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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Barokní malířství
České země – Jan Kupecký
Mezi nejvýznamnější barokní portrétisty se řadí malíř čes-
kého původu Jan Kupecký (1666–1740), který ale po celý svůj 
tvůrčí život působil v cizině. Přesto se důsledně označoval jako 
„pictor boemus“ nebo „natione Bohemiae“. Jeho osobitá tvor-
ba se výrazně odlišovala od „produkce“ ostatních soudobých 
portrétistů. 

Základy malířského umění získal v dílně švýcarského malíře 
Benedikta Klause v Holiči a po třech letech u něj odešel do Itá-
lie. V Benátkách obdivoval tvorbu některých Rembrandtových 
žáků, v Římě se pak začal výhradně věnovat malování portrétů. 
Ve „věčném městě“ potkal i svého prvního významného podpo-
rovatele, mladého polského prince Alexandra Sobieského. 

Po dvaceti letech v Itálii se usadil ve Vídni, kde získal pověst 
vynikajícího a vyhledávaného portrétisty. Mezi objednavateli 
jeho děl najdeme např. císaře Karla VI. nebo slavného vojevůdce 
v císařských službách Evžena Savojského. Portrétoval ale i své 
přátele a umělecké kolegy. Pravidelně jezdil též do Prahy, kde 
vytvořil řadu podobizen. Navázal mimo jiné přátelství s malí-
řem Petrem Brandlem. O příbuznosti jejich malířského proje-
vu svědčí Kupeckého obraz Alegorie malířství (asi 1716), jeho 
protějšek – Alegorie sochařství – pak namaloval Brandl. Kupec-
ký často pobýval i v Karlových Varech, kde vytvořil řadu portré-
tů mezinárodních návštěvníků, k nimž patřil i ruský car Petr I. 
Veliký. 

Roku 1723 se natrvalo usadil v Norimberku a jeho tvorbu zá-
sadním způsobem ovlivnila nizozemská malba 17. století, pod 
jejímž vlivem se Kupeckého portréty staly méně okázalými a zís-
kaly na psychologické přesvědčivosti. Množství zakázek, jimiž 
byl Kupecký nejen ve Vídni, ale i v Norimberku pověřován, za-
městnalo i mnoho jeho spolupracovníků, kteří se na výsledném 
díle podíleli.  

Mistr barokního portrétu Jan Kupecký vytvořil v průběhu své 
tvorby podobně jako např. Rembrandt množství autoportrétů, 
individuálních i těch, na nichž se zobrazil s členy své rodiny. Prá-
vě autoportréty patří k jeho nejlepším uměleckým dílům, která 
jsou zároveň výmluvným vizuálním svědectvím o jednotlivých 
etapách umělcova života. 

Marek ZÁGORA,
absolvent FF

Autoportrét

Alegorie 
malířství

Mužský 
portrét
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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 prosincového čísla zasílejte e-mailem na adresu listyff@osu.cz nejpozději do 13. 12. 2015. Příspěvky zaslané po tomto datu nebu-
dou do prosincového čísla zařazeny.

Listy Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě č. 9/2015 – listopad, ročník šestý. LISTY JSOU NEPRODEJNÉ
Redakční rada: předsedkyně: doc. PhDr. Eva Mrhačová, členové: doc. Robert Antonín, Ph.D., Mgr. Jana Bolková, Mgr. Tereza Čapandová,  
Mgr. Vladimír Mičulka, Mgr. Roman Polách, ThLic. Vladimír Šiler, Dr., doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D., Mgr. Marek Zágora.
Barevná elektronická verze Listů je dostupná na webu FF OU v rubrice Ze života fakulty na adrese: http://periodika.osu.cz/listyff
©Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015.

Camillo Sitte
Vídeňský rodák, který se stal jedním 
z nejvlivnějších urbanistů druhé poloviny 
19. století, vystudoval architekturu a dějiny 
umění ve Vídni a patřil k předním odpůrcům 
moderního velkoměsta. Své názory  
na urbanistickou podobu měst vtiskl také  
do měst českých a moravských – Děčín, Brno, 
Olomouc, Teplice, Liberec a v neposlední  
řadě Ostrava.

Myšlenky, které Sitte uplatňoval při svých urbanistic-
kých záměrech, shrnul v knize „Stavba měst podle umě-
leckých zásad“ (1889), které ani v dnešní době neztrácejí  
na aktuálnosti. Důraz klade především na to, aby se při 
„stavbách měst“ nepodceňovala dopravní, technická, hygi-
enická ani umělecká otázka. Město je pro Sitteho především 
prostorem, který je obýván člověkem, musí být tedy uzpů-
soben pro život člověka, jedná se o veřejný prostor! Největší 
pozornost tedy věnuje estetickým pravidlům tvorby měst-
ského prostoru. Správné město by mělo mít čitelnou kom-
pozici ulic, které jsou klidné, prosvětlené a ne příliš široké; 
společensky významný střed – náměstí; správné umístění 
dominant apod.

Veškeré výše zmíněné zásady můžeme vidět na jeho  
ostravských realizacích, díky kterým se o tomto význam-
ném urbanistovi v rubrice „Rodinné stříbro“ zmiňujeme. 
Jedná se o výraznou přestavbu Přívozu z konce 19. století, 
díky níž mimo jiné vznikla úchvatná dominanta nového 
náměstí – chrám Neposkvrněného početí Panny Marie,  
či přívozská radnice (dnes Archiv města Ostravy). Dále mů-
žeme jeho urbanistické počiny nalézt v Moravské Ostravě, 
Mariánských Horách či v Hrušově. 

Závěrem je nutno dodat, že díky Camillu Sittemu máme 
Ostravu mnohem krásnější a na jemu podobné, historicky 
významné osobnosti, které působily na území tohoto měs-
ta, bychom rozhodně neměli zapomínat.

Tereza ČAPANDOVÁ,
doktorandka FF

Regulační plán Přívozu
zdroj: http://www.stavebni-forum.cz/

Regulační plán Mariánských Hor
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Má zpráva o pobytu na Vysoké škole 
v Žitavě/Zhořelci (Hochschule Zit-
tau/Görlitz) vychází v listopadovém 
vydání Listů Filozofické fakulty.  
O posledním víkendu tohoto měsíce 
začíná adventní čas. Právě v před-
vánočním období jsem poprvé na-
vštívila Zhořelec, město na rozmezí 
tří států – Německa, Polska a České 
republiky, abych si užila neopako-
vatelné atmosféry Vánočního jar-
marku v jeho autentickém historic-
kém centru. Město mě svou pozdně 
středověkou architekturou, geniem 
loci a vstřícností k návštěvníkům 
tak nadchlo, že jsem byla pevně roz-
hodnuta se do něj určitě vrátit. Rok 
se sešel s rokem a osud mi byl příz-
nivý. V rámci výukového programu 
Erasmus jsem se do města vrátila, 
abych vyučovala literární překlad  
na tamní Vysoké škole Žitava/Zho-
řelec. 

Tato instituce je moderní, stá-
le se rozvíjející organismus, kte-
rý má nejlepší předpoklady pro 
další rozvoj výuky i vědeckého 
výzkumu. Ve škole působí přes 
130 profesorů a dalších 100 vě-
deckých pracovníků. Pro své stu-
dium si tuto školu zvolilo 3.800 
studentů, kteří mohou studovat  

VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH 
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH

PhDr. Irena Šebestová, CSc.,  absolvovala  studium germanistiky 
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
Doktorskou práci na téma Švýcarská ženská literatura 70. 
let obhájila na Vratislavské univerzitě v Polsku. Na katedře 
germanistiky FF vyučuje současnou literaturu německy mluvících 
zemí, švýcarskou literaturu, literaturu psanou německy píšícími 
spisovatelkami a literární překlad. Ve vědeckém výzkumu se za- 
měřuje na švýcarskou literaturu a na literární a kulturní život 
německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku. Pro tento 
výzkum získává i studenzty, jejichž práce pak vede v rímci SGS.

                                    Eva MRHAČOVÁ

Irena ŠEBESTOVÁ

Jak to chodí na Vysoké škole v Žitavě/Zhořelci 
(Hochschule Zittau/Görlitz)

Hlavní budova Vysoké školy 
v Žitavě/Zhořelci

na šesti fakultách: elektroniky a in- 
formatiky, managementu a kul-
turních věd, strojírenství, ochrany 
životního prostředí a ekologie, so-
ciálních věd či hospodářství a hos-
podářského inženýrství. Všechny 
fakulty nabízejí osm semestrů ba-
kalářského studia, které se zamě-
řuje na odbornou uplatnitelnost 
absolventů. Studium jednotlivých 
oborů pak otevírá 

možnost získání podnikatelsko
-hospodářských a právních kompe-
tencí spojených se základy překladu 
a tlumočení. Studenti jsou rovněž 
jazykově vybaveni pro získání certi-
fikátu z odborné angličtiny. Vedení 
školy se snaží o navázání kontaktů 
nejen s podnikateli z regionu či ostat-
ních spolkových zemí Německa, ale 
i ze zahraničí. Její představitelé jsou  
si vědomi důležitosti efektivního
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propojení studia s praxí jako dů-
ležitého předpokladu pro budou-
cí uplatnění na trhu práce. Škola 
je rovněž vstřícná k zájemcům  
o studium z řad zahraničních ucha-
zečů. Obzvláště čeští studenti oce-
ňují možnost studovat v zahraničí  
a nebýt přitom daleko od rodinné-
ho krbu.

Jak je z názvu patrné, Vysoká ško-
la v Žitavě/Zhořelci má svá pracovi-
ště ve dvou městech. Během týden-
ního pobytu jsem poznala provoz 
jednotlivých fakult v obou z nich. 
První dva dny jsem vyučovala ve vy-
sokoškolském kampusu okrajového 
pohraničního města Žitava (Zittau).  
Ve městě, v současné správní hi-
erarchii německých měst ozna-
čovaném jako „Große Kreisstadt“ 
(velké okresní město), žije přibliž-
ně 28.000 obyvatel. Výrazné ustr-
nutí v jeho rozvoji nastalo po roce 
1990, kdy v něm zanikl v podstatě 
všechen tradiční průmysl a takřka 
polovina jeho obyvatel z něj odešla 
za lepšími pracovními a životními 
příležitostmi na západ Německa. 
V současnosti pokračují pokusy 
město revitalizovat, přičemž dů-
ležitou roli sehrává právě založení 
a další rozvoj školy. Kampus v Ži-
tavě není svým rozsahem velký, 
jeho předností je však „rodinná“ 
atmosféra. Renovované budovy 
jsou zařízeny vysoce moderním 
technickým vybavením. V jeho 
rámci jsou studentům k dispozici 
nejen studentská kolej, knihovna 
se studovnami, menza, student-
ský klub, ale i obchody a kavárna. 
Úplnou spokojenost se studijními 
podmínkami završuje pravidel-
né autobusové spojení s centrem 
města a vlakovým nádražím. Pří-
znivě vnímanou prioritou jsou  
v porovnání se studiem na jiných 
vysokých školách a univerzitách 
nízké životní náklady. Studijní sku-
piny, které navštěvovaly mou výu-
ku, nebyly početné, a tak nabízely 
možnost intenzivní práce a osob-
ního přístupu. Jednotliví studenti 
byli ve výuce aktivní a na probíra-
nou problematiku dobře připrave-
ni. Během odborné diskuse jsme  
u některých odhalili české kořeny.

Druhou polovinu svého pobytu 
jsem působila ve Zhořelci, v jed-
nom z nejlépe zachovaných his-

torických měst v Německu, které 
nebylo ani během 2. světové války 
příliš poškozeno. Rozsáhlé his-
torické centrum tvoří asi 4.000 
památkových objektů, hlavně 
měšťanských domů. Po válce byla 
jeho východní část oddělena stát-
ní hranicí s Polskem a v součas-
nosti žije jako samostatné město 
Zgorzelec. I ve Zhořelci se studuje  
v nově zrekonstruovaném kampusu, 
který je důležitým předpokladem 
pro úspěšné absolutorium, ať už se 
jedná o moderní učebny, knihov-
nu, studovny či menzu. Vedla jsem 
překladatelské semináře zaměřené  
na němčinu a češtinu v rámci studijní- 
ho oboru Hospodářství a jazy-
ky, který je součástí Fakulty ma-
nagementu a kulturních věd. 
Vedení fakulty se na základě 
odborných analýz  rozhodlo v pří- 
hraničních oblastech upustit od 
čistě filologického studia dvou ci-
zích jazyků a přetransformovalo je 
na studium jazyka jedné ze soused-
ních zemí, tzn. polštiny nebo češti-
ny, doplněné o základy ekonomie, 
práva a informatiky. Úspěšní absol-
venti oboru zaměřeného na polšti-
nu mohou dále pokračovat v magis-
terském studiu, studenti preferující 
češtinu mají možnost dále studovat  
v navazujícím magisterském stu-
diu na Karlově univerzitě v Pra-
ze, na Masarykově univerzitě  
v Brně nebo na Ostravské univerzitě  
v Ostravě. Nelze se divit, že tato 
nabídka studia láká i mnoho zájem-
ců ze zahraničí. Ve velmi moderně 
zařízené jazykové laboratoři jsem 
vyučovala i skupinu cizích studen-
tů, kteří zde trávili studijní pobyt v 
rámci projektu Erasmus. Polovinu 

třicetičlenné skupiny tvořili stu-
denti z několika českých univerzit 
(bohužel žádní z Ostravy), druhou 
pak z Ruska, Běloruska, Ukrajiny  
a Španělska. Musím konstatovat,  
že v rámci skupinového vyučování 
se čeští studenti nenechali zahanbit 
a zdatně konkurovali zbytku sku-
piny. Rusky mluvící studenti zcela 
„upozadili“ mocenské zájmy a ak-
tivně spolupracovali. Těšilo mne, 
že ocenili mou narychlo oprášenou 
ruštinu. Během mé spolupráce se 
španělským studentem ztroskotaly  
i pokusy o dorozumívání v němči-
ně a angličtině, a tak jsme si ales-
poň vyměnili několik flamencových 
variací. S kastanětami mi to už jde 
lépe. 

Kontaktní osobou pro studenty 
a vyučující z naší katedry germa-
nistiky je ve Zhořelci již několik let 
paní profesorka Anette Muschner. 
Je bez nadsázky zosobněním 
vstřícnosti, pomoci a inspirace. 
Velmi si vážíme její spolupráce  
s naší katedrou, která se již několik 
let zdárně rozvíjí na poli pedago-
gickém i vědeckém.

Kdybych měla závěrem shr-
nout své zkušenosti a dojmy z vý-
ukového pobytu na Vysoké ško-
le v Žitavě/Zhořelci, pak mohu 
doporučit studentkám a stu-
dentům nejen germanistických 
oborů studium na některé ze zmí-
něných fakult v rámci Erasmu, ko-
legy z jiných kateder inspirovat  
k navázání vědecké spolupráce  
a všem pak vřele doporučit  ná-
vštěvu Zhořelce v předvánočním 
čase.

 
 Irena ŠEBESTOVÁ 

Menza a knihovna  
se studovnami
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI LISTOPADU
Studentské vědecké konference – velké téma filozofické fakultyDoktorské programy na naší filozofické fakultě

14 akreditovaných doktorských programů = nejvyšší počet na OU!!!
Doktorské studium je nejvyšší možný typ studia na vysoké škole.

Počet akreditovaných doktorských studijních oborů patří k nejvýznamnějším ukazatelům kvality fakulty.

Nezbytnou podmínkou přijetí studenta do tohoto typu studia je absolvování magisterského studia ve stejném nebo 
blízkém oboru buď doma nebo v zahraničí. 

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecká bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu.
Všechna doktorská studia lze na FF OU absolvovat formou prezenční (P) nebo kombinovanou (K).

                                                                                                                    Eva MRHAČOVÁ

Seznam doktorských studijních oborů na FF OU

Rostislav ČERNÝ

Článek Studovna naší fakulty (Listy FF říjen) vzbudil po-
měrně velký ohlas studentů. Zde odpovědi na některé  
z otázek, které přicházely:
   Publikace z našeho fondu Vzácné tisky (studovna je 
eviduje pod názvem Historický fond), kde jsou uložena 
díla Balbínova, J. Á. Komenského, Václava Hájka, Josefa 
Jungmanna, P. J. Šafaříka, J. Kollára i faksimile nejstar-
ších děl – to vše lze z důvodu ochrany knihovního fon-
du  studovat pouze prezenčně. Pod vedením vyučujícího 

mohou být tato díla využívána při psaní magisterských  
a doktorských prací.
   Studovna ale vychází studentům vstříc různými krát-
kodobými výpůjčkami běžného knižního fondu. Jak 
nám sdělila paní Milena Žyrtková, pracovnice studovny, 
ústředně jsou organizovány výpůjčky Velikonoční, Májová, 
Podzimní, Vánoční, Prázdninová, kdy si student může kni-
hu půjčit na několik dní, u Prázdninové i na několik týdnů.
                                                                        Redakce Listů FF

JEŠTĚ K TÉMATU NAŠE STUDOVNA

FILOZOFICKÁ FAKULTA V MĚSÍCI LISTOPADU 
 
Doktorské programy na naší filozofické fakultě 
 
14 akreditovaných doktorských programů = nejvyšší počet na OU!!! 
 
Doktorské studium je nejvyšší možný typ studia na vysoké škole. 
Počet akreditovaných doktorských studijních oborů patří k nejvýznamnějším ukazatelům 
kvality fakulty. 
Nezbytnou podmínkou přijetí studenta do tohoto typu studia je absolvování magisterského 
studia ve stejném nebo blízkém oboru buď doma nebo v zahraničí.  
Doktorský studijní program je zaměřen na vědecká bádání a samostatnou tvůrčí činnost 
v oblasti výzkumu. 
Všechna doktorská studia lze na FF OU absolvovat formou prezenční (P) nebo 
kombinovanou (K). 
                                                                                                                    Eva MRHAČOVÁ 
Seznam doktorských studijních oborů na FF OU 
 

Studijní program Studijní obor Udělení 
akreditace 

Historické vědy Hospodářské a sociální dějiny 1996 

Filologie Polský jazyk 1996 

Teorie a dějiny literatury Teorie a dějiny české literatury 1999 

Filologie Německý jazyk 2005 

Teorie a dějiny literatury Literární věda – teorie a dějiny 
národních literatur 

2006 

Historische Wissenschaften Wirtschafts-und Sozialgeschichte 2006 

Historické vědy České a československé dějiny 2006 

Filologie Anglický jazyk 2007 

Historické vědy Kulturní dějiny 2010 

Filozofie Filozofie 2010 

Filologie Český jazyk 2012 

Philology English Language 2015 
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Děkan Filozofické fakulty OU oceněn 
prestižním vyznamenáním 
Za zásluhy o polskou kulturu
Jedním ze strategických záměrů rozvoje Filozofické fa-
kulty OU je koncepční rozvoj mezinárodní spolupráce. 
Záběr jejího děkana, profesora Aleše Zářického, je v této 
oblasti mimořádně široký -  zahraniční aktivity fakulty 
cílí jak do destinací střední Asie (Ázerbájdžán, Kazach-
stán), tak k sousedům nejbližším, do Polské republiky. 
Už řadu let trvá kooperace na vědecké i pedagogické bázi 
se Slezskou univerzitou v Katovicích, úspěšně se rozví-
jí spolupráce s Akademií Jana Długosze v Čenstochové, 
v současné době byla navázána projektová spolupráce  
s Ekonomickou univerzitou v Katovicích. Vedle výše uve-
dených součinností pan děkan podporuje rozvoj meziná-
rodních studií – joint degree. V příštím roce by se mělo 
začít realizovat první z plánovaných s názvem Středo-
věká historická studia – ve spolupráci se Slezskou uni-
verzitou v Katovicích a Univerzitou Mateja Bela v Banské 
Bystrici. 

Aktivní působení pana děkana Zářického zejména  
na poli mezinárodní spolupráce s Polskou republikou 
bylo dlouhodobě vysoce hodnoceno a jeho soustavná 
činnost v této oblasti byla po zásluze oceněna vyzname-
náním ministerstva kultury a národního dědictví Polské 
republiky Za zásluhy o polskou kulturu – Zasłużony 
dla Kultury Polskiej. 

Předání tohoto vysokého polského vyznamenání  
se uskutečnilo na vernisáži putovní výstavy Sousedé 
blízcí či vzdálení? Česko-polské vztahy během staletí  
v pondělí 16. listopadu v multifunkční aule Gong (o vý-
stavě se zmiňujeme na jiném místě Listů). Skutečnost, 
že pan děkan bude na vernisáži oceněn, byla do poslední 
chvíle před ním úspěšně utajena. Prestižní vyznamená-
ní předal panu děkanovi Zářickému v zastoupení mi-
nistryně kultury a národního dědictví pan Jacek Miler, 
ředitel odboru kulturního dědictví Ministerstva kultury  
a národního dědictví Polské republiky spolu s generál-
ním konzulem Polské republiky v Ostravě panem Janus-
zem Bilským a ředitelem nadace Silva Rerum Polonarum  
dr Krzystofem Czajkowským.  

O pocity překvapení, radosti a hrdosti se posléze pan 
děkan podělil s hojnými návštěvníky vernisáže, který-
mi byli představitelé naší univerzity – paní prorektor-
ka doc. Petrucijová a pánové prorektoři, docenti Drozd  
a Jandačka, děkani pedagogické a přírodovědecké fakul-
ty, docenti Hradecký a Jarmara, členové akademické obce 
FF OU, představitelé generálního konzulátu Polské re-
publiky v Ostravě, generální ředitel a.s. Vítkovice Machi-
nery Group ing. Jan Světlík a další osobnosti kulturního  
a společenského života na Ostravsku.    

        
  Jana BOLKOVÁ 

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Děkan Zářický se zástupci 
polských institucí



7

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Sousedé blízcí či vzdálení? Taková byla otázka, kterou  
si položili autoři stejnojmenné výstavy, jejíž podtitul zněl  
„Česko-polské kontakty během staletí“ a jejíž vernisáž se 
konala 19. října v pasáži pražské Lucerny. Akce podpořená 
prostřednictvím Nadace Silva Rerum Polonarum polským 
Ministerstvem kultury a národního dědictví zahájila česko
-polský týden, jehož organizace se v rámci řešení grantové-
ho projektu „Po stopách Poláků v českých zemích“ ujal Wy- 
dzial historyczno-filologiczny Akademii im. Jana Długosza  
w Częstochowie (dále jen AJD) a Filozofická fakulta Os-
travské univerzity (dále jen FF OU). Autoři libreta výstavy  
dr hab. Agnieszka Czajkowska (děkanka a profesorka AJD), 
dr Krzysztof Czajkowski (AJD), Michał Michalski (Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) a prof. Aleš  Zařic-
ký (FF OU) oslovili vynikajícího historika a „enfant terrible” 
polské historické vědy prof. Marka Cetwińského, který na je-
denácti tabulích představil stěžejní okamžiky více než tisíci-
leté historie česko-polských vztahů. Ztvárnění výstavy se pak 
ujala prestižní varšavská výstavní projektová kancelář Adama 
Orlewicze. Výstavu za účasti představitelů českého a polské-
ho kulturního a vědeckého života zahájil generální ředitel 
Ministerstva kultury a národního dědictví Polské republiky 
Jacek Olbrycht.

Již následujícího dne se hlavní účastníci akce odebrali  
do Olomouce, kde byla na čelní zdi tzv. Jezuitských kasáren 
odhalena za účasti primátora statutárního města Olomou-
ce dr. Antonína Staňka a dalších veřejných činitelů pamětní 
deska polského osvícence, církevního hodnostáře, historika, 
dramatika a v neposlední řadě reformátora polského škol-
ství a rektora krakovské univerzity hraběte Hugo Kołłątaje, 
který byl po porážce Kościuszkova povstání vězněn v letech 
1794–1802 právě v Olomouci a později v Josefově. Není bez 
zajímavosti, že tento spoluautor Konstituce 3. května (1791), 
první moderní ústavy na evropském kontinentu, sdílel po jis-
tou dobu osud jiného olomouckého vězně, u nás známějšího 
francouzského generála a bojovníka za americkou nezávis-
lost Gilberta du Motiera markýze de la Fayette, který zde dlel 
spolu se svou rodinou v letech 1794−1797, a jehož pamětní 
deska se nachází na protilehlé straně budovy.  

Nabitý týdenní program pak završila ve dnech 22.–23. října 
mezinárodní konference „Stopami Poláků v českém/rakous-
kém Slezsku“, která se příhodně konala takřka na samotné 
česko-polské hranici – na zámečku v Petrovicích u Karviné. 
Diskutovány byly zejména otázky stýkání se a potýkání čes-
kého, polského, ale i německého či židovského živlu na poli 
politickém, společenském i kulturním v oblasti českého (do 
roku 1918 rakouského) Slezska a severovýchodní Moravy, 
která východní a západní část této korunní země současně 
spojuje i rozděluje, a tvoří s ní jeden svébytný region. 

Konferenci slavnostně zahájili zástupci participujících insti-
tucí – proděkan AJD dr hab. Janusz Spyra, předseda Nadace Sil-
va Rerum Polonarum dr Krzysztof Czajkowski, ředitel Odboru 
kulturního dědictví Ministerstva kultury a národního dědictví 
Polské republiky Mgr. Jacek Miler a děkan FF OU prof. Aleš 
Zářický. Zdravici pronesl rovněž nový generální konzul Polské 

republiky v Ostravě Janusz Bilski. Následovala úvodní sekce re-
ferátů, které reflektovaly historický vývoj sledovaného regionu 
z hlediska česko-polských vztahů od středověku do 20. století.

Součástí odpoledního programu byla také slavnostní pre-
zentace publikace „Šlechticův žid / Žid šlechticem“, která 
byla dalším společným publikačním výstupem obou akade-
mických institucí. Prezentaci zaštítili rektoři obou univerzit, 
prof. Jan Lata a dr hab. Zygmunt Bąk, prof. AJD. Následovalo 
odpolední konferenční jednání probíhající paralelně ve dvou 
sekcích. První nesla název „Polské vlivy“ a jejím cílem bylo 
sledovat stopy polské kultury v kultuře české, a to v oblasti ná-
boženství, divadla, hudby, folkloru aj. Druhá sekce – „Poláci 
v českém/rakouském Slezsku“ – se pak zaměřila zejména na 
kulturní aktivity Poláků v daném regionu, ať už šlo o Poláky 
z vlastního Polska nebo z národnostně smíšeného Těšínska. 

Druhý den pokračovala konference sekcí „Česko-polský 
prostor“, jež reflektovala především Těšínsko, tradiční ob-
last intenzivních česko-polských vztahů. Ke slovu se dostaly 
příspěvky jazykovědné, etnografické i ryze historické. Na zá-
věr konference se slova ujala děkanka AJD Agnieszka Czaj-
kowska, která promluvila nejen o tradici úspěšné spoluprá-
ce obou univerzit, ale vyjádřila též svou spokojenost s právě 
ukončenou konferencí. Uspokojení vyjádřili i aktivní účast-
níci, z nichž někteří neváhali zaslat organizátorům i písemné 
poděkování. Vybrané konferenční příspěvky budou v násle-
dujícím roce v podobě odborných studií vydány v kolektivní 
monografii v české i polské jazykové mutaci. 

Závěrem lze konstatovat, že konference, jež byla od po-
čátku zamýšlena jako zahájení širšího projektu, který bude v 
následujících letech dále rozšířen a bude pokračovat mj. pod-
porou samostatného výzkumu několika vybraných badatelů, 
bezpochyby splnila své poslání. 

Aleš ZÁŘICKÝ a Jakub IVÁNEK

ČESKO-POLSKÝ / POLSKO-ČESKÝ TÝDEN
19.–23. října 2015 Odhalení desky 

Huga Kollątaje  
v Olomouci

Z  pražské 
vernisáže výstavy  
Sousedé  blízci či 
vzdálení
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FF vydala dvě krásné knížky o šlechtě
Naše fakulta se v poslední době dočkala 
dvou velmi pěkných knih. 
Obě vyšly na katedře historie v rámci 
ediční řady Nobilitas in historia moderna 
jako její VI. a VII. svazek. 

První z nich nese název Šlechticův Žid, Žid šlechti-
cem a vyšla ve spolupráci s Akademií Jana Długosze  
w Čenstochové v červnu. Slavnostního představení, 
které pronesl jeden z autorů a děkan naší fakulty prof. 
PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., se za účasti téměř všech dal-
ších autorů a také rektorů obou univerzit, prof. MUDr. 
Jana Laty, CSc., a dr hab. ing. Zygmunta Bąka, dočka-
la 22. října 2015 během konference Stopami Poláků  
v českém/rakouském Slezsku na Zámečku v Petrovicích  
u Karviné. Knihu uspořádali Janusz Spyra, Jan Županič 
a již zmíněný Aleš Zářický. Jedná se o kolektivní mo-
nografii, která se věnuje problematice židovské elity  
a židovské šlechty v habsburské monarchii s důrazem 
na české země.  Autoři jednotlivých kapitol pojednáva-
jí především o ekonomických, společenských a kultur-
ních vztazích židovského obyvatelstva s nežidovskou 
vrchností. 

Nejnovější knihou z této ediční řady je pak mono-
grafie historika naší FF Jiřího Brňovjáka nesoucí ná-
zev Šlechticem z moci úřední, zabývající se problema-
tikou úředního procesu udělování šlechtických titulů  
na území českých zemí (Čech, Moravy a Slezska)  
v období let 1705–1780. Autor se v jednotlivých kapito-
lách věnuje otázce způsobu získání šlechtického titulu  
(tzv. Adelsrecht), nobilitačním právům českých panov-
níků, proměnám české šlechtické titulatury, vývojem 
formálních podmínek přijímání nových členů sta-
vovských obcí, písemným pramenům (listiny, aktový 
materiál, úřední knihy), analýze nobilitační politiky, 
podmínkám a předpokladům úspěšného získání šlech-
tického titulu a typologii motivů podaných žádostí  
o české šlechtické tituly.

Autorům gratulujeme ke krásným literárním poči-
nům a čtenářům přejeme příjemnou četbu.

                     Markéta FUCIMANOVÁ,
                         doktorandka  FF
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Vysoké polské vyznamenání prof. Kadlubcovi, DrSc.

Rádi  a s hrdostí informujeme akademickou obec, že našemu emeritnímu profesorovi  Karlu Kadlubcovi, zakladateli kated-
ry polonistiky a folkloristiky  FF OU,  byl Radou polského jazyka při Prezidiu Polské Akademie věd za jeho celoživotní práci  
udělen titul  A m b a s a d o r   P o l s z c z y z n y   p o z a   G r a n i c a m i   K r a j u.

Z dopisu pana  předsedy Senátu PR  Bogdana Borusewicze vyjímáme:
Uhonorowanie Pana tym tytułem jest wyrazem podziękowania za kultywowanie polszczyzny zarówno regionalnej, jak i ogól- 
nej na Zaolziu. Udowadnia Pan, że ze zmienności języka  nie wynika potrzeba jego ujednolicania, a gwara jest identyfikacją 
tożsamości.

Redakce Listů FF  i celá katedra slavistiky panu profesorovi ze srdce blahopřeje!

                                                                        Eva MRHAČOVÁ, šéfredaktorka Listů FF OU
                                                                        Jiří MURYC, vedoucí katedry  slavistiky

Vědecká reprezentace Katedry psychologie FF OU 
na americkém kontinentu 
Na sklonku minulého roku pozval dr. Marek Malůš, 
Ph.D., do České republiky předního světového odbor-
níka v oblasti výzkumu omezené zevní stimulace (angl. 
Restricted Environmental Stimulation – REST), prof.  
Petera Suedfelda, na přednáškové turné. 

Prof. Suedfeld, emeritní profesor z Univerzity v Britské 
Kolumbii v Kanadě, nositel mnoha významných oceně-
ní za vědu, který je také mimo jiné výzkumníkem, pra-
cujícím pro NASA, se věnuje fenoménu omezené zevní 
stimulace, dříve známému jako senzorická deprivace, již 
55 let a prezentuje ve světě v tomto ohledu nejvýznam-
nějšího odborníka. 

Někteří z čtenářů Listů FF možná znají anglický ter-
mín f loating (z varianty flotation REST) a někteří také 
patrně slyšeli o službě s názvem „terapie tmou“ (spadající 
pod druhou variantu, kterou je chamber REST). Proce-
dura populárně známá jako „terapie tmou“ je na katedře 
psychologie aktuálně předmětem zájmu dr. Malůše, který  
s akademickým výzkumem této služby, volně poskytova-
né veřejnosti, začal před 5 lety v Olomouci a nyní přenesl 
těžiště tohoto unikátního výzkumu na půdu Filozofické  
a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. 

O jeho výzkumnou činnost se začal zajímat také prof. 
Suedfeld, který v minulém roce navštívil Českou republi-
ku. Prof. Suedfeld na půdě FF OU uskutečnil v listopadu 
2014 přednášku pro studenty naší univerzity a vystoupil 
také jako host na konferenci Psychologické aspekty po-
máhání 2014, kterou tehdy Katedra psychologie FF OU 
pořádala. Pozval kolegu dr. Malůše na stáž na Univerzitu 
v Britské Kolumbii (UBC) a na celosvětovou konferenci 
do Portlandu, aby tam referoval o českých zkušenostech  
s touto problematikou. Cesta dr. Malůše, která se usku-
tečnila v srpnu 2015, byla realizována s podporou projek-
tu SGS (Experimentální studie kognitivních a psychofy-
ziologických procesů v podmínkách chamber REST). 

Kolega Malůš navštívil prof. P. Suedfelda na jeho pra-
covišti na UBC (Vancouver, Kanada), kde studentům 
doktorského studia a kolegům pana profesora přednášel 
o své výzkumné činnosti, včetně výsledků, které vyplýva-
jí z aktuálně řešeného projektu SGS. Následně se aktivně 
zúčastnil celosvětové konference v Portlandu (Oregon, 
USA), na níž před bezmála 500 odborníky z amerického  
a evropského kontinentu prezentoval půlhodinový pří-
spěvek a vedl řadu následných neformálních diskusí. 

Dr. Marek Malůš tak nejen důstojně reprezentoval  
naši filozofickou fakultu i celou Ostravskou univerzitu  
na americkém kontinentu, ale položil také základ pro 
možný rozvoj další zahraniční spolupráce. Poukázal 
také na možnosti, které skýtají projekty SGS, realizované  
na Ostravské univerzitě. A za to si zaslouží veřejné po-
děkování.

            
Zdeněk MLČÁK 

Prof. Peter Suedfeld 
a Dr. Marek Malůš 
v Portlandu
Foto: archiv katedry
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Ostravská univerzita na  veletrhu Gaudeamus 
Ostravská univerzita a její filozofická fakulta se stejně 
jako v minulých letech prezentovala na Gaudeamu – 
největším tuzemském veletrhu pomaturitního a celo-
životního vzdělávání, na němž nechybí žádná z pres-
tižních vysokých škol České republiky. Vedle vpravdě 
megalomanských a takřka estrádních stánků Vysoké-
ho učení technického či Vysoké školy báňské – Tech-
nické univerzity působil stánek Ostravské univerzity 
mnohem decentnějším, promyšlenějším, téměř až ro-
dinným dojmem. Díky novému a příjemnému vizu-
álnímu provedení stánku k nám přicházelo množství 
studentů, které o studiu na filozofické fakultě informo-
vali zástupci studijního oddělení v čele s dr. Černým. 
Doufejme, že příští rok tedy přivítáme novou generaci 
talentovaných studentů.

Roman POLÁCH, 
 doktorand FF

Redakce Listů FF vyhlásila v červnu 
soutěž na nejzajímavější studentskou 
esej na téma Léto 2015. 

Děkan fakulty prof. Zářický se roz-
hodl ocenit dvě autorky esejů – stu-
dentky  Martinu Dragonovou a Nikolu 
Rekovou finanční částkou 1 500 Kč.

Přinášíme fotografie ze slavnostního 
předání ceny na děkanátě dne 9. lis-
topadu . 

Eva MRHAČOVÁ

Studentská esej Léto 2015

Děkan Zářický 
předává ocenění 

Martině Dragonové

Děkan Zářický 
předává ocenění 

Nikole Rekové
Fota: Roman POLÁCH

Vítání „prváků“
Děkan Aleš Zářický nejenom zaštítil, ale zejména inici-
oval zcela novou aktivitu ve fakultním programu aka-
demického roku – vítání prváků, tzv. Season start. Tato 
nová slavnost se konala 20. října po imatrikulacích stu-
dentů prvních ročníků, proto i na vítání samotné dora-
zil dle očekávání poměrně značný počet studentů, neboť 
akce byla otevřena pro studenty jiných ročníků a také pro 
veřejnost. Jestliže se „prváci“ zaregistrovali předem, měli 
zajištěno jedno pivo IQač (výtvor studentů OU a Pivo-
varského domu) a občerstvení (i vegetariánské) zdarma. 
Program byl založen zejména na tom, aby se prváci se-
známili se stejně starými i staršími kolegy – proto dostali 
barevné stužky (každá katedra měla svou barvu), byly pro 
ně nachystány seznamovací stoly, informace o studiu jim 
podávali doktorandi FF OU a proděkan pro zahraniční 
vztahy a rozvoj FF OU, docent Petr Kopecký. Úspěch skli-
dil i fotokoutek se zábavnými proprietami – nechyběl zde 
ani vycpaný bažant, kterého zapůjčila Přírodovědecká fa-
kulta OU. Za celý kolektiv organizátorů vyslovuji přání,  
aby se tato milá akce konala i v dalších letech.

 Roman POLÁCH,
doktorand FF
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DVOJNAROZENINY
Nový typ oslav na ostravské slavistice
V listopadu padly na katedře slavistiky dva narozeninové re-
kordy: literární vědec Jan Vorel se dožil čtyřicítky a asistent 
doktorand Lukáš Plesník – třicítky.

40 + 30 =  70 a to už je důvod k tomu, aby se lidé sešli.

Oslava byla pojata netradičně – valašsky, protože oba jubi-
lanti jsou Valaši.

K jídlu a pití bylo servírováno: 
    pravé valašské klobásky,
    pravé valašské frgále, 
    pravá valašská slivovica.

A protože nejen jídlem a pitím je univerzitní člověk živ, 
byly i přednášky. Eva Mrhačová (Valaška  z Karolinky)   
se v lingvo-socio-historické minipřednášce zamyslela nad 
pojmem frgál, oba jubilanti, Jan Vorel a Lukáš Plesník, Vala-
ši z Karolinky a Valašského Meziříčí, vědecky odkryli všech-
na tajemství pojmu „slivovica“.

Bylo to vydařené pozdní odpoledne, v němž si přišly na 
své jak žaludky, tak mozky... 

Markéta FUCIMANOVÁ,
 doktorandka FF

Ostrava patřila Vladimíru Macurovi
Počátkem listopadu by ostravský rodák Vladimír Macura 
(1945–1999), jedna z nejvýraznějších postav české literární 
vědy, oslavil 70 let. Významný český literární vědec a pro-
zaik, držitel Státní ceny za literaturu, podlehl v roce 1999  
v 53 letech dlouhé těžké nemoci. Jeho osobnost si v prvním 
listopadovém  týdnu připomnělo několik ostravských in-
stitucí, které připravily různorodé kulturní aktivity. Dvou-
denní macurovské připomínání bylo slavnostně zahájeno 
odhalením pamětní desky Vladimíru Macurovi, kterou 
zhotovil v režii s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ost-
ravu sochař Jan Šnéberger, večer pak proběhl literární ve-
čer Petra Hrušky, kde vystoupili Ondřej Macura (syn VM)  
a Pavel Janoušek, ředitel Ústavu pro českou literaturu AV. 
Ve čtvrtek se konal na půdě Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity pod patronací katedry české literatury a literár-
ní vědy workshop. Vystoupili jak hosté z jiných institucí 
– Kateřina Piorecká (ÚČL AV), Pavel Janoušek (ÚČL AV), 
Vladimír Barborík (Ústav slovenskej literatúry SAV); tak 
také zástupci Filozofické fakulty OU – Martin Tomášek 
a Matěj Antoš. „Macurování“ pak bylo zakončeno v Anti-
kvariátu a klubu Fiducia, kde Libor Magdoň vedl veřejnou 
moderovanou diskusi s Pavlem Janouškem a Ondřejem 
Macurou.

Roman POLÁCH,
doktorand FF

Docentka Iva Málková 
zahajuje workshop 

o Vladimíru Macurovi

Oslavenci 
Jan Vorel 
a Lukáš Plesník

Valašský frgál
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 28. listopadu oslavil neuvěřitelné osmdesátiny pan 
doktor Milan Hrdlička, jeden z předních českých transla-
tologů.
    Přes 30 let působil na Translatologickém ústavu Filozo-
fické fakulty Univerzity Karlovy, kde vychoval řadu špič-
kových překladatelů a tlumočníků, působících dodnes  
na nejvyšších vládních pozicích.
    Deset let působil také na  naší filozofické fakultě. Vzpo-
mínáme na něho především jako na iniciátora význam-
ného fakultního projektu Den s překladem (ocenění: Ev-
ropská jazyková cena LABEL, kterou převzal v říjnu 2009  
ve Velkém zrcadlovém sále ministerstva školství).
    Do dalších let přejeme našemu významnému kolegovi 
a kamarádovi Milanu Hrdličkovi bezproblémové zdraví  
a stále dobrou náladu!!!

Eva MRHAČOVÁ

Katedru psychologie FF OU navštívila islandská delegace 
Ve dnech 12.–16. 10. 2015 proběhla na VŠB-TU v Ostravě 
akce, nazvaná „Islandský týden v Ostravě“, na níž hosti-
telská univerzita přivítala významné zástupce dvou před-
ních islandských univerzit – University of Iceland a Rey-
kjavik University. 

V rámci této akce proběhla řada odborných setkání čes-
kých a islandských odborníků, kteří prezentovali činnost 
svých pracovišť, a to především s cílem zjistit možnosti 
další spolupráce. Katedru psychologie Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě reprezentovala kolegyně 
Viktória Kopuničová, která ve svém vystoupení představi-
la relevantní minulé i současné výzkumné projekty reali-
zované na této katedře a poukázala především na tři hlav-
ní výzkumné oblasti, jimiž se toto pracoviště dlouhodobě 
zabývá. Zmínila konkrétní výzkumy z oblasti prosociál-
ního chování, psychického stresu a rizikového chování  
v kyberprostoru. 

Kolegyně Kopuničová také pozvala členku islandské 
delegace paní Huldu Dóru Styrmisdóttir z Reykjavik 
University na katedru psychologie, představila jí členy 

katedry a jejich výzkumné zaměření. Na programu toho-
to pracovního setkání byly především otázky možné bu-
doucí spolupráce mezi katedrami psychologie Ostravské 
univerzity a Reykjavik University, a to jak v oblasti vědy  
a výzkumu, tak v oblasti vzdělávání.  

 Zdeněk MLČÁK

Paní Hulda Dóra Styrmisdóttir (Reykjavik University) 
a paní Michaela Pečtová při jednání na katedře  
psychologie.                    Foto: Zdeněk MLČÁK

17. listopad oslavili také studenti Ostravské univerzity
Dne 11. 11. 2015 se v menze OU uskutečnila vzpomínko-
vá akce k 17. listopadu, kterou zorganizovala Studentská 
komora Akademického senátu OU.

Ostravská univerzita se připojila k celorepublikové 
akci Týden studentstva (9.–13. 11.). Tento významný mil-
ník si studenti OU připomněli nejen prostřednictvím 
přednášky přímého účastníka podzimnéch událostí 
roku 1989 Iva Kalety. Na programu dále byla autorská 
čtení poezie (Tomáš Koudela, Jakub Chrobák) a hudební 
vystoupení (Altissimo saxquartet, Hey, Watt, Zpocený 
Voko).  Aktivní návštěvníci si v rámci happeningu Revo-
luční dílna vytvořili své tematické transparenty o ceny,  
a to vše u skvělého piva z ostravského Pivovarského 
domu. 

Tereza Čapandová,
doktorandka FF

Organizátorský tým 
zleva: Veronika  
Kubancakova (LF), 
Tereza Čapandová (FF), 
 Aneta Hašková (FSS) 
Foto: Tomáš Koudela
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Akademický den Ostravské univerzity v novém hávu
Akademický den Ostravské univerzity, 
tradiční slavnostní setkání akademické 
obce naší Alma mater u příležitosti 
zahájení akademického roku, se letos 
konal již po jedenácté. A vstup do druhé 
dekády této univerzitní slavnosti se nesl ve 
znamení její inovované dramaturgie včetně 
změny stávajícího místa konání. Pamětníci 
si jistě vzpomenou, že první Akademický 
den Ostravské univerzity proběhl 3. října 
2005 v sále bývalého kina Vesmír, dějištěm 
dalších ročníků byl pak Společenský sál 
Domu kultury města Ostravy. 

Letošní Akademický den se uskutečnil v pondělí 2. listo-
padu v industriálních prostorách multifunkční auly Gong 
v Dolní oblasti Vítkovice.  Jak zdůraznil ve svém úvodním 
projevu rektor Ostravské univerzity, profesor Jan Lata, byl 
listopadový termín zvolen proto, aby Akademický den byl 
chápán i jako oslava akademického života a akademických 
svobod obecně. Proto bylo jeho konání posunuto blíže  
k datu 17. listopadu, k Mezinárodnímu dni studenstva.  

 Po projevu pana rektora následovalo udílení ocenění 
nejlepším studentům Ostravské univerzity.  Z rukou pro-
fesora Laty převzalo uznání osmnáct studentů naší alma 
mater, mezi nimiž byli i níže jmenovaní studenti filozofické 
fakulty, ohodnocení za významnou vědeckou aktivitu, re-
prezentaci Ostravské univerzity v zahraničí a aktivní zapo-
jení do dění na Ostravské univerzitě: 

Mgr. Kristýna Bílková je studentkou 2. ročníku doktor-
ského studijního programu Filologie, oboru Český jazyk.  
V letech 2014–2015 byla členkou řešitelského týmu SGS pro-
jektu Toponyma – ohrožené kulturní dědictví, vedené-
ho docentem Jaroslavem Davidem.  Publikuje v recenzova-
ných časopisech, zapojuje se aktivně do pedagogické činnosti  
na katedře i do života filozofické fakulty (členka AS FF OU, 
organizátorka Noci vědců apod.). Je autorkou kapitol ve dvou 
monografiích, z nichž publikace s názvem Toponyma – kul-
turní dědictví a paměť míst vyjde na počátku roku 2016. 

Mgr. Petr Ligocký studuje 1. ročník doktorského stu-
dijního programu Filologie, obor Jazykovědná a literár-
něvědná srovnávací slavistika. Je členem badatelského 
týmu studentské grantové soutěže s názvem Obraz „psa“ 
v jazycích a kultuře slovanských národů vedeného do-
centkou Janou Raclavskou. V rámci participace na tomto 
projektu prezentoval své vědecké výstupy na zahranič-
ních konferencích na Pedagogické univerzitě ve Vilniusu, 
na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti a na univerzi-
tě ve Vratislavi. V současné době se zaměřuje na srovnáva-
cí studium slovanských literatur 20. století (Vliv poetiky 
prokletých básníků na tvorbu současných polských, čes-
kých a ruských autorů.)

Martin Slepička je studentem třetího ročníku dvouo-
borového bakalářského studijního oboru Dějiny umění  
a památková péče - historie. Aktivně se zapojuje do vědec-
ké činnosti na katedře dějin umění a kulturního dědictví, 
kde s úspěchem aplikuje poznatky ze studovaných oborů  
v badatelské práci. Je autorem vědeckých studií a mono-
grafie s názvem Dějiny kostela svaté Kateřiny Alexan-
drijské v Hrabové, která vyjde ještě v letošním roce. 

Stěžejním posláním univerzit je přispívat k rozvoji po-
znání. A toho se v premiérové, specializované součásti 
programu letošního Akademického dne zhostili děkani 
filozofické a přírodovědecké fakulty, kdy poutavou for-
mou představili auditoriu oblasti svého vědeckého bá-
dání.   Profesor Aleš Zářický se zamýšlel nad tématem  
Hospodářské dějiny. Z nouze ctnost nebo mazaný kalkul?, 
docent Jan Hradecký představil svůj vědní obor v prezen-
taci s názvem Střípky z přírodních dějin krajiny aneb pří-
běhy svahů, řek a lidí. 

Kulturní vložka programu byla v režii orchestru Fakul-
ty umění OU a jeho sólistů, v jejichž  mistrném podání 
zazněly známé muzikálové skladby. Po ukončení cere-
moniální části se další část Akademického dne již nesla  
v neformálním duchu setkání akademických i neakade-
mických pracovníků u pohoštění a degustace univerzitní-
ho pěnivého moku IQače.

Jana BOLKOVÁ 

Martin SlepičkaPetr Ligocký

Kristýna Bílková
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Z programu Fiducie 
na měsíc prosinec (výběr)
3. 12. v 18:00 
Do norského Lesíka 
s překladatelkou 
Jaroslavou Vrbovou

Debata s významnou českou překladatelkou 
z norštiny, která do povědomí čtenářů vešla 
hlavně překlady Astrid Lindgrenové a Josteina 
Gaardera.  Jaroslava Vrbová je překladatelkou 
umělecké prózy pro dospělé, děti a mládež. 
Překládá z norštiny, švédštiny a angličtiny.  
Pro Národní divadlo moravskoslezské přeložila 
drama významného norského dramatika 
Jespera Halleho Lesík. Debata s Jaroslavou 
Vrbovou bude zaměřena nejen na její překlada- 
telskou činnost, ale hlavně na povídání  
o současné norské dramatice a literatuře.  
Debatu moderuje Libor Magdoň.

 7. 12. v 18:00 
Čtenářský klub, tentokrát věnovaný 
knize Moskoviáda známého ukrajinského 
spisovatele Jurije  Andruchovyče 

Anotace ke knize: Moskva přelomu 80. a 90. 
let minulého století je pěkně depresivní místo. 
Obzvlášť jste-li ukrajinský básník, citlivá  
a rozervaná duše stíhaná povinností napsat 
epochální román ve verších, který vytrhne 
národní literaturu z letargie a vám zajistí  
„la dolce vita“. Ale televizní věže mezitím vy-
sílají nakažlivou malátnost a otupělost, venku 
neustává déšť, lidé padají z oken kvůli vodce, 
ani piva se nedostává na všechny; modernistic-
ké domy – svědkové lepšího Ruska – nenávrat-
ně chátrají, v Dětském světě prodávají pouze 
papírové holuby, v metru pobíhají zmutované 
krysy a v podzemí pod moskevským metrem 
probíhá tajný sněm neživých, kteří plánují 
ovládnout svět. Jurij Andruchovyč (1960,  
Ivano-Frankivsk) je v současnosti nejznámější 
ukrajinský spisovatel; básník, prozaik, 
esejista a překladatel. Je nositelem řady 
literárních ocenění, mezi jinými Lipské knižní 
ceny pro evropské porozumění (2006), 
Literární ceny střední Evropy Angelus (2006) 
a Ceny Hannah Arendtové za politickou 
myšlenku (2014).

10. 12. v 18:00 
Vernisáž výstavy významného 
polského fotografa 
Rafala Milacha ve FGF

Rafał Milach je jedním z nejvýznamnějších 
současných fotografů Polska a vítězem prestiž-
ní ceny World Press Foto za rok 2008. Více než 
deset let zachycuje transformační procesy  
v rusky mluvících zemích a ve střední a vý-
chodní Evropě. Milachovy práce byly vysta-
vovány v galeriích C/O v Berlíně, v Národní 
galerii Zachęta a v MoCA v Šanghaji. Jeho 
fotografie a knihy byly oceněny na soutěžích 
World Press Photo a Pictures of the Year 
International, Magnum Expression Awards, 
Photography Book Now and New York Photo 
Festival awards. Milachova díla jsou zastoupe-
na v Muzeu umělecké fotografie v Kiyosato  
v Japonsku, v Brandts Muzeu kultury a vizu-
álního umění a v galerii C/O v Berlíně. V roce 
2006 založil Milach spolu s dalšími deseti 
fotografy uměleckou skupinu Sputnik Photos, 
věnující se dokumentaci, propagaci a šíření po-
vědomí o změnách v postsovětských zemích. 
Výstava potrvá do 22. 1. 2016.

Připravila Ilona ROZEHNALOVÁ

Křest sborníku Kulturní a literární 
život německy mluvícího obyvatelstva 
na Hlučínsku v Muzeu Hlučínska
Uplynul sice již více než rok od doby, kdy jsme ukončili 
studium na katedře germanistiky FF OU, ale to nám 
nezabránilo v tom, abychom se znovu  sešli v plné sestavě 
a oslavili vydání naší společné vědecké práce – sborníku 
s názvem Kulturní a literární život německy mluvícího 
obyvatelstva na Hlučínsku. 

Za podpory paní doktorky PhDr. Ireny Šebestové, CSc., která věnovala 
sborníku úvodní část, a Muzea Hlučínska jsme tak právě v prostorách 
této instituce dne 6. listopadu 2015 mohli pokřtít naše dílko. Zpestře-
ním programu bylo literárně-scénické vystoupení nynějších studentek 
germanistiky, jak jinak než v němčině. Tato kulturní vložka mě osobně 
naplnila dávkou příjemné nostalgie a hrdosti na náš obor!

Chtěla bych také poděkovat mým spolubadatelům za to, že „do toho 
šli“ a užili si to tak jako já. Jmenovitě Veronice Koníkové (Holešové) 
za zařízení skvělého cateringu (na kterém jsme si mnozí pochutnávali 
ještě další den), Kateřině Motalové za vydařené úvodní slovo, a Tomáši 
Traczovi a Lucii Burdíkové za to, že to s námi vydrželi až do nočních 
hodin. 

A ten největší dík patří paní doktorce Šebestové, protože nápad křtu 
vzešel právě od ní. Akce se podařila na výbornou a to myslím mohu 
říct za všechny zúčastněné. O úspěchu svědčí autogramiáda podníce-
ná publikem, která pro nás byla třešničkou na dortu našeho snažení, 
zkoumání a psaní. 

 Michaela ŠRÁMKOVÁ, 
absolventka FF

Autorský kolektiv sborníku se 
svou iniciátorkou, dr. Šebestovou
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ

je absolventem Filozofické fakulty Ostravské univerzity  
v Ostravě, oboru Český jazyk a literatura. V roce 2013 vystřídal  
na šéfredaktorském postu Moravskoslezského deníku Tomáše 
Šiřinu, jenž na tomto místě působil jedenáct let. Mimo 
šéfredaktorský post si také velice cení výhry v celostátní soutěži, již 
pořádalo sdružení Média na pomoc památkám. Moravskoslezský 
deník získal v roce 2011 v silné celostátní mediální konkurenci 
první místo za sérii 40 celostránkových článků o Dolní oblasti 
Vítkovice. Martin Pleva má dvě děti, ve volném čase rád čte 
krásnou literaturu a provozuje aktivní odreagování – běh, florbal, 
hory, kolo, a věnuje se své rodině. Žije v Ostravě a má ji rád.

Mgr. Martin PLEVA               

ředitele Televizního studia Ost-
rava. Jak vypadá spolupráce mezi 
Českou televizí a Deníkem, nako-
lik se doplňujete?

Tomáš Šiřina mě do Deníku přijí-
mal a rozhodně byl v novinách tou 
hlavní osobou, která mi svými při-
pomínkami, a to často i kritickými, 
pomáhala v této profesi růst a posou-
vat se dál. V posledních letech před 
jeho odchodem do televize jsem byl 
jeho pravou rukou, a když se tedy 
přesunul do čela ostravského studia 
ČT, tak jsem ho v pozici krajského 
šéfredaktora Deníku vystřídal. Jsem 
rád, že naše přátelství pokračuje  
i nadále. A jak se tedy nyní doplňu-
jeme? Pro Tomáše byl Deník vždycky 
srdeční záležitostí, takže jako jeho 
každodenní čtenář mi i dnes dává 
zpětnou vazbu, co se nám poved-
lo a co naopak mělo být zpracováno 
jinak a lépe. Jsou to pro mě důležité 
reakce čtenáře a zároveň odborní-
ka, který celou redakci dobře zná. 
Jeden anglický básník už kdysi řekl,  
že „žurnalistika je literatura ve vel-
kém chvatu“. To je dnes větší prav-
da než dříve. Snažíme se v redakci 
články zpracovávat co nejlépe, aby 
přinášely nejen podstatné informace,  
ale aby se i dobře četly. Ale psát kaž-
dý den něco nového, kvůli internetu 

někdy opravdu ve sprinterském tem-
pu, to je místy dost náročné. Přesto 
to musíme dělat tak, aby čtenáři byli 
spokojeni, proto jsem rád, že od jed-
noho takového zkušeného čtenáře 
mám tyto reakce na naši práci doslova 
z první ruky. 

Filozofická fakulta před nedáv-
nem navázala spolupráci s Čes- 
kou televizí – na fakultě byl za-
hájen žurnalistický modul a stu-
denti budou vykonávat praxi také 
v ČT. Spolupracuje Deník na ně-
čem podobném s filozofickou fa- 
kultou a nechystá se případně 
 tato spolupráce? Měl byste o studen-
ty naší filozofické fakulty zájem?

Projekt České televize a Ostrav-
ské univerzity znám a je moc fajn,  
že se ho podařilo spustit. Důležité to-
tiž je, že není zaměřen jen na teorii  
o médiích, ale že si studenti vše 
osahají i v praxi. Mám zkušenost,  
že hodně mladých lidí studuje žurna-
listické obory na našich univerzitách,  
ale když přijdou na praxi do redakce, 
tak jsou mnozí úplně ztracení. Asi če-
kají, že nám jen budou vařit kafe a kou-
kat se pod ruce, a když po nich chceme 
samostatnou práci, aby něco zjistili  
a pak to zpracovali do článku, tak se 
zděsí. Samostatný projekt podobný 

Vážený pane Plevo, jste absolven-
tem Filozofické fakulty Ostrav-
ské univerzity, oboru Český jazyk  
a literatura. Nakolik vám studium 
bohemistiky dopomohlo k tomu, 
že jste nyní šéfredaktorem Morav-
skoslezského deníku – připravilo 
Vás studium na tuto pozici?

Ostravskou univerzitu jsem ukon-
čil v roce 2005 a hned po promoci 
jsem nastoupil jako elév do Morav-
skoslezského deníku. Co mi tato 
vysoká škola určitě dala, bylo to, 
že prohloubila můj kladný vztah  
k českému jazyku. Průběh studia,  
ač tedy ne každá zkouška šla hladce, 
mi totiž potvrzoval, že jsem si zvo-
lil správný obor na správné univer-
zitě. No, a když jsem pak přemýšlel,  
co dělat dál, abych mohl znalost rod-
ného jazyka využít, napadla mě jako 
nejlepší možnost novinařina, pro-
tože jsem se vždy zajímal i o veřejné 
dění. Že tehdy v Deníku měli zrov-
na volné místo, bylo štěstí. K tomu,  
že jsem dnes jeho šéfredaktorem,  
ale vedla ještě dlouhá cesta.

Na pozici šéfredaktora jste v roce 
2013 vystřídal dalšího absolventa 
FF OU – Tomáše Šiřinu, jenž vystu-
doval  na naší univerzitě češtinu 
a historii, a nyní působí ve funkci 

„Najít mladého šikovného novináře,  
to je někdy jako hledat jehlu v kupce sena.“
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tomu televiznímu Deník sice s uni-
verzitou zatím nechystá, ale věřím, 
že absolventi žurnalistického modulu 
nebudou mířit jen před kamery, ale ně-
které zláká i redakce novin. Určitě bych  
o takové lidi měl zájem, protože kafe 
si umím uvařit sám, ale najít mladého 
šikovného novináře, to je někdy jako 
hledat jehlu v kupce sena.

V poslední době je kritickým ce-
lospolečenským tématem tzv. 
uprchlická krize, Filozofická fakul-
ta se aktivně zapojila do této pro-
blematiky a v Listech FF také vyšla 
anketa na toto téma. Jaké jsou mož-
nosti regionálních deníků dané 
téma reflektovat, zasahovat do něj 
a objektivně a nestranně informo-
vat běžné čtenáře, kteří jsou tímto 
tématem každodenně zasahováni  
a ovlivňováni jak zastánci, tak také 
odpůrci a vedle toho také demago-
gy migrační vlny?

Uprchlická krize patří k současným 
velkým tématům, přitom její objek-
tivní a nestranné zachycení není 
jednoduché. Ve společnosti pře-
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Na studia na Ostravské univerzitě 
vzpomínám rád. Byly to krásné roky 
i díky spolužákům, se kterými jsme 
vazby nepřetrhali. Zrovna teď chys-
táme sraz po deseti letech. Potkáme 
se U Rady. Do této hospody  jsme se 
chodili poctivě připravovat na výuku.  
A k těm, kdo mě na fakultě nejvíce 
ovlivnili, patří asi ti, kdo učili litera-
turu. K té jsem měl přece jen blíže. 
Takže asi Iva Málková, Martin Pi-
lař nebo Petr Hrtánek. Nerad bych  
ale zapomněl ani na Jardu Davida  
z katedry českého jazyka, který učil 
poutavě pro mě tehdy cize znějící to-
ponomastiku. A když už jsem mluvil  
o té důležitosti praxe, tak i zpětně 
oceňuji, že v rámci této nauky o jmé-
nech měst a obcí bral studenty na tý-
denní puťák po krásách naší země, ač 
musel dobře vědět, že to bude nejen 
po pedagogické stránce náročná zá-
ležitost.
                                                                                   

Za odpovědi poděkoval 
Roman POLÁCH

vládá spíše kritický názor, z reakcí 
lidí víme, že po nedávných útocích  
v Paříži se ještě zvýšila i averze vůči 
uprchlíkům. My jako regionální De-
ník reflektujeme především dění  
v našem kraji, tudíž uprchlíky řeší-
me především v souvislosti s ubyto-
vacím zařízením, které pro ně bylo 
zřízeno ve Vyšních Lhotách. Věřím,  
že o tamním dění informujeme ob-
jektivně. Když ale navážu na před-
chozí dotaz na spolupráci s Ost-
ravskou univerzitou, tak se bavíme  
o tom, že jiný a nezaujatý pohled na 
celou problematiku by mohl při-
nést společný seriál, který bychom 
pro Deník dělali s katedrou geo-
grafie z vaší přírodovědecké fakul-
ty. Ve zkratce by šlo o to podívat se  
na země, ze kterých k nám uprchlíci 
přicházejí, přiblížit tamní život i lidi. 
Šli bychom i do minulosti, takže by 
na řadu přišlo i téma, jak k nám při-
cházeli před revolucí lidé z Vietnamu 
nebo ještě předtím Řekové.

Jak vzpomínáte na dobu svých studií, 
kdo z vyučujících Vás ovlivnil,  máte 
stále vazby na kolegy z ročníku?
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Městský (ne)řád

HISTORICKÉ ETUDY 
ANEB CESTY TAM A ZASE ZPÁTKY

Normy, ty oktrojované i ty vnitřně pociťované na úrov-
ni morálních imperativů, tvoří nedílnou součást života 
každého z nás. Ne snad, že bychom jim podřizovali své 
jednání, avšak nečiníme-li tak, moc dobře si to uvědo-
mujeme. Pocit provinění se v lepším případě dostaví 
přinejmenším při překročení hranice etického jedná-
ní, tedy na úrovni nepsaných morálních principů. Ty 
by ostatně měly tvořit základ  
i pro zákonné normy pozitiv-
ního práva. Také jejich pře-
kračování by mělo iritovat tu 
část lidské duše, kterou již po 
staletí nazýváme svědomím. 
Uvažujeme-li v této rovině nad 
množstvím zákonů, nařízení  
a vyhlášek, jejichž počet v mo-
derních společnostech geomet-
rickou řadou narůstá, měla by 
dnešní euro-atlantská societa, 
ve které je zákonně ošetřeno 
téměř každé nadechnutí, před-
stavovat mravně dokonalou 
kulturní oblast. To, že svět fun-
guje jinak, je, myslím, zjevné. 
Žádná norma a žádný zákon 
nedokázaly zcela vymýtit jed-
nání, proti němuž byly namí-
řeny. Jejich výskyt tak doklá-
dá především existenci jevů, 
jimž měly a mají čelit. Lidstvo  
je společenstvem hříšníků.

Pohled přes rameno nás 
uklidní. Jen pramálo se v tomto 
ohledu změnilo od doby, kdy se 
ostravským pánem stal biskup 
Marek Khuen. V jeho době –  
v polovině 16. století – zažíva-
la Ostrava, moderně řečeno, 
plodná léta hospodářské kon-
junktury. Prameny prozrazu-
jí rozvoj řemesel, především  
v textilní oblasti, jenž se odra-
zil taktéž v rozvoji cechovních 
korporací. Město, třímající několikerou výsadu výroč-
ních trhů, se stalo důležitým hospodářským i správ-
ním centrem hukvaldského panství.  Zdá se však, že 
ekonomická stabilita sama o sobě nepředstavovala pi-
líř morální dokonalosti tehdejších dní. Byl to totiž prá-
vě biskup Marek, jenž nechal v roce 1554 vypracovat 
řád, usilující o regulaci každodennosti obyvatel hu-
kvaldského panství, Moravskou Ostravu nevyjímaje.

Prosazoval-li tento svod norem, aby purkmistr, fojt 
a členové městské rady byli ctěni a neumenšovali váž-
nost svého úřadu navštěvováním krčem, je více než 
pravděpodobné, že realita byla právě opačná. Podobně 
lze interpretovat i zákaz pití na radnici. Ostatně je více 
než s podivem, kolik prostoru věnoval biskup Marek 
regulaci činností spojených s prodejem a užíváním al-

koholu, což naopak dokládá ve-
likou oblibu vína a především 
piva mezi měšťany. K alkoholu 
se pojí další zakazované čin-
nosti: noční povyk, gambler-
ství, nepřístojnosti jako např. 
pití na dluh, rušení veřejného 
pořádku, rvačky, hádky a veřej-
né pohanění souseda či dokon-
ce jeho pohlavkování. To vše 
bylo zakazováno, pokutováno 
a v případě pytláctví hrozil do-
padenému dokonce trest smrti. 

Jedním dechem je třeba do-
dat, že, soudě dle odváděných 
pokut, vše uvedené bylo i na-
dále součástí městského života. 
Biskupovo nařízení tak před-
stavovalo spíše promyšlené úsi-
lí, jehož cílem bylo vydělat na 
lidské hříšnosti – jde o aspekt, 
který dodnes tvoří pevnou sou-
část moderních norem, jakkoli 
se nám úloha profitujícího sub-
jektu rozplynula v abstraktním 
pojmu „stát“. Ostatně to, že Os-
travští nebrali Markova naří-
zení příliš vážně, dokládá i ná-
sledný vývoj městských dějin. 
Podle biskupského řádu měli 
starší města každou čtvrtou 
neděli obcházet domy a vyko-
návat dohled nad protipožární-
mi opatřeními v jednotlivých  

   domácnostech, což lze v tehdy 
   převážně dřevo-hlinité městské 

zástavbě považovat za více než prozíravé rozhodnutí. 
Jak však víme, v květnu roku 1556 Ostrava vinou jed-
noho z nejbohatších členů městské obce, soukenické-
ho mistra a tou dobou též cechmistra Jana Hunky, de 
facto shořela. Biskupská nařízení nebyla schopna čelit 
ohni. Stejně jako ta z naší doby, byla pouze na papíře.

Robert ANTONÍN

Náhrobek olomouckého biskupa 
Marka Khuena v olomoucké katedrále sv. Václava
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ

Na návrh Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovaci získává v roce 2015 nejvyšší vědecké 
vyznamenání v Česku představitel humanitních věd profesor M a r t i n   H i l s k ý.  

Cena je udělována od roku 2002 vládou České republiky. Po historikovi prof. Františku 
Šmahelovi se do centra společenské pozornosti dostává Česká hlava z humanitního oboru, 

oceňují se výsledky mimo oblast přírodovědného aplikovaného výzkumu. Jinými slovy, 
nezapomíná se na jazyk a kulturu, zdůrazňuje se nepřímo myšlení a vědění spojené s 

veřejnou účinností humanitních věd a kultury. 

Prof. Martin Hilský, anglista a znamenitý překladatel 38 děl Williama Skakespeara, člověk erudovaný, 
činorodý, vnitřně svobodný a nezávislý, se pro mě stal ideálem moderního vzdělance a vědce už dávno. Jeho 
edice dvoujazyčného kritického vydání celého Shakesperova díla je počinem naprosto ojedinělým a svědčí  
o mimořádném citu pro nuance rodného jazyka. V dnešní době se vědecké elity mnohdy vyjadřují pouze 
věcně a heslovitě, bez jakéhokoliv stylistického citu, se záplavou anglicismů. Prof. Hilský představuje opak. 
Zná jazyky, čerpá z literárního kánonu a z filozofického, estetického a kulturního myšlení, přitom vždy 
krásně a pregnantně formuluje, laskavě sděluje, co jej zaujalo, co si myslí, že člověka přesahuje a zhmotňuje 
ducha. Uchvátí nás nejen tím, co říká, ale jak své postřehy zprostředkovává, jak vede dialog s postavami  
a dobou, nebrání se introspekci, sebepoznávání skrze interpretaci textu. Jeho překlady dramat a sonetů jsou 
brilantní stejně jako doprovodné komentáře, vynikají sdělností, poutavostí a téměř dramatickou výstavbou. 
Nebrání se ani tomu, aby se osobně podílel na mnoha shakespearovských projektech a inscenacích, zdánlivě 
popularizačním činnostem. Brát Shakespeara vážně znamená ovládat jeho různorodost v sémantické šíři, 
nepředstavuje izolovanost a textovou konzervaci. Prof. Hilský jistou otevřenost přístupů dokazuje na každém 
kroku. Pro mě se stalo překvapením např. vydání příběhu Romea a Julie ve formě manga, specifického 
japonského komiksu pro teenagery, který opatřil textem. Možná se neprávem zapomíná na řadu jeho dalších 
tvůrčích podnětů a vydaných knih (Angloamerická „nová“ kritika, 1976; Současný britský román, 1992;  
Od Poea k postmodernismu. Proměny americké prózy, 1993; Modernisté,1995 ad.), na nesčetné esejisticky psané 
studie, předmluvy, doslovy a články o anglo-americké poezii a dramatu, próze a kritice, dříve publikované 
zvláště v nakladatelství Odeon (Rozbité zrcadlo, 2009).

Neznám nikoho erudovanějšího a noblesnějšího v literárněhistorické, překladatelské a pedagogické profesi 
a těší mě, že činnost prof. Hilského nezůstává bez povšimnutí. Připomeňme si několik veřejných uznání 
jeho vědění a vzdělanosti, třebaže jsou obtížně měřitelné. Navíc prof. Hilský zřetelně patří k těm, které by 
Friedrich Schiller označil za učence, co hledají odměnu v pokladu svého myšlení a neočekávají odměnu skrze 
cizí uznání. Nicméně připomeňme, že již v roce 1997 byly jeho překlady po zásluze vyzvednuty udělením 
Jungmannovy ceny. V roce 2001 byl jmenován čestným členem Řádu britského impéria, a to za zásluhy  
o šíření anglické literatury v Česku, v roce 2002 získal Cenu Toma Stopparda, v roce 2011 obdržel Státní cenu 
za překlad a také medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství. Je nám ctí, že se profesor anglické  
a americké literatury FF UK dr. Martin Hilský stal v roce 2008 doktorem honoris causa na Ostravské univerzitě. 
Nedošlo k tomu náhodou. Podnět vzešel z FF OU, kterou tehdy vedla doc. Mrhačová. Její zásluhou zavítal  
v roce 2004 do Ostravy a následně návštěvy opakoval, začal se setkávat také s herci a režiséry ostravských 
divadel, se svými čtenáři v knihkupectví Librex, s diváky na ostravských Shakespearovských slavnostech  
na hradním nádvoří a dokonce v březnu 2013 oslavil v Ostravě své životní jubileum. Kde jinde než na scéně 
Divadla Antonína Dvořáka NDM, v podvečer uvedení inscenace Snu noci svatojánské, nastudované v jeho 
překladu. Vzpomínám si, jakou událostí se stalo, když poprvé přednášel v nabité posluchárně a působil  
na přítomné jako zjevení. Vstoupil charismatický muž s výrazně řezanými rysy, v černém obleku a černé košili, 
opřel se o pultík a postupně získával auditorium svou dikcí, gesty a především přesvědčivými myšlenkovými 
vhledy do labyrintu Shakespearových metafor a významů, které se vpisují silně do paměti. Když zněla 
slova: “Na tisíc hříchů jedněm projde snadno/druhé jen jeden přivede až na dno“, zavládlo ticho, v němž by  
se uslyšel pád špendlíku. Na naší univerzitě prof. Hilský přednášel již devětkrát, tolikrát jsme mohli vstoupit 
do jedinečného osobního kontaktu s mimořádnou osobností, která představuje skvělé spojení umu, myšlení  
a empatického člověčenství. 

Svatava URBANOVÁ

Česká hlava 2015 – gentleman prof. Martin Hilský


