAKUB VÁGNER: EXOTICKÝ 
RYBOLOV
Přednáška
15. 3. 18:00 Francouzská noc
Komponovaný večer věnovaný fran-
couzskému filmu a hudbě
19. 3. 18:00 RUDOLF ŠVAŘÍČEK: 
BHÚTÁN
Přednáška
21. 3. 19:00 VRRh ženy kamenem
Taneční divadlo s jednoduchou a hravou 
scénografií, ve které je divák aktivně za-
pojen. Šachovnice s devíti poli, pod kte-
rými se skrývá devět různých tanečních 
celků a situací.
Pokud se právě vy rozhodnete zakou-
pit si lístek a s kapkou štěstí se stanete 
vybraným divákem, budete mít jedineč-
nou šanci rozhodnout o posloupnosti 
večera a určit tak směr představení. Jed-
noduše, za co si zaplatíte, to uvidíte!!!
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Pokračování ze str. 4
Koreje a z Evropy. Celkový počet všech 
studentů v předešlém roce činil 11 875 
a 17 % z nich byli cizinci. 
     College je abstraktní pedagogický po-
jem, protože ve skutečnosti se vlastně 
jedná o 12 kolejí a v každé z nich v ma-
lých bytech bydlí společně na čtyři sta 
studentů. Každá kolej má svou kuchyni 
s menzou, studijní knihovnu, pracovnu 
vybavenou výpočetní technikou a klu-
bovny, ve kterých se také hraje divadlo. 
To všechno spravuje master (ředitel), 
který zde bydlí se svou rodinou, a dě-
kan, který se stará o akademický růst 
studentů. Na každou kolej je napojeno 
více než tucet i více vědeckých pracov-
níků fakulty, takzvaných fellows. Byl 
jsem fellow na Ezra Stiles College, měl 
jsem tam svou pracovnu, kde jsem vy-
konával své konzultační hodiny (a radil 
studentům z koleje, ale i mým dokto-
randům), často jsem obědval u jednoho 
stolu společně se studenty a vždycky 
jsem se účastnil diskusních večerů, kte-
ré svolával ředitel koleje, nebo když byl 
na posezení se studenty u čaje pozván 
známý filmový režisér či spisovatel – 
zkrátka, pořád se něco dělo. 
     Nebylo by nic pošetilejšího, než lpět 
na někdejších elitářských klišé a domní-
vat se, že dnešní studentstvo tvoří jen 
elegantní a bohatí mladí lidé, patricijští 
dědici oněch dědů a otců, kteří kdysi na 
College studovali. Dnes je to zcela jinak 
– 6 % studentů na College je afroame-

„Jak to chodí na Yale“ 

rického původu, 8 % tvoří Hispánci a 
15 % pochází z asijských rodin, které 
od svých dětí očekávají zvláštní studijní 
nadšení a svědomitost. Ale odkud berou 
studenti tolik peněz, aby mohli zaplatit 
vysoké poplatky? Jen za výuku v minu-
lém roce to bylo 42 300 dolarů, k tomu 
se ještě musí připočítat dalších 13 000 
za stravování a ubytování, takže celkem 
55 300 dolarů za jediný rok. Nejdůleži-
tější ale je, že ke studiu jsou uchazeči 
přijímáni bez ohledu na hospodářskou 
situaci jejich rodiny; jakmile kandidát v 

rámci složitého procesu (včetně písemné 
zkoušky SAT = standardized admission 
test) prokáže, že patří k nejtalentova-
nějším mladým lidem v zemi, je přijat a 
finanční záležitosti se řeší později. V roce 
2011 se 27 223 mladých lidí ucházelo o 
přijetí na College, ale přijato bylo jen 7,7 
% z nich (proto se kandidáti pokoušejí o 
přijetí na šesti či sedmi školách a věří, že 
to dobře dopadne, jako třeba moje mlad-
ší dcera, která se chtěla dostat na Bar-
nard College do New Yorku, ale o přijetí 
se ucházela na dalších sedmi jiných ústa-
vech). College přispívá; na Yale dostává 
56 % studentů (to je přinejmenším více 
než 3000 studentů) stipendium, které v 
průměru činí asi 38 000, maximálně 57 
000 dolarů. Student si může na své ko-
leji přivydělávat brigádami, například 
v knihovně s více než dvanácti miliony 
svazků, nebo si musí (jako moje starší 
dcera) u nějaké banky vzít studentskou 
půjčku, která se splácí až po dokončení 
studia. V září vždycky nastává velké stě-
hování do College; dobře si vzpomínám, 
jak jsme do našeho auta nakládali šaty 
naší dcery, její knížky, obrázky a stojací 
lampu, kterou si bezpodmínečně chtěla 
vzít s sebou do nového ubytování v Johns 
Hopkins College v Baltimoru. 
     Struktura dvanácti kolejí na Yaleově 
univerzitě patří k relativně mladé insti-

Dokončení na str. 6

Absolventi Yaleovy univerzity se vždy aktivně podíleli na americkém politickém životě. Byli na-
příklad vlivnými vůdci za časů americké revoluce, řada z nich patřila k signatářům Prohlášení 
nezávislosti v roce 1776.

Knihovna starých tisků a rukopisů.

ŠTĚSTÍ
 Spokojenost, svoboda, úspěch, štěstí – všechny tyto abstraktní pojmy mají nejedno společné – každý z nás jim 
přisuzuje jinou hodnotu, pro každého z nás mají jiný význam. Je nesnadné je uchopit, popsat či vysvětlit. Ve své podstatě 
jsou jedinečné, stejně tak jako osobnost, která si je vykládá. Proto tedy i prožitek štěstí, a štěstí samo o sobě, jednoho člo-
věka nemusí ve stejném případě znamenat štěstí pro druhého. Rozhodla jsem se touto cestou vyzkoušet si, a záměrně píši 
vyzkoušet, co štěstí znamená pro mě, co považuji za štěstí já osobně.
 Štěstí, to je pro mě okamžik uvědomění si, že můj vlastní život je ve své obecné nedokonalosti dokonalý svým vlast-
ním způsobem. Okamžik, při kterém mě zaplaví prožitek radosti a blaženosti, když si uvědomím, že všechno, co je pro mě 
v danou chvíli a životní etapu důležité a podstatné, vlastně mám. Okamžik, kdy mi dojde, že všechna přání a hodnoty, které 
bych si určitě přála, kdyby již nebyly nastaly, jsou pro danou „chvíli“ splněny. A když se nad tím tak zamýšlím, mohu tedy s 
jistotou povědět, že jsem aktuálně šťastná. Šťastná způsobem, který právě teď a nyní považuji za šťastný. Je to stav okamži-
ku, díky kterému byste na případnou obligátní otázku „Tak co, jak se máš?“ se spokojeným a jistým pocitem odpověděli: 
„Děkuji, mám se skvěle!“
 Prožití onoho okamžiku štěstí má pro mě také motivující charakter. Nejen v tom smyslu, abych si tento pocit rados-
ti a spokojenosti udržela, ale především mě motivuje k tomu, abych byla vděčná za to, že tomu tak je. Že mám momentálně 
všechno, po čem bych jinak bezpochyby toužila. A že třeba jiní takovéto „štěstí“ nemají.
 Takže například, když se po náročném dni plném shonu a vyřizování mám kam vrátit – domů, kde mám všechny 
své rodinné příslušníky a své soukromí; když se po dni stráveném ve škole dozvím nové a zajímavé informace o oblastech 
psychologie – oboru, který studuji, obdivuji a chtěla jsem ho studovat už od dětství; když se cítím pod psa a je tu pro mě má 
nejlepší kamarádka, která mě vždycky dokáže povzbudit; když si večer lehnu do postele, zazvoní mi mobil a od milovaného 
člověka mi přijde zpráva na dobrou noc zakončená slovy „miluji tě“ – to je pro mě pravé štěstí! Pro někoho možná banální 
situace, pro mě chvíle vysoké ceny. A v takovýchto chvílích nemohu být šťastnější!

Všichni členové akademické obce jsou 
srdečně zváni na společné zasedání stu-
dentů a učitelů u příležitosti slavnostní-
ho zakončení VIII. ročníku překladatel-
ské soutěže, které se koná pod záštitou 
děkana FF OU, prof. dr. A. Zářického, 
Ph.D., 12. března 2013 od 9.10 hodin v 
místnosti E 308 (budova E, třída Čs. le-
gií, Ostrava 1).

Program dopolední konference:

1. Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan 
FF OU v Ostravě
Úvodní slovo a předání čestných uznání

2. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D., 
FF UK v Praze, 
Spory o kvalitu překladu 

3. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., PrF UK v 
Praze,
Teorie a praxe právního překladu – 
shoda či rozpor?

4. PhDr. Milan Macháček, redaktor 
nakladatelství Paseka,
Redaktor jako pán a sluha

5. Mgr. Barbora Gregorová, překlada-
telka.
Nástrahy mladé polské prózy aneb jak 
píší děti horší konjuktury (na příkladu 
románů Doroty Maslowské a Mirka 
Nahacze)

Program odpoledního zasedání od 
14.00 h:

Diskuse nad konkrétními problémy 
soutěžních překladů budou probíhat 
v překladatelských dílnách na jed-
notlivých katedrách (KAA, KGE, KRO, 
KSL), místo konání bude upřesněno 
na příslušné katedře. Překladatelské 
dílny jsou otevřeny nejen soutěžícím, 
ale také všem ostatním zájemcům o 
překlad.

23. 3. 19:00 Maryša
Vrcholné drama bratří Mrštíků pohle-
dem nejmladší generace. Současná 
inscenace hry, kterou potkal podobný 
osud jako její hlavní postavu... Doba 
dávno pominula, na/stole/ná témata 
však zůstávají v nás a Tyátr nehodlá ml-
čet. Znovuotevření případu po stopěta-
dvaceti letech – zapomeňte na všechny 
ochotníky, Lábuse i Kaisera. Inscena-
ce byla oceněna Cenami za inscenaci, 
herectví, úpravu a režii na festivalech 
amatérského divadla ve Slavičíně a v 
Děčíně a byla přímo nominována na 
prestižní mezinárodní přehlídku Jirás-
kův Hronov 2011.
26. 3. 18:00 Horror freakshow
Večer kultovního hororu
30. 3. 11:00 VNÍMÁNÍ V POHYBU A PO-
HYBEM
Taneční workshop pod vedením Heleny 
Arenbergerové
31. 1. 18:00 Barbora Hrzánová & 
Condurango
Koncert

Galerie:
Do 8. 3. Sasanca – The city folklore ar-
tist.
11. 3. 19:00 Degustace – vernisáž vý-
stavy. Výstava pedagogů oboru Grafický 
design, kteří působí na Střední umělec-
ké škole v Ostravě. Na výstavě budou 
k vidění jejich kresby, ilustrace, malby, 
volná i užitá grafika

Taneční sál:
5., 12., 19. a 26. 3. 19:00 workshop: Kla-
sika na balkóně 
Workshop klasického tance pro začá-
tečníky a mírně pokročilé s Markétou 
Pospíšilovou.
6., 13., 20. a 27. 3. 19:00 workshop: Pra-
xe a rozvoj současné taneční techniky 
Tréninky současného tance pod vede-
ním lektorky Jany Ryšlavé.  

Srdečně zveme na přednášku

PhDr. Evy Janáčové

ŽIDOVSKÁ IKONOGRAFIE 
V ČESKÝCH ZEMÍCH

sepulkrální a synagogální motivy

5. března 2013 ve 14.00 v učebně E 323
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LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

univerzity starého a nového světa
Prof. PhDr. Peter Demetz 
je germanista světového významu, lite-
rární historik, spisovatel a překladatel, 
který celý život působil na slavné americ-
ké Yaleově univerzitě. Narodil se v Praze 
v česko-německo-židovské intelektuální 
rodině, byl spřízněn se spisovatelem Ma-
xem Brodem, nejdůvěrnějším přítelem 
Franze Kafky.
   Za druhé světové války byl nacisty to-
tálně nasazen a vězněn, matčina část 
jeho rodiny byla v Terezíně vyvražděna.
   Po válce studoval prof. Demetz ger-
manistiku, bohemistiku, religionistiku 
na FF Univerzity Karlovy. V r. 1949, po 
státním převratu v naší zemi, se mu po-
dařilo uprchnout do Německa, kde spolu 
s Pavlem Tigridem několik let působil v 
kulturní redakci Svobodné Evropy.
   Od r. 1953 žije v USA, kde na Yaleově 
univerzitě získal doktorát a kde pak po 
celý život působil jako profesor dějin 
německé literatury a literární kompara-
tistiky. Na svou starou vlast nezapomněl 
– napsal celou řadu knih o pražské ně-
mecké literatuře.  
   V r. 1994 jej tehdejší děkanka FF OU 
pozvala do Ostravy, aby zde přednášel 
německou literaturu a vnesl tak na nově 
budovanou katedru germanistiky meto-
dy z univerzity v Yale.

   Pan profesor k nám přijížděl v letech 
92-97 každoročně na 6-8 týdnů, a ně-
kolikrát i posléze na krátkodobý pobyt  
a pomáhal formovat rodící se katedru 
germanistiky. (Toto pracoviště, založené 
na nové FF v r. 1991, šlo mílovými kroky 
kupředu a dnes patří k nejkvalitnějším 
na této fakultě.) Je pro nás velkou ctí, že 
naše fakulta se stala vydavatelem jedné 
z publikací prof. Demetze – knihy esejů 
a vzpomínek České slunce a moravský 
měsíc, v níž hovoří také o svém působení 
na naší katedře germanistiky a dojmech 
z procházek Ostravou. (Kniha je k dispo-
zici ve studovně FF.) 
   V r. 1997 byl panu profesorovi na ná-

vrh vědecké rady FF udělen první univer-
zitní titul doctor honoris causa.
  Prof. Demetz je nositelem celé řady 
prestižních vyznamenání:  1971 Golden 
Goethe Medaille (Deutsche Bundesre-
publik), 1984 Commander‘s Cross of the 
Order of Merit (Deutsche  Bundesrepub-
lik), 1989 Kritikerpreis (Deutsche Akade-
mie, Darmstadt), 2000 Vyznamenání za 
zásluhu (udělil prezident Václav Havel, 
Praha), 2006 Vyznamenání za zásluhy 
(udělil primátor hlavního města Prahy), 
2012 Georg Dehio Buchpreis (Berlin), 
2012 Zlatá Medalie Karlovy Univerzity, 
Praha.

Koncem minulého roku oslavil pan 
profesor v plné svěžesti a tvůrčím rozletu 
devadesátiny. 
  Listy FF pravidelně a se zájmem čte, 
speciálně pro ně napsal vzpomínku „Jak 
to chodí na univerzitě v Yale“, kterou vám 
zprostředkováváme. Slíbil, že při své pří-
ští cestě do Evropy, kterou pro tento rok 
plánuje, naši fakultu určitě navštíví. Bu-
deme se těšit! 
                                            Eva MRHAČOVÁ 

„Jak to chodí na Yale“ 

   Téměř 40 let svého života jsem strávil 
na Yaleově univerzitě: nejdříve jako stu-
dent, pak jako nově promovaný doktor 
filozofie (vlastně doktor srovnávací lite-
ratury) a nakonec jako řádný profesor. 
Nemyslím si ale, že zde budu popiso-
vat zašlou minulost; hodně věcí se sice 
inovuje a organizuje jinak, ale způsob 

života na starých univerzitách se zase 
tak rychle nemění. Tak tedy: Yale byla 
založena v roce 1701 (tehdy ještě byla 
Amerika britskou kolonií) jako škola pro 
misionáře, kteří byli vysíláni do Číny. O 
sto let později se Yale stala soukromou, 
nestátní institucí, která v roce 1861 udě-
lila první doktorát filozofie podle němec-
kého vzoru. A tento titul jsem v létě roku 
1956 převzal za doprovodu Brahmsovy 
hudby také já, oblečen do příslušného 
černo-modrého taláru. 
   Myslím, že každodenní život na Yale-
ově univerzitě si uchoval mnoho tradič-
ních rysů: studenti a pedagogové bydlí, 
studují, stravují se a (pokud jsou věřící) 
modlí se společně, a tak lze hovořit o 
skutečném společenství studujících a 
vyučujících. Když jsem byl vedoucím ka-
tedry a jeden nový člen fakulty mi ozná-
mil, že chce bydlet v New Yorku a vlakem 
dojíždět do práce do Connecticutu a na 

Yale, dal jsem mu dobře míněnou radu, 
aby bydlel přímo v New Havenu nebo 
blízkém okolí, protože veškeré dění 
se každodenně odehrává tam a v jeho 
těsném sousedství. Yaleova univerzita 
je komplikovaná instituce; jejím histo-
rickým jádrem je College, která po čty-
řech letech končí bakalářskou zkouš-
kou (většinou v 21 nebo 22 letech). Na 
ni navazuje dalších 13 škol a institutů: 
medicína (s klinikami a nemocnicemi), 
známá Law School (právnická fakulta, 
na které se kdysi jistý student Clinton 
seznámil se spolužačkou Hillary), Gra-
duate School, na níž doktorandi studu-
jí cizí jazyky, dějiny nebo filozofii, dále 
pak škola pro management a správu a 
další instituty. V právě uplynulém roce 
studovalo 5 322 studentů v bakalář-
ském programu a 10 % z nich byli cizin-
ci, především z Číny, Kanady, Indie, Jižní

Pokračování na str. 5

Za trochu piva šel bych světa kraj...
Ivan KARAS

    Hladová bouře i žíznivý vzdor panova-
ly na nedávném kongresu jisté politické 
strany, kde proběhl krátký televizní roz-
hovor mezi moderátorem jedné televize 
a rebelujícím politikem usilujícím o pád 
svého vedení. Žurnalista vyzval poslance, 
aby uznal pokoru svého předsedy. Dotyč-
ný souhlasil, nicméně namítl, že od šéfa 
nevyslechl jediné konstruktivní řešení 
stranické krize a že kromě sebekritiky 
očekává i osobní vyvození zodpovědnos-
ti. Moderátor namítl: „Jaké byste si ale 
představoval řešení vy?“ Dále již neměl 
nic říkat, nicméně dodal: „Co čekáte? 
Otevřenou předsedovu abdikaci na kon-
ci projevu?“ V tu chvíli se tonoucí chytil 
stébla a řekl: „No, víte, jeho řeč byla doce-
la abdikační.“ Dosáhl tím svého. Tradičně 
zůstalo skryto, že příliš neví, o čem mluví, 
že sám žádné podstatné řešení nemá a že 
jeho stanoviska postrádají konkrétnější 
politické vize. Žurnalista je inteligentní 
člověk, a jistě si uvědomil politikův řeč-
nický úskok. Ani jej však nenapadlo trvat 
na věcné odpovědi. Pouze pokročil dál v 
dotazování, zřejmě proto, aby jeho televi-
ze dodržela vysílací plán a on si tak vydě-
lal za skvěle odvedenou práci.

Společenské body pro pivní hody
   V době, kdy protestujeme proti již ne-
existujícímu totalitnímu komunismu, se 
skutečný problém skrývá v mnoha ne-
smyslných diskusích o předem daném 
počtu lhostejných rutinních otázek. Ta-
zatelé z médií je připustili beztak proto, 
že obdobně jako samotní politici touží, ať 
už vědomě či z nevědomé rutiny, po tro-
še bezmyšlenkovitého hodování. Žíznivé 
však nejsou jen tyto skupiny, ale také na-
příklad filosoficky ledabylí „odborníci“ 
bojující o výsadní postavení v redakcích 
povolujících pouze názory středního 
proudu. V návaznosti na kongres pro-
nesl jeden z nich v televizním studiu, 
že vystoupení předrevoluční politické 
vězeňkyně bylo brilantní. Její řeč však 
byla filosoficky zhruba stejně hodnot-
ná, jako legendární proslovy předsta-
vitelů KSČ namířené proti takzvaným 
imperialistickým záškodníkům, a ty by 
zmíněný člověk sotva pochválil. Obvyklí 
žurnalisté a „experti“ jsou snad ještě po-
chybnější než samotní politici. Sotva na-
razíme na to, že snaživě odhalují prázd-
ná moudra nebo kriticky hodnotí řeči 

Žízniví loupežníci píší dějiny.

Populační chtíč.

podněcující hon na čarodějnice. Namísto 
toho je uslyšíme „seriózně“ oznamovat 
něco v tom smyslu, že si poslanec hlado-
vě brousí zuby na předsedovo hrdlo, což 
ale bohužel není žádná novinka rozšiřují-
cí perspektivy lidského uvažování.

Loupežníci a jiní labužníci
Pokud jste četli dobrodružnou směs 

báchorek Miloslava Švandrlíka o legen-
dárním českém loupežníkovi Václavu Ba-
binském, jistě už tušíte, že v ústech často 
vyprahne i banditům. Kniha Dejte napít 
Babinskému vypráví o životní dráze zná-
mého lumpa plné zvratů, slávy, potupné-
ho posměchu a zatracení.
   Ptáte se, jak Venca ke svému řemeslu 
přišel? Byl zkrátka od přírody urostlý a 
náležitě vychovaný. Vcelku zásadový a 
mravný tatínek před ním často smutně 
prohlašoval, že chudoba je důsledkem 
poctivosti a že jinak to na světě nechodí. 
Co si zkrátka člověk nenakrade, to nemá. 
Ačkoli sám nekradl, na syna svou řečí sil-
ně zapůsobil. Už v brzkém mládí  si začal 
Václav přivlastňovat nejrůznější věci, od 
jablek na cizích zahradách po drahé fíky z 
obchodů. Sestavil partu, aby mohl kdeco 
získat snadněji. Když dospěl, užil si luxu-
su v přízni vdovy po uzenáři. Nechtějte 
však, aby seděl celý život na jednom mís-
tě! K čemu je vám totiž blahobyt, když 
jednoho dne zemřete bez věčné slávy v 
zapomnění? Babinský proto nastoupil do 
vojenských řad, kde si nakradl co možná 
nejvíc a začal naplno pracovat na pověsti 
vyhlášeného loupežníka. Zakládal bandy 
během postupné pouti přes Čechy, Mo-
ravu i Rakousko. Jednou měl hodně, po-
druhé málo, až se dopracoval k pobytu v 
žaláři a následně k životu hospodského 
dědy vypravujícího smyšlené příběhy 
výměnou za sklenku hořkého moku. Bě-
hem svého života potkal řadu úhlavních 
nepřátel i lidí příbuzných. Spolu s nimi 

znal cosi, čemu se říká mravní normy. 
Stejně jako druzí se jimi příliš neřídil 
a vzpomněl si na ně pouze tehdy, když 
sháněl kus masa, bojoval o truhlu se 
zlatem nebo mu vážným způsobem 
teklo do bot. Ze školy si pamatoval zá-
kladní modlitby, které zřídka použil, 
aby otupil probouzející se pochybnost.

Chuť k jídlu
Švandrlík čtenáři nenutí poselství. 

Vypráví však, ať chce či nechce, lou-
pežnické historky ze světa podobného 
„jedné velké konferenci politické stra-
ny“ či „jedné velké mediální analýze“. V 
duchu prostém a humorně nevinném 
líčí, že lidé v první řadě konzumují. 
Ukazuje, že moralizují teprve tehdy, 
když potřebují „chuť k jídlu“ před okol-
ním světem obhájit, a nejčastěji ani to. 
V duchu kritickém přitom vyzrazuje 
neschopnost společenské sebereflexe 
a uzavřenost v systému. 

Humoristova kniha se dějově vra-
cí do škodolibých časů oveček císaře 
pána skýtajících bohatou škálu auto-
ritativních tělesných trestů praktiko-
vaných od samé kolébky „zlobivců“. 
Odhaluje nejen kolektivní teoretické 
náhledy na skutečnost a mravnost, ale 
také to, že v praxi se „lumpové“ chovají 
v podstatě stejně jako „dobráci v uni-
formách“ a že arogance silných spole-
čenských pravd je celoplošná. 

  Dnešek je dobou posunutí rakous-
kých poměrů. Ve škole už učitelé ni-
koho nebijí. Děti pobíhají po parku a 
zlobí, zatímco je rodiče hubují jen tak 
naoko. Netouží zkrátka narušit harmo-
nický vývoj budoucího individuálně 
silného, pružného a flexibilního jedin-
ce vhodného do banky, call centra či na 
náměstí. I současnost dostatečně vy-
mezila nadčasové zásady předurčující 
lid ke hře na policajty a zloděje, 

Dokončení na str. 18



Tendenční pojednání o štěstí
     Štěstí je chytit život za pačesy. A úšklebek ďáblovy milenky. A přelétavý 
svůdce. Zimničný polibek. Katovo milosrdenství. Vůle ke smyslu. Stopařův 
průvodce galaxií. Ostnatý fantóm a krákorající prorok. A věčné dítě. Dotek, 
který čenichá z řeřavých uhlíků. Lovec perel, který se nechce vynořit. Štěstí 
říká: „Já jsem básník.“ Štěstí je vkrojit dvě oblá jména v nachové srdce. A 
věřit bláznům na potkání a všem vílám, rarachům a větroplachům. A odpou-
štět hříšníkům a katovo milosrdenství. Škádlit nepřízeň bosou nohou. Štěstí 
je osina v zadnici těch, co se smějí. A přetékající pohár, který volá: „Po nás 
potopa.“ Štěstí, je-li víckrát, je stále poprvé. Štěstí je pevnost, která se nikdy 
s chvěním neloučí. A doušek, který zmítá celým mořem. Kaligrafie prskavek 
a rachejtlí. Princezna na koštěti. A mléčná kometa a kočičí předení. Štěstí je 
probudit se v něčí náruči. A vymanit se z područí. Štěstí je provazolezec, kte-
rý si pro jistotu vyškrábe oči. Štěstí se nebojí vážit vykonané. Štěstí je cesta, 
která se ti právě lepí na podrážky. Štěstí je, když tě tráví tvůrčí zápal. Štěstí 
váhavce míjí. Štěstí je žít pro to nebo pro toho, za koho jsme ochotni zemřít. 
A vidět kvést, co jsi zasadil, a cítit vlastní pot. A posmívat se své pýše, že má 
amnézii. Vydat se všanc, zapomínaje na sebe – a tím víc sebe získat. Kdo štěs-
tí si chce uzurpovat, ten pravým nešťastníkem stane se. Štěstí přibývá tomu, 
kdo jej chce rozdat. Štěstí je náhoda, kterou si pošetilec plánuje. A požitkář, 
který si nejvíc odpírá. Ve štěstí sám sebou nelze nebýt. Štěstí je na chvíli se 
sám sobě zatoulat, když brouzdáš po nebesích. Štěstí šťastným nekonečné se 
jeví. Štěstí je spíše umělec než vědec. Život je štěstí.
     Co je štěstí, to však víš sám nejlíp ty, člověče! Proto nemeškej, ať ti neu-
teče!

                                 Karel REČKA
student FF OU
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štěstí 
příspěvek do studentské soutěže

Za trochu piva šel bych světa kraj...
Ivan KARAS

Pokračování ze str. 17
ale také na vykladače pravdy a lháře. 
Světe, div se! Obraz zůstává identický: 
Je třeba urvat si co možná největší kus 
žvance. Podobně jako naši předkové se 
s přibývajícím věkem postupně rozdě-
lujeme do skupin. S obdivem a pokorou 
posloucháme hukot úspěšných tele-
vizních „odborníků“, politiků a starých 
bab. Někdy jsme to my, kdo žvaní a ně-
kdy krademe, kde můžeme. Jak jinak? 
Každý z nás jakoby říkal: „Za trochu 
piva šel bych světa kraj.“

Autor vystudoval na naší FF bakalář-
ský obor Filozofie a nyní působí jako 
redaktor v internetovém časopisu stu-
dentpoint.cz

Zlatý západ slunce.                                  
Fota: sxc.hu (zdroj volně šířitelných 
fotografií)

Bohatá publikační žeň na FF OU v roce 2012
   Filozofická fakulta klade velký důraz na 
rozvoj publikačních aktivit svých pracov-
níků. Z vlastních finančních zdrojů vydala 
fakulta v loňském roce celkem 54 publika-
cí a 2 dotisky, z toho celkem 24 monogra-
fií, 9 časopisů, 4 encyklopedie, 12 skript, 4 
sborníky a 1 studijní program.
   V průběhu minulého roku obohatily 
knižní trh tyto monografie z pera pedago-
gů a vědeckých pracovníků FF OU:
MYŠKA, M., ZÁŘICKÝ, A.: Prameny k hos-
podářským a sociálním dějinám novově-
ku 1. 236 str. Tribun EU, Brno.
VAŠUTOVÁ, M. a kol.: Základy biodromální 
psychologie. 376 str. Tribun EU, Brno.
VOREL, J.: Od dekadence k teurgii. 380 str.  
Repronis, Ostrava.
Hlavním cílem monografie je pokus o inter-
pretaci estetického kódu českého a ruské-
ho symbolizmu v  jeho postupném vývoji, 
prezentaci koexistence dobového českého 
a ruského uměnovědného myšlení a o kom-
plexnější a komparativní pohled na základ-
ní estetické konstanty českého a ruského 
symbolizmu, kdy jsou vedle sebe postaveny 
a uvedeny do analogie esteticko-filozofické 
koncepce předních českých a ruských teo-
retiků moderního umění, představitelů de-
kadentně-symbolistické a po ní následující 
symbolisticko-teurgické umělecké genera-
ce.
KOPECKÝ, P.: Robinson Jeffers a John 
Steinbeck: vzdálení i blízcí. Host, Brno (v 
tisku).
ČERNÝ, M.: Discourse of Medicine Revisi-
ted: On Conveying Empathy and Trust in 
English Medical Consulting. 304 str. Re-
pronis, Ostrava.
Kniha předkládá výsledky dlouhodobého 
projektu zaměřeného na výzkum lékař-
ských interview. Primárním cílem projektu 
bylo zachycení a analýza komunikačních 
strategií, jimiž lékaři a pacienti dosahují 
empatie a důvěry. Interdisciplinárně orien-
tovaným přístupem, založeným na jazyko-
vém materiálu, který je obsažen v poslední 
edici Britského národního korpusu (2007), 
autor představuje jak kvantitativní, tak 
kvalitativní zjištění, jež potvrzují, že komu-
nikace v lékařské ordinaci prošla význam-
nými modifikacemi, což mělo za následek 
sociální redefinici původně asymetrických 
rolí jejích hlavních protagonistů.
RYWIKOVÁ, D., HLOBIL, I. /eds/: Jan Lu-
cemburský. Kultura, umění a zbožnost na 
Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního 
Lucemburka. 384 str. Finidr, Český Těšín. 
Publikace přináší příspěvky předních čes-
kých a polských historiků umění a histo-

riků, věnujících se rozličným oblastem 
umění a kultury v době vlády Jana Lucem-
burského, s důrazem na oblast Moravy a 
českého Slezska. Tematickým východis-
kem knihy je úspěšná výstava Král, kte-
rý létal, realizovaná mezi 16. prosincem 
2010 a 31. březnem 2011 v Ostravském 
muzeu. Jednotlivé studie se zaměřují na 
širší spektrum uměleckých a kulturně 
historických projevů doby vlády Jana Lu-
cemburského a jejich vlivu na konkrétní 
region. Studie jsou v publikaci rozděleny 
do dvou základních geografických celků 
– Morava a Slezsko, přičemž město Ost-
rava představuje autonomní tematický 
okruh, se zajímavými příspěvky věnující-
mi se lucemburské architektuře Moravské 
i Slezské Ostravy nebo archeologickým 
nálezům ze 14. století v katastru tehdy ne-
významného biskupského města.

TABERY, K.: Les actualités cinémato-
graphiques françaises en Tchécoslova-
quie. Repronis, Ostrava (v tisku).
RADKOVÁ, L.: Jak se mluví za zdmi 
českých věznic. 166 str. Repronis, Os-
trava.
Předložená práce je svým zaměřením 
pomezní povahy – metodologicky a do 
značné míry obsahově spadá do oblas-
ti sociolingvistiky, s ohledem na pre-
zentovaný materiál a jeho zpracování 
má blízko k jazykovým, přesněji lexiko-
grafickým příručkám. Tato interdisci-
plinarita není samoúčelná. Vyžádaly si 
ji faktory ovlivňující samotný výzkum: 
jeho předmět (mluva odsouzených), 
prostředí, v němž probíhal (věznice), i 
další okolnosti (např. nutnost respek-
tovat bezpečnostní opatření). 

Dokončení na str. 7

Novinky nakladatelství ACADEMIA
Učebnice obecné psychologie
Alena Plháková
  Učebnice obecné psychologie předkládá 
výklad pojmů, teorií a metod nejzáklad-
nějšího psychologického oboru. Vedle 
tradičních témat obecné psychologie, 
tedy především poznávacích, motivač-
ních a emocionálních procesů, publikace 
obsahuje poměrně rozsáhlé kapitoly o 
vědomí a imaginaci, které se v podob-
ných anglicky psaných učebnicích zpra-
vidla neobjevují. Autorka dokázala, že 
obecná psychologie, považovaná větši-
nou studentů za nezáživný předmět, je 
ve skutečnosti obor nesmírně zajímavý.
Brožovaná, 472 str., 240 Kč.

Muž jako evoluční inovace
Stanislav Komárek
   Jaké jsou etologie a životní strategie 
příslušníků mužského pohlaví u lidí i v 
živočišné říši? Jak vlastně fungují muž-
ské society a co je jejich emocionálním 
tmelem? Nadchází v západní společnosti 
soumrak tradiční maskulinity, a kam se 
vlastně stáhla či v co se proměnila? Jak se 

změnil stát, kdysi drsný a k obětem vyzý-
vající Vaterland, ve všeobjímavě pečující 
Mutterland? Nejeví se islámský svět jako 
ohrožující hlavně proto, že v něm tato 
proměna neproběhla? Směřuje západní 
svět k pozvolnému „vyvanutí“ a „ubla-
hobytnění“, souvisejícímu se stále nižší 
produkcí potomstva? Jak moc jsou roz-
díly mezi pohlavími dané dědičně a v ja-
kém rozsahu kulturně, nedochází vlastně 
paralelně s „krizí maskulinity“ i ke „krizi 
femininity“?
Vázaná, 264 str., 285 Kč.

Slovník českých sociologů
Zdeněk R. Nešpor
   Česká sociologie měla a má řadu vel-
kých postav, které výrazně zasáhly do te-
oretického, metodologického i výzkum-
ného směřování oboru a mnohé z nich 
jeho hranice daleko přesáhly. Osobnosti 
z řad sociologů se uplatnily v politice, 
sociální a kulturní sféře i jako veřejně 
působící intelektuálové, stejně jako dal-
ší autoři, jejichž sociologická relevance 
byla rozpoznána teprve zpětně. Slovník 

českých sociologů přináší analyticky 
pojatá osobní hesla 178 klíčových po-
stav české sociologie od jejích počátků 
v 19. století do současnosti. Zachycuje 
životní osudy těchto osobností, přináší 
soupis a kritickou analýzu jejich díla i 
shrnutí jeho odborného a společenské-
ho vlivu. Jedná se o vůbec první akade-
micky pojatou práci svého druhu. Auto-
ři jednotlivých hesel se přitom snažili 
postihnout nejen dobový význam jed-
notlivých osobností, ale rovněž ukázat 
v čem jsou jejich díla a myšlenky aktu-
ální dnes.
Vázaná, 472 str., 550 Kč.

   Upozorňujeme i na aktuální dotisky 
užitečných pomůcek:

Slovník spisovné češtiny pro školu a ve-
řejnost. 395 Kč.

Pravidla českého pravopisu. 95 Kč.

Připravila
Eva MRHAČOVÁ
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Čtu e-mail z redakce MFD se žádostí 
o tento esej a zároveň slyším z rádia, že 
zadlužení naší země činí už více než je-
den bilion korun. Za stěnou naše starší 
dítko již několik hodin sveřepě poznává 
svět skrze internet. Navíc jsem notně 
vystresovaný, protože se letos nebudu 
mít o 2–3 procenta lépe, ale přibližně o 
4 procenta hůře. 

Takže, kde leží naše zisky a ztráty za 
posledních dvacet let? Působím na vy-
soké škole, proto mě zajímá tato oblast, 
kterou relativně dobře znám u nás i v 
zahraničí. 

Studovat jsem začal těsně před revo-
lucí, takže jsem zažil přednášky z mar-
xismu-leninismu, oslovování soudruhu 
i nacvičování na spartakiádu. Těsně mě 
však minuly pátky vyhrazené vojenské 
katedře. No a vrcholem byla letní cesta 
do egyptologického muzea ve východ-
ním Berlíně. Vše se poměrně rychle 
změnilo po roce 1989. 

V roce 1991 jsem již měl možnost 
účastnit se expedice do Egypta. Násled-
né téměř dvouleté studium egyptologie 
v Německu nebo pozdější přednášení 
na americké univerzitě jsem bral jako 
cosi normálního. 

Svět se razantně otevřel, otevřenými 
hranicemi připlul cizí kapitál a odplulo 
bohatství tohoto státu, takže s jistou 

nadsázkou je možné říct, že nám zbyl 
uran a lidský kapitál (k tomu ještě napří-
klad ruzyňské letiště). Ale s tím druhým 
již začínáme také mrhat a filozofie „vol-
né“ ruky trhu začíná dopadat i na vědu a 
univerzity – místa, kde se vždy snoubilo 
bádání s výchovou odborníků. Co mi při-
jde hrůzné, je míra pronikání politiky do 
vzdělávání a vysokého školství zvlášť. K 
tomu přistupuje de facto vládou zavádě-
né dělení oborů na ty, které z jedné inves-
tované koruny vydělají dvě a více, a na ty, 
které jsou zdánlivě zbytečné. 

Z tohoto úhlu pohledu samozřejmě 

V plynojemu Gong je až do 29. března 
2013 možno zhlédnout výstavu o díle 
architekta Josefa Pleskota, autora návr-
hu přestavby plynojemu i konverze celé 
Dolní oblasti Vítkovic.

OSTRAVA!!! rodinné stříbro
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Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky prosíme odevzdávejte ve formátu Word libovolné verze (doc, docx), případně v OpenOffice libovolné verze (odt) nebo 
ve formátu rtf. Pokud Váš text obsahuje zvláštní znaky z cizích jazyků, napište, prosím, k textu dovětek s upozorněním. Fotografie za-
sílejte v samostatných souborech (např. jpg, nikoli vložené do textového souboru). U všech snímků uvádějte popisek a jméno autora.  
Redakce si vyhrazuje právo texty gramaticky opravovat, drobně stylisticky upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit.  
Příspěvky do březnového čísla zasílejte e-mailem na adresu listyff@osu.cz nejpozději do 25. 3. 2013.
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Egyptolog Miroslav Bárta - muž, který studuje kolapsy civilizací
Je-li symbolem celé Ostravy pano-

rama Dolních Vítkovic s vysokými pe-
cemi, pak symbolem samotných Dol-
ních Vítkovic je plynojem, dnešní Gong. 

V roce 1925 byl plynojem posta-
ven jako hrdé technické dílo své doby. 
Z hlediska architektury a inženýrství 
představuje vzácnou jednotu. Je dílem, 
které má zcela výjimečnou komplexní 
hodnotu uměleckou i technickou. Byl 
zkonstruován jako plynojem vodní. 

Plynojem má kruhový půdorys s 
průměrem cca 72 m a absolutní výšku 
přesahující 30 m. Po ukončení výro-
by železa v Dolních Vítkovicích v roce 
1998 byl z plynojemu vypuštěn posled-
ní plyn, čímž se jeho osmisettunový 
jímací zvon usadil na nejnižší možné 
úrovni. Potom byla vypuštěna i voda. 

V roce 2009, když se zrodil archi-
tektonický koncept, jak do plynojemu 
umístit požadovaný program – sál s 
kapacitou 1500 sedadel, konferenční 
salonky a galerii výtvarného umění, 
bylo rozhodnuto, že zvon bude znovu 
vyzdvižen do maximální výšky. Plyno-

jem se znovu nadechl, byl resuscitován. 
Na základě kompletního projektu byla 
vybrána stavební společnost, která bě-
hem necelého jednoho roku provedla 
realizaci stavby. Začátkem května roku 
2012 se v Gongu uskutečnil první tes-
tovací a zároveň zahajovací koncert. 

Dnes se dostává vzdělávací a kul-
turní nabídka tohoto unikátního mul-
tifunkčního sálu do širokého povědomí 
nejen v rámci ostravského regionu, ale 
i celé České republiky. Je jasné, že rea-
lizací promyšlené konverze plynojemu 
v Dolních Vítkovicích nic nekončí, na-
opak začíná. Dolní Vítkovice se během 
několika málo let promění v plnohod-
notné město. Stane se z nich centrum 
vzdělávání, kultury a společenského 
života s nadregionální působností. 

Josef PLESKOT

Plynojem - Gong

Postindustriální architektonický skvost.

Zárodek nového kulturního a vzdělávacího centra.                       Fota: Tomáš Souček Ostrava má nový dóm.

Montáž plynojemu v roce 1923.

ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ

V r. 2009 vycházely v MF DNES eseje významných osobností našeho života, které hodnotily dvacet let demokracie v naší zemi. 
Jako Čtení k přemýšlení vám dnes přinášíme esej mladého egyptologa Miroslava Bárty. Egyptologii vystudoval už po revoluci 
– na univerzitách v Praze a v Hamburku. V r. 2009 byl jmenován profesorem egyptologie. Výzkumy provádí v Egyptě (Abusír a 
Západní poušť) a v Súdánu. V lednu 2013 byl jmenován ředitelem Českého egyptologického ústavu.

historické, jazykové, archeologické a 
mnohé jiné obory, ale i umění všeho 
druhu vyznívají jako přežitky, bez kte-
rých se tento svět, posedlý pouze ge-
nerací zisku, zcela klidně obejde. Ale 
podívejme se například na problém 
egyptologie, abych neurazil jiné obory, 
trochu blíže.

Proč zanikají civilizace 
Starověký Egypt trval bezmála tři ti-

síce let a za tuto dobu egyptská civiliza-
ce prošla mnoha úpadky, zániky států,

Pokračování na str. 20

Antikvariát a klub Fiducia březen 2013
antikfiducia.com 
8. 3. v 18:00 Promítání filmu Náš Vašek – Havel a polský disent
do 8. 3. David Jedlička, Pavel Forman – výstava obrazů v Galerii Dole
11. 3. v 18:00 vernisáž výstavy Tomáš Bárta: „Někdy, ve chvíli jakéhosi záblesku, se probudím a obrátím směr 
svého pádu.“ 
11. 3. v 19:00 Tibet – speciální večer věnovaný vaření s Tibeťanem, v rámci festivalu ProTibet.
14. 3. v 18:00 přednáška architekta Petra Všetečky: Řeči o prázdnu
Přednáška o aktuálních projektech brněnského ateliéru Transat architekti a jejich extenzivních konceptech. Řeč 
bude také o proměnách role architekta na počátku 21. století, o architektonických soutěžích a obnově památek.
17. 3. – 24. 3. vždy od 17:00 Festival Jeden svět ve Fiducii – filmové projekce, debaty, výstavy.
25. 3. v 18:00 Pohyblivý svátek – tentokrát na téma literatura. Prezentace mladých literátů nejen z Ostravské 
univerzity. Večer moderuje Martin Tomášek.
28. 3. v 18:00 Radovan Charvát:  Martin Walser. Přednáška známého českého překladatele o významném ně-
meckém autorovi.
do 29.3. Výstava fotografií česko-švýcarské autorky Iren Stehli ve Fotografické galerii Fiducia.
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Velcí umělci italské renesance 
Domenico Ghirlandaio

Domenico Ghirlandaio (1449–1494) 
je malířem převážně biblických ná-
mětů, jež s oblibou zasazoval do reá-
lií života běžného Florenťana. Vrchol 
Ghirlandaiovy tvorby leží v 80. letech. 
Mezi léty 1481 a 1482 se podílel na 
freskové výzdobě Sixtinské kaple, kde 
namaloval dvě fresky – dnes zničené 
Vzkříšení Krista a Povolání sv. Petra. 
Po návratu do Florencie získal Ghir-
landaio zakázku od mocné rodiny Sa-
ssetiů na freskovou výzdobu rodinné 
kaple v kostele Santa Trinita. Cyklus 
maleb zobrazuje výjevy ze života sv. 
Františka, z nichž vyniká svou kompo-
zicí i ikonografií výjev Potvrzení řádo-

starcově náruči. Obraz je možno in-
terpretovat v několika významových 
rovinách a s antagonismem lidských 
postav na obraze koresponduje také 
imaginární a dualisticky pojatá kraji-
na v pozadí. 

Daniela RYWIKOVÁ

vé řehole papežem Honoriem III. (obr. 
1). Pro kapli mistr rovněž namaloval 
oltářní obraz s námětem Klanění pas-
týřů (obr. 2), ovlivněný nizozemskou 
malbou, jejíž inspirace je patrná jak 
v asymetrické kompozici postavené 
na diagonále, tak v důrazu na drsný 
realismus postav i krajinu v pozadí s 
Jeruzalémem a chrámem Božího hro-
bu. Vliv Nizozemců se objevuje také 
v Ghirlandaiově známé Podobizně 
starého muže s dítětem z roku 1480 
(obr. 3), kde starcova staroba, fasci-
nující ošklivost jeho tváře a zároveň 
vnitřní krása kontrastuje s naivitou a 
dětským půvabem malého chlapce ve 
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Pokračování ze str. 19
na jejichž základech záhy vznikly nové, 
zásadně se obměnila hmotná i duchov-
ní kultura. Z pohledu dějin lidského 
druhu a kulturních adaptací jde o uni-
kátní útvar, který trval zatím nejdéle. 
I ten však nakonec zanikl. Přesto: jeho 
příspěvek k formování naší vlastní kul-
tury není zanedbatelný, najdeme ho na 
mnoha místech Bible. Faktory, které na-
příklad způsobily zánik doby stavitelů 
pyramid v 22. stol. př. Kr., objevíme bez 
problémů i v dnešním světě: neschop-
nost státu často prosadit svá rozhodnutí 
v regionech, ztráta efektivity a legitimity 
centrálního správního aparátu a vlády, 
nepotismus a protekcionismus centrál-
ních institucí, nabobtnání státního apa-
rátu, neschopnost efektivního vybírání 
daní, to vše v kombinaci se změnami 
přírodního prostředí. Má tedy význam 
studovat naši minulost proto, abychom 
pochopili sami sebe a odhadli, co nás 
může, ale nemusí potkat? Rozhodně ano. 
Když srovnám začátky svého studia s 
dnešním stavem, musím být nutně nad-
šen. 
     Zatímco tehdy byla návštěva zahranič-
ního profesora, notabene ze „Západu“, 
událostí, dnes je tato výměna zkušeností 
zcela běžná a většina studentů má, chce-
-li, přístup k prvotřídním informacím. 
Na mnoha školách vyučují čeští vědci, 
kteří patří k mezinárodní špičce. Sám 
jsem díky této situaci mohl v roce 2003 
odjet vyučovat v rámci Fulbrightova sti-
pendia na prestižní univerzitu Břečťa-
nové Ligy. Na jednu stranu to byla velmi 
prestižní záležitost a projev uznání, na 
druhé straně mne to dovedlo k poznání, 
že jakékoliv plané řeči českých politiků 
o vzdělanostní společnosti jsou bez ob-
sahu. Profesor americké univerzity je 
autonomní vědeckou jednotkou, která 
učí a zároveň bádá, má své projekty a 
nikdo nezpochybňuje jeho akademickou 
integritu. Aby na kvalitní univerzitě ob-
stál, nesbírá každý rok pochybné body 
ještě pochybnějšího systému hodnoce-
ní. Jednou větou: má produkovat skvělé 
studenty a poznání, ale nemá na to 12 
měsíců. O to horší je návrat našince zpět 
do Čech. 
     Problém doby a do jisté míry vysokých 
škol je míra rychlosti a úpadku ceny in-
formací, ztráta ducha vědy a zavádění ja-
kési výroby „vysokoškolsky“ vzdělaných 

univerzálních produktů vstupujících na 
trh práce a do koloběhu rentability. Kdo 
náhodou rok či dva bádá a řeší problém, 
který ze své povahy není uchopitelný v 
horizontu měsíců (natožpak jeho pub-
likace), ten se octne v likvidační zóně, 
protože jeho měřitelný výkon je nula. 
Ohledy na výuku, vedení doktorand-
ských a magisterských prací, provádě-
ní dlouhodobého základního výzkumu 
a sběru dat (kde pohříchu často nelze 
dohlédnout konečného výsledku), což 
je v egyptologii zejména získávání no-
vých originálních, doposud neznámých 
pramenů (které samo o sobě může za-
brat až polovinu každého roku), nejsou 
vůbec považovány za významné. Místo 
toho začínají dominovat postupy známé 
z průmyslové výroby, statistiky a oka-
mžitá rentabilita. 
     Zcela nedávno se mi například dostala 
do rukou k oponování práce z nejmeno-
vané univerzity, kde polovina citací byla 
získána na internetu. Nabízí se otázka, 
zda v takovém případě skutečně nezru-
šit univerzity a zavést studium založené 
na sběru údajů na internetu – záměrně 
nepoužívám termíny „data“ nebo „infor-
mace“. 
   Okamžitá rentabilita je nabíledni. Do 
tohoto mého subjektivního pohledu na 
věc bohužel přesně zapadá i v posled-
ních týdnech vedený útok na Akademii 
věd. Osobně mám za léta spolupráce s 
odborníky z této respektované vědecké 
instituce jen ty nejlepší zkušenosti. Dnes 
je však možné čím dál více slýchat hlasy 
tvrdící, že základní výzkum nepotřebu-
jeme, co je prioritou, je pouze výzkum 
pro podniky. Ty jsou vesměs vlastněné 
cizím kapitálem, proto musíme pocho-
pit, že tomu rozhodně do kultivace čes-
ké vědy nic není. Vlastně mu není skoro 
vůbec k ničemu. 

Svět nebude jednodušší 
K tomuto stavu notně přispíváme 

sami – současná společnost je posedlá 
zakládáním nových „univerzit“ bez ohle-
du na to, zda jsou k mání odborníci, kteří 
by na nich učili a zejména vychovávali. 
Nemyslím, že by se tento svět zjednodu-
šoval a poskytoval tak opodstatnění k 
úpadku vzdělávání. Naopak. Problémy 
náboženské, kulturní, sociální, obecně 
antropologické, ale i klimatické a jiné 
spíše narůstají a jednoho dne nás do-

stihnou naplno, pokud se tak již vlastně 
neděje. Naší reakcí na to je, že studium 
jazyků, historie a obecně humanitních 
oborů je silně redukováno právě proto, 
že na něj nelze uplatnit „algoritmický“ 
postup – jak by bylo příjemné, kdyby-
chom dokázali spočítat, proč lidská 
společenství fungovala, fungují tak, jak 
tomu je, a kdyby otázky naší budoucnos-
ti, interakce kulturních okruhů a adapta-
cí byly redukovatelné na konečnou mno-
žinu algoritmů. Zároveň dochází ještě k 
jednomu vedlejšímu efektu – pokud to 
necháme dojít tak daleko, že potlačíme 
(nemluvím o zrušení) studium naše-
ho jazyka, historie a kultury jako tako-
vé, odkud vezmeme my a naši potomci 
vlastní identitu a ukotvenost? Bude to 
angličtina, Coca-Cola a Valentine’s day 
(rád bych podotkl, že tento jazyk mám 
ve velké oblibě, daný nápoj rád piji a 
onen svátek celkem respektuji)? 

Nechci přílišně kritizovat současnou 
situaci, každý máme svou odpovědnost 
za její kvalitu. Pokud však přijmeme 
pravidla průmyslové výroby a jejich dů-
slednou aplikaci na studium problémů 
tohoto světa, zároveň tak dáme naje-
vo svou rezignaci na jakoukoliv kvalitu 
poznávání tohoto světa, nemluvě již o 
naší schopnosti řešit jeho problémy. A 
jak dál? Bohužel tou nejnepříjemnější 
cestou, vysokou úrovní maturit kontro-
lovaných státem (v našem, ale i státním 
zájmu, cožpak si každý soukromý pod-
nik, co za něco stojí, nekontroluje kvalitu 
svých produktů?) a náročným studiem 
vysokých, ale i středních a odborných 
škol, kde vstup připravených uchazečů 
bude garantovat přiměřeně těžký odpo-
vídající vstupní test. Plaťme za skutečné 
informace, budujme si své skutečné elity, 
které na toto zařazení mají schopnosti a 
jsou schopny to opakovaně dokazovat, 
buďme hrdí, že něco umíme, i když to 
nemusí být nutně okamžitě rentabilní. 
Recept je na to jednoduchý. Neslevovat 
z požadavků ve jménu „zlidovění“ vzdě-
lání a vědění a jeho vyhandlování za po-
všechné informace. Ne, nejsem elitář, jen 
mi je sympatické, když každý umí dobře 
to, co dělá, a to bez ohledu na to, zda má 
tu nebo onu odbornou, případně vyso-
kou školu, nebo ne. 

                                                                                                         
Připravila Eva MRHAČOVÁ
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