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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Barokní malířství
Nizozemí - Anthonis van Dyck
K nejvýznamnějším barokním malířům a nejskvělejším 
portrétistům v dějinách umění patří Anthonis van Dyck 
(1599–1641), který se stal ve čtrnácti letech Rubensovým 
žákem a krátce poté i jeho spolupracovníkem. Rodák  
z Antverp se svému mistrovi brzy vyrovnal a Rubens prý 
některé van Dyckovy kompozice prezentoval jako svá 
vlastní díla. I proto mladý umělec odjel nejprve do Anglie 
a roku 1621 do Itálie (Řím, Benátky, Turín, Sicílie), kde  
se stal velice oblíbeným portrétistou, ale maloval i obrazy 
s náboženskou tematikou. Jako dvaadvacetiletý byl pova-
žován za vyzrálého umělce.

V roce 1632 se stal dvorním malířem anglického krá-
le Karla I., který mu udělil šlechtický titul. Portrétoval 
nejen krále a členy jeho rodiny, ale i dvořany a anglic-
ké šlechtice. Jeho úkolem bylo malovat a rozmnožovat 
portréty. Stal se z něho zámožný muž, jenž vedl okázalý 
život. Po Rubensově smrti se na něj obraceli někteří Ru-
bensovi zákazníci, zda by nedokončil jeho rozpracova-
né obrazy. Tyto nabídky odmítal. Van Dyck byl žádaným 
umělcem, který ovlivnil portrétní malbu nejen v Anglii, 
ale i ve Francii, Španělsku a Itálii.

Anthonis van Dyck se těšil velké přízni Karla I., jenž 
pro něj v Londýně pořídil dům s ateliérem ve čtvrti 
Blackfriars. Král dokonce nechal obezdít nábřeží Tem-
že, aby mohl mistra navštěvovat. O mimořádném vztahu 
mezi malířem a králem vypovídá kupř. obraz Karel I., 
na němž je panovník namalován ze tří různých pohledů.  

Mezi van Dyckovy nejznámější obrazy patří Král  
na lovu (1635), na němž je Karel I. zobrazen společně 
se svým koněm a dvěma pážaty. Celkem vzniklo jedenáct 
Karlových portrétů, ale tento je bezpochyby nejkrás-
nější. Elegantní panovník je zobrazen v důstojné pozici  
na okraji lesa. Je oblečen v nádherný šat, na hlavě má vel-
ký černý klobouk a opírá se o dlouhou hůl. 

 
Marek ZÁGORA

Karel I.

Král na lovu
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OSTRAVA!!! RODINNÉ STŘÍBRO

Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky zasílejte ve formátu doc, docx, odt nebo rtf. Fotografie v samostatných souborech jpg (nikoli vložené do textu). U všech snímků 
uvádějte popisek a jméno autora. Dodržujte stanovený rozsah článků – jedna strana v Listech FF OU vychází cca na 3 500 znaků včetně mezer. 
Redakce si vyhrazuje právo texty gramaticky opravovat, drobně stylisticky upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit.
Příspěvky do květnového čísla zasílejte e-mailem na adresu listyff@osu.cz nejpozději do 22. 5. 2015. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou 
do květnového čísla zařazeny.
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Pěvecký soubor ADASH 
ַעַד'ׁ'ׁש
Rodinným stříbrem pojmenováváme něco velmi cenného,  
k čemu mají lidé úctu. A tím byl pro Ostravskou univerzitu  
a její filozofickou fakultu plných deset let dívčí vokální soubor  
Adash. 

Byl to soubor v mnoha směrech výjimečný, už počínaje 
svým zrodem – Adash nebyl založen, Adash jednoduše vznikl. 

Doc. Tomáš Novotný, biblista, religionista a hebraista, člen 
katedry filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, po-
užíval hebrejské písně pro zpestření výuky hebrejštiny. Tento 
vyučovací prvek se setkával u studentů s kladnou odezvou, 
což podnítilo pana docenta k vypsání semináře s názvem Heb-
rejština písněmi s netradiční formou výuky – učení zpěvem 
hebrejských písní. Po roce výuky, v červnu 1999, doc. Novotný  
s členkami semináře prezentovali výukový písňový repertoár 
na veřejnosti. Jejich vystoupení bylo přijato s velkým ohlasem, 
takže samy frekventantky oslovily doc. Novotného s přáním 
působit jako pěvecká skupina. Tak vznikl soubor Adash; ná-
zev je akronymem hebrejského Ivrit derech shirim - doslova -  
Hebrejština cestou písní.

Následně přicházela četná pozvání k vystoupení a student-
ky dalších ročníků semináře Hebrejština písněmi se začaly  
v hojném počtu zapojovat do zpívání. Tak se postupně for-
moval dívčí vokální soubor, interpretující na vrcholné úrovni 
židovské písně. Vzhledem k tomuto specifickému zaměření 
bylo podmínkou členství v Adashi absolvování dvou semestrů 
hebrejštiny, což nebývá u pěveckých sborů obvyklé. 

Soubor Adash se záhy stál fenoménem těšícím se velké po-
pularitě v tuzemsku i zahraničí. Jeho bohatý repertoár zahrno-
val tradiční hebrejské písně z nejrůznějších částí diaspory, ale 
i písně sváteční, svatební včetně současných populárních izra-
elských melodií. Ochuzeni nebyli ani vyznavači jidiš písniček 
a židovských písní v ladinu či ukrajinském dialektu.

V průběhu své desetileté éry Adash koncertoval na půdě 
českého parlamentu, zpíval v židovských synagogách i v chrá-
mech jiných vyznání, takže zcela naplňoval úsloví, že hudba 
spojuje. 

Soubor absolvoval i četná vystoupení v zahraničí, k těm 
nejvýznamnějším patří dvojnásobné turné po Spojených stá-
tech amerických, koncerty v Německu, Švýcarsku, Slovensku 
či Polsku. 

Co se týče domácích koncertů, v prvé řadě zmiňuji jeho vy-
stoupení na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro  
v roce 2004. Adash byl v historii tohoto festivalu prvním pěvec-
kým sborem, kterému se dostalo pocty v podobě samostatné-
ho vystoupení na této nejprestižnější české hudební události. 

Následovaly  koncerty s  předními českými hudebními tělesy 
- Janáčkovou filharmonií a Filharmonií Hradec Králové. Má 
osobní vzpomínka se váže k vystoupení Adashe u příležitosti 
Dnů Izraele v Domě knihy Librex v roce 2006, kdy dojali i pří-
tomného izraelského ambasadora. 

Vystoupení souboru slovem provázel docent Tomáš Novot-
ný; poutavě a vtipně vysvětloval původ i texty jednotlivých pís-
ní a přispíval tak k neopakovatelné atmosféře těchto koncertů. 

Krásné židovské písně v mistrném interpretačním provede-
ní členek tohoto souboru byly rovněž ozdobou imatrikulač-
ních a promočních obřadů filozofické fakulty a významných 
akcí pořádaných Ostravskou univerzitou. Svým uměním roz-
dával Adash radost a skvěle reprezentoval jak Ostravskou uni-
verzitu, tak město Ostrava. 

   Za deset let své činnosti vydal soubor šest CD a dvě DVD. 
Videoukázky z koncertních vystoupení Adashe na internetu 
mají desetitisícovou návštěvnost.

   K zajímavostem souboru patří, že už za dobu své existence 
měl a doposud má řadu revivalovských uskupení. Mnoho pě-
veckých sborů přebíralo a přebírá židovské písně interpretova-
né souborem Adash v  úpravách docenta Novotného. A velmi 
potěšující je, že o úpravy žádají i sbormistři z Izraele,  kolébky 
židovské písně. Docent Novotný je opakovaně zván do Izraele 
na workshopy zaměřené na interpretaci hebrejských písní. 

   I když oficiální činnost ukončil Adash v březnu 2009, četné 
příznivce potěšil koncertním vystoupením v roce 2010 u příle-
žitosti 71. výročí prvního transportu evropských Židů. 

   V říjnu 2014 Adash absolvoval velmi úspěšné izraelské tur-
né, původně plánované již na závěr jejich činnosti v roce 2009 
(neuskutečnilo se z důvodu nestabilní politické situace). 

Symbolicky, 17. listopadu 2014, se uskutečnil koncert Adashe 
s podtitulem Na rozloučenou. I když – kdo ví……..   
         Jana  BOLKOVÁ

Adash v Jeruzalému
Foto: archiv doc. Novotného
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vot autochtonního polského etnika 
mimo hranice Polska a s tím spoje-
né otázky historie, kultury, jazyka, 
komunikace.

Počátky litevské polonistiky sa-
hají do přelomu 18. a 19. století. Mo-
derní litevská polonistika si prošla 
mnoha peripetiemi a zajímavostí je, 
že po druhé světové válce nebyla ob-
novena na největší a nejstarší Vilni-
uské univerzitě (založené roku 1579, 
sídlící v historickém centru hlavní-
ho města), nýbrž na konci 50. let  
na Státním pedagogickém institutu. 
Ten vznikl pro potřeby vzdělávání 
nových učitelů již v roce 1935. Právě 
z něho v roce 1992 vzniká Vilnius-
ká pedagogická univerzita, později 
(2011) přejmenovaná poněkud kr-
kolomně na Litevskou edukologic-
kou univerzitu, jejíž sídlo najdeme  
v klidnější části města na břehu řeky 
Neris v malém kampusu s laborato-
řemi, sportovišti a univerzitními 
kolejemi. Kromě určitých paralel 
vzniku této univerzity a vzniku OU 
najdeme další shody – také systém 
litevského vysokoškolského studia 
je založen na boloňském modelu 
třístupňového vzdělávání s kredit-
ním systémem a dvousemestrálním 

akademickým rokem, univerzity 
mají také na české poměry tradič-
ní členění na fakulty (na LEU kon-
krétně 7 fakult), které se dále dělí  
na katedry, resp. centra. Na filologic-
ké fakultě LEU najdeme především 
obecnou jazykovědu a katedry an-
glistiky, germanistiky, polonistiky, 
romanistiky, rusistiky, zatímco li-
tuanistika, historie a sociologie mají 
své vlastní fakulty. Mezi českým  
a litevským vysokoškolským pro-
středím však najdeme i několik vý-
raznějších rozdílů. Jedná se zejmé-
na o standardní délku studia, která  
v bakalářských programech činí 
standardně 4 roky (v kombinované 
formě dokonce 5 let). Druhou zá-
sadní odlišností je existence školné-
ho na veřejných vysokých školách. 
Zdejší systém školného je zajímavý 
– vysokoškolský zákon zaručuje pro 
20 % uchazečů studium zdarma na 
základě výsledků maturitní zkoušky 
a dokonce jsou i bezplatná místa, lo-
suje o nich počítač v celonárodní lo-
terii. Studenti mají možnost pokrýt 
relativně vysoké školné bankovními 
půjčkami a poskytnuté peníze vrá-
tit po studiích. A konečně třetím,  
z mého pohledu také výrazným

K mému prvnímu kontaktu s polo-
nisty z Litevské edukologické uni-
verzity (LEU, Lietuvos edukologijos 
universitetas) došlo na podzim roku 
2005, kdy jsem jako čerstvě přijatý 
odborný asistent na katedře slavisti-
ky pomáhal organizovat konferenci 
věnovanou patrně nejznámějšímu 
litevskému rodákovi, Adamu Mic-
kiewiczovi. Od té doby uplynulo 
takřka deset let a zprvu nesmělá 
spolupráce mezi ostravskou a vil-
niuskou polonistikou představuje 
dnes – troufnu si říci – vzor příklad-
né mezinárodní spolupráce. Kromě 
toho, že obě pracoviště aktivně re-
alizují výměnné pobyty pedagogů 
a studentů v rámci programu Eras-
mus, podporují se vzájemně ve spo-
luorganizaci společných konferencí 
(mj. již tři konference Tożsamość na 
styku kultur, pořádané na partner-
ské univerzitě ve dvouletých cyk-
lech), projektů a vědeckých publika-
cí, vyměňují si zkušenosti s realizací, 
konzultují akreditace stávajících  
a nových polonistických oborů 
apod. Rozsah spolupráce je opravdu 
široký a bezesporu k tomu přispívá 
mnoho společných témat, z nichž 
lze za to nejdůležitější považovat ži-

VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH 
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH

Polonista PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., je absolventem magisterského 
a následně doktorského studia na FF OU v oboru Polský jazyk.  
Od roku 2005 působí na katedře slavistiky FF OU jako odborný 
asistent, od roku 2013 je vedoucím této katedry. Odborně  
se věnuje konfrontačnímu studiu a jazykovým kontaktům 
polštiny a češtiny, sociolingvistice, překladatelství a tlumočnictví. 
Je autorem odborně vysoce ceněné knížky Obecné a specifické 
rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku 
(Otrava 2010) a editorem řady publikací vydaných naší katedrou 
slavistiky. V současné době je dr. Muryc  členem akademického 
senátu FF OU.                                                          

Eva MRHAČOVÁ

Jiří MURYC

Jak to chodí na Litevské edukologické univerzitě 
ve Vilniusu (LEU) 
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rozdílem je systém akredita-
cí jednotlivých studijních obo-
rů. Každý obor je na LEU hod-
nocen mezinárodní skupinou 
odborníků, která udělí akredi-
taci po několikadenním hod-
nocení realizovaném přímo  
na daném pracovišti.   

Litvu a Vilnius jsem v posled-
ních deseti letech navštívil něko-
likrát – přesto mě tato malá země  
a její obyvatelé dokážou vždy ně-
čím novým překvapit. Na své si 
zde přijdou milovníci kultury, his-
torie a přírody. Zejména pro po-
lonistu skýtá země, jejíž novější 
dějiny jsou bezprostředně spjaty 
především s Polskem a Ruskem 
(potažmo Sovětským svazem), 
řadu zajímavostí. Na prvním mís-
tě musím pochopitelně zmínit 
hlavní město, asi půlmilionovou 
moderní metropoli, jejíž obyva-
telstvo je však podle posledních 
údajů pouze z větší poloviny tvo-
řeno Litevci. Druhou polovinu 
obyvatel Vilniusu tvoří přísluš-
níci dalších národností – zejmé-
na Poláci, Rusové a Bělorusové.  
Na městě samotném je toto mno-
honárodnostní prostředí znát. Při 
cestě trolejbusem (české výroby) 
jsem byl např. svědkem rozhovoru 
tří kamarádek, které v rozhovo-
ru plynule kombinovaly litevšti-
nu, ruštinu a polštinu. Ale ačkoli  
je poměrně běžné dvojjazyčné 
vzdělávání menšin, chrání zdejší 
jazykový zákon litevštinu natolik, 
že se s jinými (anglickými, ruský-
mi, polskými aj.) nápisy ve veřej-
ném prostoru takřka nesetkáte, 
samozřejmě kromě turisticky ex-
ponovaných míst. Historické jádro 
Vilniusu má osobitou atmosféru  
a je doslova rájem pro každého 
polonistu; Poláci jsou bezespo-
ru také nejpočetnější turistickou 
skupinou. Nejenže nacházíte au-
tentická místa, v nichž pobývali 
největší romantičtí básníci Adam 
Mickiewicz (litevsky Adomas 
Mickevičius) a Juliusz Słowacki 
nebo nositel Nobelovy ceny za li-
teraturu Czesław Miłosz, ale máte 
možnost velmi často být doslo-
va v centru dění některých jejich  
básní a próz.   

Jiří Muryc

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Gediminasův hrad 
(13./14. st.)
symbol města

Vilnius, centrum, 
řeka Vilnia
Fota: archiv autora
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI BŘEZNU

Studentské vědecké konference mají na FF OU už docela dlouhou tradici! Byly založeny děkankou FF OU k čtyřstému 
výročí narození Jana Amose Komenského, tedy k 28. březnu 1992. V r. 1992 proběhla na všech katedrách příprava a poprvé  
se tyto konference, na nichž studenti FF předvádějí své první vědecké krůčky, konaly na naší fakultě v březnu 1993, tedy před 
22 lety. Některé katedry tento termín postupně opouštěly, aby se jejich studenti mohli zúčastnit celostátních studentských 
vědeckých soutěží (katedry českého jazyka, české literatury, historie, germanistiky), jiné katedry změnily jejich charakter 
(např. na katedře slavistiky se z této konference postupně stalo mezinárodní setkání studentů-mladých slavistů). Letos  
se v původním jarním termínu studentské vědecké konference konaly na katedrách anglistiky, dějin umění, filozofie, psy-
chologie, romanistiky, slavistiky, sociologie a poprvé i na nové katedře latinského jazyka. (Studentů latiny je v ČR celkově 
velmi málo a považujeme za mimořádný úspěch, že se vedení katedry latinského jazyka podařilo uskutečnit již letos 1. 
ročník této konference.) O průběhu některých z letošních studentských vědeckých konferencí vám na dalších stránkách 
tohoto čísla Listů FF přinášíme podrobnější svědectví.

Eva MRHAČOVÁ

Studentské vědecké konference – velké téma filozofické fakulty

První studentská vědecká konference na katedře 
latinského jazyka a kultury

Dne 17. dubna 2015 se usku-
tečnila na Filozofické fakultě 
Ostravské univerzity histo-

ricky první studentská vědecká kon-
ference katedry latinského jazyka  
a kultury. K aktivní účasti se přihlá-
silo celkem šest referentů z různých 
stupňů studia latinské filologie. Pro 
svá vystoupení si vybrali rozmanitá 
témata z oblasti bohatého fondu la-
tinského písemnictví, který se v ev-
ropském kulturním prostoru utvářel 
po mnoho staletí. Dopolední blok 
zahájila Marcela Straková (FF OU) 
s příspěvkem Proměny obrazu Féni-
xe v latinské literatuře od antiky do 
středověku. Tvorbu jednoho z ne-
příliš známých autorů patristického 
období přiblížil v referátu s názvem 
První křesťanský básník Commodia-
nus Tomáš Jeniš (FF MU). Období 
pozdní antiky bylo věnováno také třetí vystoupení na téma Klam a omyl v eposu De raptu Proserpinae Claudia Claudiana 
(Iveta Pastyříková FF UK). Po vynikajícím obědě, který nám připravila menza, upoutal pozornost posluchačů Jan Slíva (ab-
solvent FF OU, nyní student FF MU) vyprávěním o vývoji literárního obrazu zakladatele středověké Evropy, římského císaře 
Karla Velikého (Život a posmrtný úděl Karla Velikého v zrcadle středověkých vidění). Následně byla Karlem Dobiášem (absol-
vent FF OU, nyní student FF MU) představena Problematika práce s regesty na příkladu listin Mikuláše z Riesenburgu, jejíž 
řešení je založeno na spolupráci latinské filologie a pomocných věd historických. Konferenci uzavřel Vojtěch Pelc (FF UK) 
referátem na téma z období latinského humanismu v Čechách Campanovo Protreptikon Ad Scholam Neudorfinam a jeho 
vztah k obranám českého jazyka. Rétorické dovednosti všech referentů i vizuální prezentace prací byly na vysoké úrovni.  

Smyslem konference bylo umožnit začínajícím badatelům, aby v přátelské atmosféře prohloubili své zkušenosti s prezen-
tací výsledků odborné činnosti a seznámili se s kolegy z jiných univerzit. Tento cíl se podařilo naplnit mj. i díky plodným 
diskuzím, které proběhly po jednotlivých vystoupeních. Poděkování za úspěch akce patří účastníkům, vedení katedry, or-
ganizátorům a všem návštěvníkům.

Barbora POPELKOVÁ, Marcela STRAKOVÁ
                                                                          studentky FF
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Studentská vědecká konference KPS FF OU 
Psychologie 2015

Dne 4. března 2015 se na katedře psychologie Filozofic-
ké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě uskutečnil 
další ročník studentské vědecké konference. Své od-

borné práce prezentovalo před zcela zaplněnou posluchár-
nou celkem devět studentů. Všechny příspěvky se zabývaly 
zajímavými tématy, což potvrdil i zájem publika, které si je 
vyslechlo s velkou pozorností. Každý příspěvek nutil poslu-
chače k zamyšlení. Porota složená ze tří pedagogů katedry  
a jedné studentky tedy čelila nelehkému úkolu, zvolit  
ze všech prací tři nejlepší. 

Na konferenci vystoupili níže uvedení studenti s těmito tématy: 
• Daniel Cabák – Individuální determinanty ovlivňující 

přímou interakci učitele a studenta ve výuce na vysoké 
škole

• Soňa Tichá – Nadané dítě předškolního věku z pohledu 
učitelů mateřských škol

• Bc. Aneta Bajgarová, Bc. Adéla Rašíková – Smysl práce 
učitelů ZŠ a jejich pracovní angažovanost

• Bc. Sandra Ščudlová – Pracovní spokojenost učitelů 
gymnázií a jejich angažovanost v povolání

• Mgr. Vladimír Sácký – Teoretické a diagnostické aspek-
ty narcismu a machiavelismu

• Jana Gregorová – Diskriminace na základě sexuální ori-
entace

• Natálie Malá – Strategie regulace emocí ve vztahu  
k osobnostním rysům v období mladší dospělosti

• Veronika Bilanová – Kvalita života rodičů dětí s poru-
chou autistického spektra

Všechny výše uvedené práce zaujaly svou odborností do-
plněnou velmi kvalitní přípravou. Publikum ocenilo srozu-
mitelné a kultivované vystoupení všech referujících. Ti doká-
zali obhájit svá stanoviska k daným problémům, vyjádřit svůj 
názor, a v diskuzi odpovědět na všechny vznesené dotazy, což 
ještě umocnilo dojem, že se ve vybraných tématech orientují 
skutečně dobře.

Ocenění by si nepochybně zasloužili všichni vystupující, kte-
ří šli odvážně „s kůží na trh“. Vítěz však mohl být pouze jeden. 

První místo po dlouhé poradě odborné poroty obsadila stu-
dentka třetího ročníku jednooborové psychologie Soňa Tichá 
se svým příspěvkem Nadané dítě předškolního věku z pohle-
du učitelů mateřských škol. Druhé místo získala Natálie Malá  
s prací Strategie regulace emocí ve vztahu k osobnostním ry-
sům v období mladší dospělosti a na bronzové příčce se umísti-
la Veronika Bilanová a její příspěvek Kvalita života rodičů dětí  
s poruchou autistického spektra. Ta navíc obdržela i cenu pub-
lika. Všechny tři studentky získaly finanční odměnu a odborné 
publikace členů katedry. Velkým přínosem však určitě pro ně 
byla i cenná zpětná vazba. Vítězka navíc získává možnost re-
prezentovat naši katedru v česko-slovenském kole SVK. 

Závěrem už zbývá jen poděkovat vedení katedry, bez které-
ho by se konference uskutečnit nemohla, především pak hlav-
ní organizátorce a moderátorce konference doc. PhDr. et Mgr. 
Marii Vašutové, Ph.D. Velký dík patří samozřejmě též všem 
odvážným studentům, kteří byli ochotní na akademické půdě 
vystoupit, a v neposlední řadě i pozornému publiku.

Kristýna ZVĚŘINOVÁ, Blanka MATULOVÁ
                                                                         studentky KPS

Studentská vědecká konference na katedře AaA

Letos připadla tato významná odborná studentská akce 
na úterý 24. března. Jak se již stalo tradicí, v úvodu vy-
stoupili dva studenti z Wichterlova gymnázia v Ostravě, 

kteří přednesli své příspěvky na téma Youtube a Productivity.  
Katedru anglistiky a amerikanistiky reprezentovalo v tomto 
roce celkem deset studentů bakalářských, navazujících magis-
terských i doktorských studijních programů. 

Publikum hlasovalo v několika kategoriích a diplom spolu  
s finanční odměnou si nakonec odnesli následující čtyři stu-
denti - Sebastián Komárek (bakalářské studium Anglický ja-
zyk a literatura) za příspěvek nazvaný Ancient Letters Reborn: 
On Runes and J.R.R.Tolkien, Alexandra Michaličková (navazu-
jící magisterské studium Angličtina pro překladatelskou praxi) 

za prezentaci s názvem „Forget it, Jake. It´s Chinatown.“ - The 
issues of California´s water, Michal Místecký (doktorský stu-
dijní program Anglický jazyk), který prezentoval příspěvek na 
téma Euphony and Alliteration. A Quantitative Quest for Effici-
ency in the English Medieval Verse, a Veronika Rusňáková (dok-
torský studijní program Anglický jazyk) za analýzu webových 
stránek českých divadel nazvanou The Art of Promoting – Pro-
moting the Art (A Genre Analysis of Czech Theatres´ Websites). 

Všichni, kdo letos prezentovali výsledky své odborné práce, 
si zaslouží uznání a katedra se již v tuto chvíli těší na další roč-
ník studentské konference, který bude určitě stejně vydařený 
jako ten letošní. 

                                                                     Andrea HOLEŠOVÁ
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Zaplněná posluchárna tleskala nejlepším 
studentům ostravské hispanistiky a jejich mladším 
kolegům z gymnázií

Jak již jsme avizovali na našich webových stránkách, letoš-
ní Studentská vědecká konference byla sice tradiční, neboť 
se na naší katedře koná pravidelně od roku 1993, a přesto 

v něčem nová. Poprvé totiž na katedře romanistiky vystoupili 
studenti ostravských a mimoostravských gymnázií. 

Mladí ostravští hispanisté, posluchači katedry romanistiky, 
se představili se svými tématy v sekcích lingvistické a literární. 
Publikum tak mělo možnost zhlédnout příspěvky týkající se 
lexikologie či fraseologie nebo naopak takové, které se zabý-
valy peruánskou literaturou nebo meditovaly o vztahu poezie 
a flamenka. Nesmíme opomenout také traduktologický vý-
zkum, který se na naší katedře hojně rozvíjí. 

Naši posluchači však letos museli měřit síly s  gymnaziál-
ními studenty, jejichž příspěvky dosahovaly výtečné úrovně. 
Ačkoliv ve svých prezentacích nepopisovali výzkum, dokázali 
poutavým způsobem představit témata, která jsou jim blízká 
nebo která považují za zajímavá. A tak vedle informací o špa-
nělské kultuře a historii jsme prostudovali záhady Bermudské-
ho trojúhelníku, zhlédli „věci, které mě děsí“, nebo „ty, které 
mě lákají“, pochopili, že spát je nutné a dozvěděli se zajíma-
vosti o osudech dětí za španělské občanské války. Když jsme 
tyto příspěvky poslouchali, ověřili jsme si mimo jiné fakt, který 
pozorujeme dlouhodobě. A to ten, že úroveň výuky španělšti-
ny na středních školách neustále roste. Proto nás těší, že řada 
středoškolských profesorů jsou naši absolventi, a doufáme, že 
jejich absolventi se stanou našimi studenty. 

Jako každý rok, i letos jednotlivá vystoupení hodnotila od-
borná porota složená z členů oddělení španělštiny katedry 

romanistiky. Tentokrát ocenila posluchačku pátého ročníku 
španělské filologie, Hanu Křupkovou, za její práci Poesía y fla-
menco a Kateřinu Miškářovou z Gymnázia Hladnov za příspě-
vek o dětech za španělské občanské války. Diváci pak rozhodli, 
že cena publika poputuje k Miguelu Durandovi, posluchači 
čtvrtého ročníku španělské filologie. 

Věříme, že dopoledne plné španělštiny, které svou návštěvou 
poctili i proděkani filozofické fakulty, doc. Marek Otisk a dr. 
Richard Psík, bylo inspirativní pro všechny zúčastněné strany. 

Jan MLČOCH

Mladí slavisté se sešli na půdě FF OU

Ve dnech 31. března až 1. dubna se v prostorách  naší filozofické fakulty konalo pod záštitou děkana FF OU, prof. PhDr. Aleše Zá-
řického, Ph.D., velké mezinárodní setkání mladých slavistů s názvem Slavica Iuvenum, jež se pravidelně uskutečňuje od roku 2007, 
a které je určeno studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia, a dokonce i slavistům, kterým od jejich ukončení 
magisterského či doktorského studia uběhly maximálně tři roky, což není při podobných příležitostech pravidlem. 

Toto významné setkání zahájil ve fakultní studovně děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity, prof. Aleš Zářický, jenž také 
uvedl druhého vzácného hosta – generální konzulku Polské republiky v Ostravě, Annu Olszewskou. Ta pozdravila mladé vědce ne-
jen v češtině, ale také v polštině a ruštině. Závěrečné slovo patřilo samotným pořadatelům, dr. Jiřímu Murycovi, vedoucímu katedry 
slavistiky FF OU, a doc. Janu Vorlovi, vedoucímu oddělení rusistiky, pod jejichž organizačním vedením se celé setkání uskutečnilo.

Konference se zúčastnilo celkem 72 studentů z ČR, Polska, Slovenska a Rakouska. Z katedry slavistiky vystoupilo celkem 16 stu-
dentů (a doktorandů): 9 polonistů a 7 rusistů. Konference byla pořádána ve čtyřech sekcích – jazykověda, literární věda, kulturologie 
a  translatologie. Tyto sekce probíhaly nejen ve studovně filozofické fakulty, ale také v banketní místnosti a na katedře slavistiky. 
Příspěvky se vyznačovaly tematickou pestrostí – od příspěvku o emocích ve frazeologických přirovnáních slovenského a ruského 
jazyka přes ruský literární konceptualismus až po obecně translatologickou či kulturologickou problematiku v příspěvku o hře jako 
fenoménu během svatebních rituálů Slovanů.

Nejen co se týká vytvořené tradice, dělení do čtyř sekcí, tematické šíře příspěvků,  ale i z hlediska rostoucího počtu studentských 
účastníků z několika zemí je toto setkání pozoruhodným počinem. Vedoucí katedry slavistiky, dr. Jiří Muryc,  řekl, že tato konference 
je po pražské, pořádané na FF UK, největší studentskou slavistickou konferencí v celé České republice

 Roman POLÁCH
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3. ročník studentské vědecké konference 
katedry sociologie

Na katedře sociologie proběhl dne 24. 3. 2015 již 3. ročník 
studentské vědecké konference. Místem konference 
byl již tradičně sál Staré arény na Masarykově náměstí. 

Na konferenci vystoupili studenti 2. a 3. ročníku prezenčního  
i kombinovaného studia studijních oborů sociologie a manage- 
ment v neziskovém sektoru. Vystoupení studentů byla hod-
nocena odbornou komisí sestavenou ze tří pedagogů katedry 
sociologie a studentkou z publika Markétou Horklovou. 

Prezentace studentů byly svým obsahem velmi zajímavé, 
aktuální, řešící současné problémy města Ostravy a často pu-
blikum motivovaly k zamyšlení a v diskusi i vyjádření svého 
názoru. Odborná komise proto neměla lehkou úlohu rozhod-
nout o pořadí studentů. Po delší diskusi nakonec rozhodla ša-
lamounsky. Udělila dvě první a tři druhá místa.

První místo a cenu publika získala Žaneta Koščová: Pře-
měna industriální části Dolní oblasti Vítkovic na kulturní ob-
jekt (3. roč. PS MNS, FF OU). První místo s výzkumným pro-
jektem získala také skupinka studentů Zuzana Fajkusová, 
Zuzana Broskevičová, Jiří Mrázek a Jakub Tala: Oživení 
veřejného prostoru a dění v centru Ostravy (2. roč. PS Socio-
logie, FF OU). Na druhém místě se umístili 3 studenti:  Lucie 
Rašková: Financování neziskových organizací z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (3. roč. KS 
MNS, FF OU), Martin Šebesta: Adornova kritika kapitalismu 
(2. roč. PS Sociologie, FF OU) a Matěj Žárský:  Jak vidím člo-
věka (2. roč. KS MNS, FF OU).

Po vystoupení studentů a vyhodnocení odbornou porotou 
byli studenti pochváleni a finančně odměněni vedoucí katedry 
dr. Horákovou. Smysluplnost a vážnost konference byla umoc-
něna i návštěvou děkana FF OU, prof. Zářického.

Pedagogové katedry sociologie si vyměnili názory na prů-
běh konference, které se v mnohém shodovaly i s názory stu-
dentů. V závěru mezi studenty proběhla anonymní minianke-

ta, kde studenti na rozdané papírky napsali pozitiva a negativa 
této konference. Pozitivně byly hodnoceny především místo 
konference, dobrá organizace, pohodová atmosféra, poutavé 
prezentace a zapojení pedagogů a studentů do společné dis-
kuse. Kriticky byly hodnoceny převážně malá účast studentů, 
menší počet vystupujících v porovnání s minulou konferencí, 
nedodržování předepsaného času vystupujících a některým 
studentům bylo v salónku i chladno.

Pozitiva nás pedagogy moc těší a z kritických připomínek 
se poučíme a přijmeme potřebná opatření ke zlepšení dalšího 
ročníku konference. Závěrem můžeme konstatovat, že konfe-
rence splnila svůj účel, dala možnost studentům prezentovat 
své projekty, vyzkoušet si a obhájit v diskusi své názory a po-
stoje. Byla přínosem také pro publikum a doufáme, že i moti-
vací pro studenty 2. ročníku zúčastnit se budoucího, v pořadí 
4. ročníku studentské vědecké konference katedry sociologie.

 
Zdeněk VAVREČKA 

Studenti studentům – projekt vzájemné 
česko-polské spolupráce  
Ve dnech 25. a 26. února 2015 přijala katedra psychologie FF OU pracovníky a studenty z katedry psychologie 
Fakulty sociálních věd Univerzity Jana Dlugosza v Čenstochové. Společně v rámci projektu Studenti studentům 
uskutečnili pro místní studenty zajímavou vzdělávací akci. Smyslem jejich vědeckého a pracovního pobytu však 
bylo také diskutování možností navázání užší spolupráce mezi oběma institucemi. Tato budoucí spolupráce  
by se mohla týkat nejen realizace společných vědeckých a didaktických projektů, ale i zapojení českých i polských 
studentů a pracovníků obou institucí do mezinárodních aktivit v rámci programu Erasmus+. Za českou stranu 
celou akci koordinoval dr. M. Malůš, za stranu polskou dr. E. Napora a dr. E. Kornacka-Skwara. Projekt Studenti 
studentům, který se vztahoval k rozvoji dovedností interkulturní komunikace, úspěšně realizovaly studentky  
P.  Gluszko, M. Jarozs, K. Miarke a J. Kostrzewska, které se českým studentům intenzivně věnovaly během dvou 
tříhodinových přednášek a workshopů. Tyto workshopy, zaměřené na rozvoj kreativity v procesu komunikace, 
byly českými studenty hodnoceny jako přínosné. Poukázaly však také na určité rezervy, které se vztahují  
k informacím českých studentů o našich polských sousedech. Na společné schůzce zástupci katedry psychologie 
(doc. Mlčák, prof. Paulík a dr. Malůš) projednali s kolegy z Polska možnosti další spolupráce nejen v programu 
Erasmus+, ale i v rámci vědecké spolupráce pod záštitou Mezinárodního visegrádského fondu.

Zdeněk MLČÁK, Marek MALŮŠ
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Křest publikace na katedře germanistiky
25. března 2015 prožila katedra 
germanistiky slavný den. Za účasti 
proděkanů doc. Marka Otiska,  
dr. Richarda Psíka a dr. Petra  
Kopeckého a zahraničního experta 
prof. Axela Satzgera byla slavnostně 
pokřtěna publikace věnovaná emo-
cím v němčině. 

Na knize „Emotionalität im Text“ 
se podílel kolektiv lingvistů KGE FF 
OU pod vedením prof. Lenky Vaňko-
vé, a to v rámci dlouholetého projek-
tu Výrazové prostředky emocionality  
v německo-české jazykové konfrontaci 
(GA ČR 405/09/0718: 2009-2013), jehož 
se KGE účastnila spolu s germanisty  
z MU Brno a UJEP v Ústí nad Labem  
a zahraničními odborníky v oblasti ger-
manistiky. 

Samotné křtiny publikace následo-
valy od šestnácté hodiny odpolední  
v prostorách katedry, kdy akci zahájilo 
laudatio z úst profesora Norberta Ri-
charda Wolfa v přetlumočení Evy Ma-
rie Hrdinové. Ve slavnostním projevu 
zazněla nejen bližší charakteristika 
emočního svazku, ale především byla 
zdůrazněna zásluha profesorky Vaňko-
vé na celém projektu, který uvedl KGE, 
Filozofickou fakultu a v neposlední řadě 
celou Ostravskou univerzitu v Ostravě  
v širší známost nejen mezi domácími, 
ale především mezi zahraničními ger- 
manistickými lingvisty. Ostravská 
emoční publikace je ostatně první prací, 
jež se věnuje výrazovým prostředkům 
emocionality v širokém spektru texto-
vých druhů, literaturou pro děti počí-
naje a internetovými diskusemi konče. 
V publikaci jsou představeny nejen pu-
blicistické, beletristické a reklamní tex-
ty, ale i texty z dob minulých, které ne-
jsou často předmětem zkoumání, jako 
například texty liturgické nebo texty na 
náhrobních kamenech.

Aby si účastníci oslavy mohli vy-
chutnat emoční prožitek i prakticky, 
konkrétně pozitivní emoce vyplývající 
z hudebního zážitku, bylo do progra-
mu zařazeno také varhanní vystoupení 
pana Mgr. et Mgr. Marka Gajdy, dokto-
randa KGE.

Na katedře germanistiky máme 
radost, že světlo světa spatřila mono-
grafie, které jsme věnovali tolik úsilí, 
a přejeme jí mnoho zainteresovaných 
čtenářů!

Za KGE a „emočně-lingvistickou sek-
ci“ katedry           Eva Maria HRDINOVÁ, 

Eva BAJEROVÁ, 
Milan PIŠL

Z průběhu křtu publikace
Foto: archiv autorů

Z průběhu křtu publikace
Foto: archiv autorů
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12.5. v 18:00 Monika Horsáková: Arménie  
a Náhorní Karabach. 
Přednáška s projekcí.
V dubnu uběhlo 100 let od genocidy Arménů, 
která byla první genocidou ve 20. století. Arménii 
a Náhorní Karabach při té příležitosti navštívila i 
publicistka a dokumentaristka Monika Horsáková.  
Jak vzpomínají na historickou událost současní 
Arméni? A jak se žije v dnešní Arménii? Projekce 
dokuamentu „Arménská genocida“ a fotografií  
s přednáškou.
14.5. v 18:00 Přestupní stanice - projekce filmu
Stop-Over, Kaveh Bakhtiari / France / 2013 / 100 min.
Švýcarský režisér íránského původu Kaveh Bakhtiari 
se vydává do Řecka, jedné z hlavních přestupních 
stanic pro přistěhovalce do Evropy. Do Athén právě 
dorazil z Íránu jeho bratranec Mohsen. Čeká zde 
spolu s dalšími migranty na vyřízení dokladů a shání 
kontakty na pašeráky, kteří by mu pomohli dostat  
se do západní Evropy. Režisér sleduje osud Mohsena  
a dalších utečenců s podobným příběhem, kteří žijí 
své životy v jakémsi vzduchoprázdnu. Čekání  
se zdá nekonečné... Snímek přináší intimní pohled  
do života migrantů, kteří jsou kvůli svým snům 
ochotni riskovat vše.
19.5. v 18:00 Arcadiusz  Gola – Konec hornické 
legendy ve Slezsku
Doktorand MgA. Arkadiusz Gola ze Zabrze představí 
v rámci přednášky fotograficko-sociologický projekt 
„Konec hornické legendy ve Slezsku“, který začal 
realizovat od 70. let 20 století v hornických lokalitách 
polského Slezska. Zachycuje slávu a zánik hornických 
tradic, rituálů, zbožnosti, bydlení v koloniích  
se stejným průběhem jako na Ostravsku.
20. 5. v 18:00 Co s Černou kostkou aneb Proč  
se v Ostravě nedaří architektonickým soutěžím? 
Veřejná odborná debata s experty na danou 
problematiku. 
POZOR - koná se v Divadle loutek.
Ostrava se stala v posledních dvaceti letech jedním 
z měst, které realizují většinu veřejných staveb bez 
architektonických soutěží. Výsledkem jsou v mnoha 
případech nepovedené či problematické stavby  
a rekonstrukce. Nejen ve světě, ale také i v mnohem 
menších městech našeho regionu přitom vedení 
měst architektonické soutěže vypisují a také posléze 
úspěšně realizují. Na debatě se také bude hovořit 
o kontroverzním záměru vedení kraje postavit 
nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny bez 
architektonické soutěže na soukromém pozemku 
firmy Vítkovice.  
Hosté debaty:
Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu 
MOAP; Ludvík Grym, architekt, specialista  
na problematiku architektonických soutěží; Tomáš 
Macura, primátor města Ostravy; Jan Šépka, 
architekt, autor knihy Jak se dělá město; Milena 
Vitoulová, architektka,  dlouholetá regionální 
zástupkyně České komory architektů
Zástupce vedení Moravskoslezského kraje - jméno 
bude upřesněno
Debatu moderuje Martin Tomášek z Ostravské 
univerzity.
REZERVACE MÍST JE MOŽNÁ v Divadle loutek  
na tel.: 596100500. 
Koná se v rámci cyklu debat a přednášek „CO DÁL, 
OSTRAVO?“, který se zabývá nejen problematikou 
budoucího rozvoje města Ostravy. Cyklus se koná 
pod záštitou primátora města Ostravy Tomáše 
Macury.
21.5. v 18:00 Radovan Lipus - Šumné stopy  
v Brazílii 
Pátrání po českých architektonických stopách  
v největší zemi jižní Ameriky.
Známý český režisér a jeden z autorů cyklů Šumná 
města a Šumné stopy působil mnoho let jako režisér 
činohry Národního divadla moravskoslezského  
v Ostravě, kde režíroval několik desítek her. Hostoval 
například v Komorní scéně Aréna, Těšínském 
divadle, brněnském Národním divadle či pražských 
divadlech ABC a Vinohradském. V polovině 90. let 
společně s Davidem Vávrou odstartoval populární 
televizní projekt Šumná města. Nyní pokračují 
cyklem Šumné stopy, ve kterém se rozhodli splatit 
dluh také těm architektům z českých zemí, kteří  
se dokázali výrazně prosadit ve světě, a přitom  
se o nich v Česku téměř nic neví. 
29.5. od 16:00 do 21:00 Ostravská ozvučná deska  
na téma Stav veřejného prostoru v centru Ostravy 
Ostravská ozvučná deska bude ve svém začátku 
zaměřena na problematiku oživení historického 
centra Ostravy. Prvním tématem bude stav veřejného 
prostoru v centru Ostravy. Termín ozvučná deska 
obecně označuje různé instituce (např.  
v Nizozemsku, Velké Británii, Německu či Spojených 
státech), které bývají zřizovány za účelem řešení 
strategických otázek, jež se týkají správy města.  
Spojujícím prvkem ozvučných desek je dialog, který 
vedou odborníci a občané s vedením radnic. 

Ilona ROZEHNALOVÁ

Vyšla pěkná knížka
Přinesli ji včera. Ještě voněla sazbou... 
Na téměř pěti stech stránkách přináší 
svědectví o tom, co v současné době 
zajímá frazeology české, slovenské, pol- 
ské, kašubské, ukrajinské, ruské, chorvat- 
ské a slovinské, kteří se na podzim loňs- 
kého roku sjeli do Ostravy na sedmé 
bienale Parémie národů slovanských.
   Publikace přináší desítky pojednání 
o národních frazémech v nejrůznějších 
oblastech – v publicistice a na internetu, 
v reklamě,  v lidových písních, v jídle, 
v dendrologii, v tématech „práce“, „pří-
roda“, v opozici „bůh-člověk“, v soužití 
„muž-žena“, v lexémech „sůl“, „peníze“, 
v obrazech „žena“, „bohatý a chudý“, 
„kozák“, „vlk“ a celé řadě dalších.

Myšlenka zkoumat do hloubky slovanské parémie se na katedře 
slavistiky zrodila v r. 2002, kdy si kulturní slavistický svět připomněl 150. 
výročí úmrtí vynikajícího slavisty F.L. Čelakovského a prvního vydání 
jeho publikace Mudrosloví národu slovanského. Od r. 2002 pořádá katedra 
slavistiky každé dva roky velkou slovanskou paremiologickou konferenci, 
hojně navštěvovanou lingvisty z jednotlivých slovanských zemí.
   Máme radost z toho, že se ostravská slavistika stává uznávaným 
paremiologickým centrem Slovanů.
                                                                                                   Eva MRHAČOVÁ

Z programu Fiducie na měsíc květen 

Česko-německá srovnávací gramatika 2. vydání - František Štícha - 14.4.2015
Druhé, opravené a doplněné vydání Česko-německé srovnávací gramatiky se obrací 
především na českou kulturní veřejnost, která je již alespoň minimálně zasvěcena 
do německého jazyka, na studenty i učitele němčiny, ale také na redaktory a překla-
datele; obrací se dále i na kulturní veřejnost německy mluvících národů ovládajících 
češtinu, zejména na univerzitní studenty a učitele češtiny a slavistiky. Její ambicí je 
být zejména praktickou příručkou, a teoretické výklady gramatických jevů jsou proto 
zpravidla omezeny na nutné minimum. Z velké části je založena na analýzách ži-
vých současných psaných textů, jejím účelem je poskytnout nejen praktické poučení  
o shodách a rozdílech mezi gramatikou češtiny a němčiny, mnohdy podivuhodných 
a neočekávaných, ale také vhled do mnohých tajů přirozených gramatických pravi-
del, ukrytých v tisícero opakujících se aktů tvorby vět a textů.  DPC 875 Kč
 
Osídlení Čech ve světle místních jmen - Vladimír Šmilauer - 14.4.2015 
Jak se postupně osídlovaly Čechy? Autor se při odpovědi opírá o toponomastiku coby 
vědu jazykově-zeměpisně-historickou a zohledňuje 3 zásady: každé místo je viděno 
ve svém prostředí, zasazeno do prostoru a času – jeho jméno je vždy posuzováno  
v těchto souvislostech. Nejprve se autor zabývá starým sídelním územím v Čechách, 
jeho popisem a typy jmen a cituje místní jména z listin do roku 1150. Publikace také 
obsahuje pojednání o osídlení Českomoravské vrchoviny a o sídlištích vzniklých po 
roce 1600. Jedná se o reedici původního vydání knihy z roku 1960.
480 str., 485 Kč
 
Středověká latinská literatura - C. Leonardi, J. Nechutová - 16.4.2015
První souborná příručka středověké latinské literatury je určena především pro stu-
denty medievistiky, novolatinské literatury a příbuzných oborů, ale i pro širokou od-
bornou veřejnost. Co kapitola, to století: jednotlivé kapitoly objasňují kulturní, spo-
lečenské a politické podmínky každého století v návaznosti na kontext předchozího  
a následujícího období a přinášejí přehled hlavních autorů a děl daného období a je-
jich analýzu. Editorem příručky je přední italský medievista Claudio Leonardi. Autoři 
jednotlivých statí náležejí mezi nejvýznamnější odborníky na dané období.
504 str., 780 Kč
                                                                                                           Připravila Eva MRHAČOVÁ

Z publikací nakladatelství ACADEMIA 
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K oslavám 85. narozenin
prof. PhDr. Miroslava Mikuláška, DrSc. (*1930)

Literární vědec, literární historik a teoretik, slavista, komparativní genolog,  
zabývající se metodologií umění interpretace slovesného artefaktu: vidí ho v duchu 
„hlubinné hermeneutiky“ jako kategorii duchovědnou, součást „mravní  
astronomie“, jako „etické vědění“ (fronésis), společenství „vědění a duše“ (Lykofron), 
plótínovské „zření duchovního kosmu“; v duchovně inspirované exegezi slovesných 
forem postuluje synergii myšlení „neelementárního“ a „elementárního“  
(A. Schweitzer), intuitivního a diskurzivního, sdílí ideu konsilience ducha  
a přírody, humanitních a přírodních věd (E. O. Wilson); člen Obce spisovatelů  
a Literárněvědné společnosti při AV ČR. V současné době působí na katedře slavisti-
ky Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Stěžejní monografické publikace pana profesora: 
Vítězný smích (Žánrově srovnávací analýza dramatiky V. V. Majakovského). 1975, 
Hledání „duše” díla v umění interpretace (Genologicko-hermeneutická anamnéza 
„vnitřní formy” a mytopoidních forem). 2004, „Zření duchovního kosmu“ a „ars 
interpretationis“. Anatomie literární hermeneutiky. 2008, Umění interpretace. 
„Techné hermeneutiké“. Anatomie literární hermeneutiky: umění hermeneuticko-
genologické exegeze. 2009, Via cordis: Ars interpretationis hermeneuticae. Ducho-
vědné paradigma literární hermeneutiky. 2011.

Jan VOREL

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Co si uvědomuji při čtení děl pana 
profesora Mikuláška? Kromě požitku 
z brilantních analýz a nových postřehů 
hlavně úžasnou vitalitu jejího autora, 
který jakoby ztělesňoval Aristotelovu 
ideu, že nejlepší pro svobodného člověka 
je bios theoretikós, tedy život zasvěcený 
vědění, poznání a hledání pravdy.
Myslím, že se mnou budete souhlasit,  
že se na pana profesora Mikuláška  
rozhodně nevztahuje toto důležité varo-
vání zakladatele analytické psychologie 
a hlubinné hermeneutiky Carla Gustava 
Junga: „Živnou půdou duše je přirozený 
život. Kdo se jím nedá vést, zůstává viset 
ve vzduchu a ustrne. Proto taková spous-
ta lidí ve zralém věku zkostnatí, hledí 
zpět a lpí na minulosti, v srdci tajnou 
hrůzu ze smrti.“ Naopak, Mikuláškova 
tvůrčí invence a jeho osobnost člověka 
ryzího charakteru potvrzuje, řečeno  
filosoficky, Hegelovu tezi o možnosti 
omlazení (německy Verjüngung) světo-
vého ducha. Popřejme tedy z upřímného 
srdce profesoru Miroslavu Mikuláškovi 
hodně zdraví, tvůrčích sil a - dovoluji  
si říci - i mladistvého nadšení  
pro objevování nového a nepoznaného, 
a to v mnoha a mnoha dalších letech po 
významném životním jubileu, jehož  
se dožívá právě v tomto roce 2015. 

prof. PhDr. Jaroslav HROCH, CSc.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filo-

zofická fakulta
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LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Jan VOREL

O víkendu 20.-22. března zorganizo-
vali naši historici, členové spolku Jižní 
Valašsko, o němž jsme čtenáře Listů 
FF informovali v lednovém čísle, akci, 
jaká se hned tak nevidí: do skanze-
nu na Trhovisku, do místa, kde kdysi 
dávno byla černá skládka,  přestěho-
vali za pomoci dalších sympatizantů 
malou dřevěnou salaš.

Uklidit nový pozemek, rozebrat 
starou salaš, připravit nové šindele 
(jsem hrdá na to, že na jednom z nich 
jsem podepsána! ), převézt a složit 
všechno dohromady, činnost, která 
se zde vešla na tři řádky, zabrala plné 
dva dny perné práce. Ale výsledek je 
hodný obdivu. 

Zlínský deník o nich napsal: „Místo 
plné suti mění na skanzen pro další 
generace...“

Bravo, naši studenti historie!
                              Eva MRHAČOVÁ

Naši historici přestěhovali salaš
aneb 
Zcela netradiční využití volného času

Dvě významné osobnosti přednášely na FF
Naše filozofická fakulta nadšeně přivítala v březnu 
a v dubnu Martina C. Putnu a Jiřího Černého! Jejich 
přednášky byly otevřeny i široké veřejnosti, která 
nabízenou příležitost bohatě využila!  

Prof. Martin C. Putna, bohemista, kulturolog a pedagog  
Univerzity Karlovy, je v poslední době veřejnosti znám 
především jako aktivista, který se angažoval v demon-
stracích za Prague Pride a také  kauzou svého jmenování 
profesorem... Je to významný literární historik, věnující  
se české katolické literatuře a vynikající kulturolog.   
V přednášce Pohledy české kultury na Rusko: od Kollára 
k Masarykovi a k dnešní „studené občanské válce“ pojednal 
před  zcela zaplněnou posluchárnou o panslovanských 
pozicích české inteligence 19. stol. 

Přednáška Jiřího Černého. Charismatický, nepřehlédnu-
telný a významný hudební kritik, jenž se v terénu neje-
nom populární hudby pohybuje poslední půlstoletí.  Jiří 
Černý není, stejně jako Martin C. Putna, mužem jednoho 
oboru. Byl například jedním z průvodců historickými 
okamžiky našeho státu: na konci osmdesátých let mode-
roval velkou část manifestací Občanského fóra. J. Černý 
hovořil zejména o svých zkušenostech z prostředí, ve kte-
rém vším prostupovalo politické smýšlení a v němž i hud-
ba byla prostředkem, jak na umělci vymáhat poslušnost 
režimu.V diskuzi se dále hovořilo o písňových textech, 
které přešly přes totalitní cenzuru, o slavné Jazzové sekci 
či o fenoménu českého bigbítu šedesátých let. 

Roman POLÁCH

Studenti historie 
při práci
Foto: archiv M. Maňase

Jiří Černý

prof. Martin C. 
Putna (vpravo), 
doc. Malura
fota: R. POLÁCH
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Jiří Černý

prof. Martin C. 
Putna (vpravo), 
doc. Malura
fota: R. POLÁCH

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ

absolventka FF OU z roku 2003 v oborech 
učitelství francouzského jazyka a základů 
společenských věd, učí tyto obory na Gymnáziu 
Hladnov v Ostravě a externě působí jako lektorka 
francouzštiny na Přírodovědecké fakultě.  
V loňském roce se podílela na vzniku Asociace 
učitelů občanské výchovy a společenských 
věd. Pracuje jako redaktorka edukačního  
a informačního webu pro učitele těchto oborů 
www.obcankari.cz, který spravuje asociace.

V magazínové příloze MFDnes v loňském 
září byla jedním ze tří kantorů, kteří byli 
představeni jako typičtí dobří učitelé svého 
předmětu v článku, který pojednával o úskalích 
a perspektivách učitelské profese.

Vladimír Šiler

IRENA EIBENOVÁ,

Občanská výchova ale není úpl-
ně totéž co základy společen-
ských věd. Neměly by vzniknout 
spíše asociace dvě? Na víceletých 
gymnáziích se ale asi oba odlišně 
koncipované předměty potkávají  
a prolínají.

V podstatě jde o jedno a totéž, ale na 
základních školách by měl být kladen 
velký důraz právě na výchovu – žáci 
by si měli prožít lidská práva, měli by 
prožít vztah ke svému okolí, měli by 
prožít demokracii. Pedagog má příle-
žitost podílet se na utváření postojů 
žáka. Je to ale předmět, který je snad 
nejčastěji učený neaprobovanými uči-
teli, se všemi důsledky, které to nese 
– žáci pak akorát vědí, že v Poslanecké 
sněmovně je 200 poslanců a v Senátu 
81 senátorů.

Na středních školách se učí více 
fakta, na prožitky není čas. Výsled-
kem je to, že ačkoliv na gymnáziích  
je politologii, vědě o politickém životě, 
věnován v rámci učiva velký prostor, 
samotný politický život mladých lidí 
je téměř na bodě nula.

Jak skloubit „výchovu k občanství“ 
s nároky na „vzdělání“, tj. na faktické 

znalosti? Při minimální hodinové do-
taci? Dříve se vyšší vrstvy odlišovaly 
od prostého lidu znalostí literatury. 
Ta se ještě dnes na gymnáziích učí asi 
tři hodiny týdně. Ruchovci, májovci  
a lumírovci… a k volbám do Evropské-
ho parlamentu nepřišlo ani dvacet pro-
cent lidí. Společenské vědy se učí jen 
hodinu až dvě týdně.

Takže buďme rádi alespoň za jed-
nu společnou asociaci pro občankáře  
a ZSVkáře, sjednocuje lidi, kteří se 
snaží prosadit, aby předmětu, který se-
znamuje studenty s aktuálním děním 
ve světě, byla věnována náležitá pozor-
nost.

V čem jsou výhody takových profes-
ních sdružení? 

Odpovědí je seznam cílů asociace. 
Chceme např. aktualizovat výukové 
materiály, propagovat ideu aktivního 
občanství, vzájemně propojovat učite-
le OV/ZSV a umožňovat sdílení jejich 
zkušeností, poskytovat učitelům OV/
ZSV metodicko-didaktickou podporu 
a inspiraci, informovat učitele OV/ZSV 
o dostupných možnostech rozvoje je-
jich výuky… 

Pověst dobrého učitele se zpravidla 
šíří jen v dané lokalitě, v komuni-
tě rodičů a přátel školy. Jak se sta-
ne, že učitel si získá dobré jméno  
i v celorepublikovém kontextu? Jak 
se o Vás dozvěděli v Praze?

Asi to bylo tím, že jsme právě spouš-
těli mediální kampaň v souvislosti se 
založením Asociace. Dali jsme o sobě 
vědět na Facebooku a na webu Hithit 
jsme žádali o sponzorské příspěvky.

Asociace učitelů různých předmě-
tů existují, některé už mají solidní 
tradici – třeba dějepisci, zeměpis-
ci, matematici… Občankáři svůj 
„cech“ dosud neměli?

Neměli. K příslušnosti k „cechu“ totiž 
patří i určitá hrdost, která podle mě 
učitelům OV/ZSV chybí. Důvodem  
je široký záběr toho, co se v občance učí, 
sexuální výchovou počínaje a finanční 
gramotností konče. Učím psychologii, 
filozofii, politologii, ekonomii, socio-
logii, mezinárodní integrace, současné 
konflikty a cítit se jako sebevědomý od-
borník ve všech oblastech je nemožné. 
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jsem to alespoň četla). Mezi mé ka-
marády patří kameník, stolař, kuchař 
s vlastní restaurací, kadeřnice. Mají 
maturitu z gymnázia, někteří vyso-
kou školu. Jsou úspěšní, šikovní a ně-
kteří z nich jsou díky své práci bohatí.  
Z hlediska studenta podle mě vše-
obecné vzdělání není v konkurenci  
s učebními obory. Student gymnázia 
zvyšuje své šance na uplatnění na trhu 
práce větší diversifikací vědomostí  
a to, že si vybere užší specializaci  
až v pozdějším věku, není na škodu. 
Kromě všeobecného přehledu je také 
nesporně jazykově vybavenější.

Můj muž jedno období svého života 
pracoval jako dlaždič. Vzpomíná na to 
mimochodem jako na jednu z jeho nej-
hezčích pracovních zkušeností.  Když 
našel na trhu práce uplatnění v oboru, 
který byl lépe zaplacen, přešel. Kdyby 
byla tato profese zaplacena lépe, zůstal 
by. Běžný střet nabídky a poptávky. 

A podobně: Co si myslíte o tom,  
že i vysoké školy by měly společ-
nosti dodávat více odborníků 
technických oborů než specialistů 
nejroztodivnějších humanitních  
a společenskovědních disciplín?

Ať si každý studuje, co chce. Jedna má 
studentka z přírodovědecké fakulty 
v rámci své diplomové práci studuje 
mšice. Někomu přijde divný Kant, ně-
komu mšice. Váš dotaz se asi spíš týká 
financování vysokých škol a do toho já 
vůbec nevidím.   

Teď něco trochu osobního: Chce-li 
být člověk dobrým kantorem, musí 
na sobě a na zkvalitňování své vý-
uky ustavičně pracovat. Dá se to 
skloubit s rodinným životem, s dal-
šími osobními zájmy, koníčky? 

Mou největší pracovní zátěží je hle-
dání odpovědi na otázku, CO vlastně 
učit. Ve francouzštině to je jasné, učím 
komunikaci. Ale v ZSV? Opravdu učit 
celé dějiny filozofie? Oktrojovanou 
ústavu? ESUO, EURATOM atd.?

Toto by mě taky osobně zajímalo: 
Jsou věci, na které vás škola nepři-
pravila? Třeba témata, problémy, 
které jste neměli ve studijních pro-
gramech a ani vaše nynější rámco-
vé vzdělávací programy s nimi ne-
počítají? 

Toho by bylo hodně. Myslím, že ideální 
by bylo, pokud by se podařilo navázat 
systematickou vzájemnou spolupráci 
asociací učitelů a univerzit. 

Studium učitelství jste sice absolvo-
vala teprve před několika málo lety. 
Ale didaktika je vždycky trochu poza-
du. Nezměnily se za těch pár let děti  
a mladí lidé? Jsou nějaké zásadní, fa-
tální problémy, které si žádají zcela 
jiný pedagogický přístup než dosud? 

Pro nás, učitele, je těžké uvědomit si, 
že dnešní děcka jsou spokojené, klid-
né, nefrustrované. Dřív jako bychom 
se podvědomě pořád připravovali  
na válku: musíme makat, škola nás má 
zocelit, protože v životě se s námi ni-
kdo nebude mazlit, život je tvrdý. Těž-
ko na cvičišti, lehko na bojišti. Tohle 
platilo na nás, na ně ne. 

Doporučila byste dnes maturanto-
vi, aby se hlásil na obor francouz-
ština – základy společenských věd? 
Nebo byste ho spíš zrazovala a nabí-
zela mu něco „lepšího“? 

To je nekorektní otázka. Samozřejmě 
francouzštinu hájím a jsem na ni hrdá. 
Ale vidím, že i ona už se stává menši-
novým jazykem, o který klesá zájem. 
Studenti jsou pohodlní, zdá se jim,  
že francouzština je těžká. Škoda, franšti-
náři začínají být nevyužití. A vzhledem  
k tomu, jak slábnou populační ročníky, si-
tuace u nás nebude lepší. Ale určitě bych 
nikoho od těchto oborů neodrazovala.
Za otázky poděkoval

Vladimír ŠILER

Začínající učitel například přijede 
na naši jarní školu, kterou pořádá-
me 29. 5. v Praze a kromě workshopů 
organizovaných lidmi z praxe zjistí, 
jaké učebnice se osvědčily kolegům, 
vymění si tipy na materiály a aktivity 
do hodin. Doma si prokliká náš web 
Občankáři.cz a ušetří si spoustu hodin 
hledání materiálů.

A nehrozí tu nějaká rizika? Vznik 
nějakých kast, elit, separování  
se od jednotného učitelského sbo-
ru? Nestanou se z učitelského spol-
ku odbory?

Já rizika nevidím. Riziko vidím spíš 
v tom, že ve školách je stejný prostor 
věnován Osmanské říši jako situaci  
v Sýrii. Peníze na provozování edukač-
ního webu Občankářů jsme sháněli 
prostřednictvím crowdfundingové 
platformy a byli jsme mile překvapeni, 
jak rychle jsme je sehnali. Veřejnost si 
potřebu kvalitního občanského vzdě-
lávání uvědomuje. 

Neměla by takovou profesní pod-
poru v pokračujícím vzdělávání  
a sdílení dobré praxe učitelům za-
jišťovat spíše jejich mateřská ka-
tedra?

Já osobně jsem na ni s kolegy dlouho 
čekala. A když stále nepřicházela, za-
ložili jsme asociaci. Co kdybychom 
společně naplánovali seminář pro uči-
tele? Na vaše přednášky s láskou vzpo-
mínáme!

Obraťme list – zajímalo by mě, co 
si myslíte o palčivém problému, 
který trápí nejen nás, ale mnohé 
vyspělé země Evropy: Příliš mnoho 
mladých lidí se rozhoduje pro stu-
dium na gymnáziu a pak na vyso-
kých školách, zatímco společnosti 
chybí spíše střední kádry – mladí 
s výučním listem nebo s maturi-
tou z profesně orientované střední 
školy. Neměli bychom žáky nějak 
stimulovat, aby se tak masově ne-
hrnuli na všeobecně vzdělávací 
střední školy?

To, že ve společnosti chybí určité pro-
fese, nevidím jako problém škol, ale 
jako problém ekonomický. Když se sní-
žil počet tříd na gymnáziích, děti nešly  
na profesní obory, ale na stejné všeo-
becné školy – ovšem soukromé (tak 
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Bruno ze Schauenburku – biskup zakladatel

HISTORICKÉ ETUDY 
ANEB CESTY TAM A ZASE ZPÁTKY

Není tomu tak dávno, kdy přední představitelé naší 
polistopadové demokracie několikrát vyložili v rámci 
svých politických her na stůl „německou“ kartu, před-
stavující, jak se ukázalo, i nadále jeden z trumfů, díky 
kterému lze vyhrát kupříkladu místo v prezidentské lóži. 
Nad absurditou černobílého výkladu složitého problému 
historického osídlení českých zemí může historik i his-
torička buď pokrčit rameny, nebo s ním svádět v zása-
dě předem prohraný boj. Způsob výkladu českých dějin  
na základě konfliktního sousedství se totiž stal při-
nejmenším od dob Františka Palackého evergreenem 
české historiografie a byl praktikován nejen v čase ob-
rozenecké či prvorepublikové historiografie, z nichž ta 
první musela ustavit národ a druhá vysvětlit linii státní 
hranice meziválečného Československa. Otázky spojené  
se vztahem k Němcům byly kladeny i dalšími generace-
mi, a to zejména v závislosti na prožitku protektorátní 
reality spojené s řadou traumat (Mnichov, válka, okupa-
ce, kolaborace, odsun atd.). V poúnorových časech pak 
využila komunistická strana starý obraz národních dějin 
nabízející Němce jako odvěkého Nepřítele s velkým „N“, 
uchvatitele řádícího od 13. stol. díky benevolenci posled-
ních Přemyslovců v českých zemích, k tomu, aby dosáhla 
konsenzu s vlastní společností. Vykořenit tento zvyk zdá 
se být de facto nemožné.  

Přesto lze zjednodušenému pojetí čelit kupříkladu 
krátkým připomenutím života a díla člověka, jenž svou 
aktivitou proměnil tvářnost (nejen) severomoravské kra-
jiny. I původ Bruna ze Schauenburku, zakladatele měs-
ta Moravská Ostrava, olomouckého biskupa a předního 
diplomata českých králů, je totiž třeba hledat v dneš-
ním Německu, přesněji pak Dolním Sasku, kde se Bru-
no narodil okolo roku 1205 jako třetí syn holštýnského  
a schauenburského hraběte. Již za svého severoněmecké-
ho působení stanul dvakrát jako probošt v čele vlivných 
kapitul v Lübecku a Hamburku. Roku 1238 byl též zvo-
len proboštem v Magdeburku, následovalo avšak nařče-
ní z vraždy jeho protikandidáta a exkomunikace, které 
se rozhodl zbavit odjezdem do Říma, kde prokázal před 
papežem svoji nevinu. Jako muž neobvyklých diploma-
tických schopností se zde záhy protlačil mezi úzké spolu-
pracovníky Inocence IV., jenž Bruna jmenoval roku 1244 
svým kaplanem. Bylo to v době, kdy se v českých zemích 
řešila otázka obsazení olomouckého biskupského stolce. 
Papež dne 20. května roku 1245 do čela olomoucké diecé-
ze dosadil jakožto svého věrného stoupence právě Bruna. 
Jeho moravské začátky však nebyly vůbec jednoduché. 
Český král jej odmítl přijmout a Bruno se tak ujal úřadu 
až po dlouhých jednáních počátkem roku 1247. 

Následně se však jako biskup a především prozíravý 
hospodář zasloužil o kvantitativní i kvalitativní rozvoj 
svojí diecéze. V této souvislosti je třeba zdůraznit přede-

vším jeho systematickou podporu kolonizačních aktivit  
v oblasti střední a severovýchodní Moravy. V jejich prů-
běhu byla založena řada nových měst, mezi nimiž figuro-
vala svým významem v rámci biskupského panství právě 
Moravská Ostrava. Avšak nejen to. Tato Brunem realizo-
vaná či podporovaná kolonizace vtiskla na dlouhá staletí 
tvář severomoravské kulturní krajině a její otisky zde lze 
nalézt i přes následnou (mnohdy destruktivní) promě-
nu v časech modernizace a urbanizace 19. a 20. století. 
Připomeneme-li, že současně s tím zaujal Bruno pevné 
místo v diplomatických službách Přemysla Otakara II. 
jako významný vyjednavač, válečník či správce získaných 
zemí, je více než zřejmé, že jeho smrtí roku 1281 odešel 
z pozemského světa člověk, který se na smrtelném loži 
mohl směle ohlédnout za svým životem. Popřejme totéž 
mocným mužům naší doby.

Robert ANTONÍN

Pečeť biskupa 
Bruna, odznak 
biskupské 
hodnosti
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ

je jedna z nejvýznamnějších celosvětových 
humanitárních organizací. Byla založena v roce 
1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů, 
kteří prošli hrůznou zkušeností hladomoru 
v západoafrické Biafře. Sídlo jejího ústředí 
je v Ženevě. Hlásí se k ní celkem 28 národních 
center. České centrum bylo založeno v r. 2006.

Zakladatelé hnutí vycházeli z přesvědčení, že „každý 
člověk má právo na poskytnutí krizové lékařské pomo-
ci bez ohledu na rasu, náboženské vyznání či politické 
přesvědčení, že potřeby člověka jsou nadřazeny hrani-
cím země“ - odtud název Lékaři bez hranic (MSF).

Hnutí se zaměřuje na poskytnutí lékařské pomoci 
obětem nejrůznějších katastrof, které postihují ze-
měkouli (zemětřesení, zátopy, epidemie, hladomor).  
V terénu dnes pracuje kolem 2 600 lékařů, zdravotních 
sester, porodních asistentek, psychologů a logistiků. 
Spolu s místními zaměstnanci vytvářejí týmy. Lékaři 
bez hranic dnes působí bezmála v 70 zemích naší pla-
nety.

Humanitární organizace MSF je financována z pří-
spěvků soukromých dárců, jimž není lhostejné utrpení 
lidí v nejrůznějších částech naší planety. Např. v roce 
2013 získalo hnutí od soukromých dárců celkem 89 % 
svých příjmů. Zbytek příjmů tvořily granty vlád a in-
stitucí.

MSF si získala obrovskou prestiž. Dokáže jednat 
bleskurychle, např. do státu Nikaragua, kterou postih-
lo obrovské zemětřesení (přes 30 tisíc obětí!) dorazili 
její pracovníci do tří dnů. Při své záchranné činnosti  
se často potýkají s obrovskými těžkostmi - zachraňu-
jí za povodní a zemětřesení, mnohdy operují i během 
střelby, a ještě mnohdy čelí útokům.

V roce 1999 získali Lékaři bez hranic Nobelovu cenu 
míru za zásluhy v oblasti poskytování zdravotní péče  
v akutních krizových oblastech a situacích.

                                                                                                     
Z dopisu MUDr Jana Trachty, chirurga MSF
Vážená paní,
od roku 2007 jezdím  s Lékaři bez hranic na mise jako 
chirurg. Viděl jsem hodně utrpení a zoufalství... Zkus-
te si prosím představit, že se s celou rodinou ocitne-
te uprostřed války a brutálního násilí, že se musíte 
dát na útěk z domova, že Vaše dítě umírá hlady nebo 
že část Vaší rodiny přišla o život v troskách Vašeho 
domu... Lidé sevření žalem nad ztrátou nejbližších  
v takových situacích obvykle navíc nemají co jíst, kde 
přespat a žádnou šanci... Jediné, co jim zbývá, je od-
hodlání přežít, vydržet do dalšího dne a doufat, že jim 
někdo pomůže... Lékaři bez hranic už přes čtyřicet let 
sledují všechny krizové situace po celém světě a zasa-
hují na místě během několika hodin... Vidět na vlastní 

Lékaři bez hranic / Médicins Sans Frontiéres 
(l. díl)

oči, jak naši logistici rychle staví stany a nemocnice 
v sutinách po zemětřesení nebo na dostřel frontových 
linií a jak se pak před nimi během jediného dne vytvoří 
dlouhé zástupy raněných a těžce nemocných, znamená 
pro nás hluboké uspokojení... Celá naše pomoc je ov-
šem postavena na darech a příspěvcích lidí, jako jste 
Vy. Bez Vás bychom svou práci prostě dělat nemohli. 
Abychom mohli okamžitě vyrazit na místo katastrofy 
nebo válečného konf liktu, k tomu potřebujeme samo-
zřejmě peníze... Každý den od Haiti přes Súdán až po 
Afghánistán zachraňujeme lidské životy a léčíme těžce 
nemocné jen díky Vaší finanční podpoře. Každé anti-
biotikum, každý obvaz nebo litr čisté vody je dobrou 
ukázkou toho, že jsou na světě pořád ještě lidé, kteří 
nepropadli lhostejnosti a záleží jim na ostatních jako 
na sobě... Svět nezměníme, ale společně ho můžeme 
udělat každý den o něco lepší a snesitelnější. Za jaký-
koli dar Vám předem srdečně děkuji. Jan Trachta. 

Eva MRHAČOVÁ


