
1

IV  duben 2016                                                 www.ff.osu.cz

LISTY
Filozofické fakulty
Ostravské univerzity v Ostravě

EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Barokní architektura
Mimo Itálii

Z Itálie začal barokní sloh pronikat i do dalších evropských 
zemí. Ve Francii se baroko začalo prosazovat od první čtvr-
tiny 17. století. Nejzajímavější stavby pak vznikly za vlády 
krále Ludvíka XIV. Jeho dvorním architektem byl Jules 
Hardouin-Mansart (1646–1708), jenž je autorem kostela 
pařížské Invalidovny, postaveného na půdorysu řeckého 
kříže s dominantní kupolí. Mansart se podílel i na přestavbě 
královského zámku ve Versailles, kde je jeho nejznámějším 
dílem proslulá Zrcadlová galerie. Zámek byl navíc doplněn 
o architektonicky komponovaný, tzv. francouzský park  
s geometrickou osnovou, přistřihovanou vegetací, kašnami, 
vodotrysky a četnými sochami.

Baroko proniklo i do Anglie. Po velkém požáru Londýna 
v roce 1666 byl postaven jeden ze symbolů dnešní britské 
metropole – nová katedrála sv. Pavla. Jejím architektem byl 
Christopher Wren (1632–1723), jenž svou stavbu zakončil 
mohutnou kupolí, která měla připomínat chrám sv. Petra 
v Římě. S barokem je spjat i nový typ parku, tzv. anglický 
park, pro nějž jsou na rozdíl od francouzského parku ty-
pické nepravidelné cestičky, jezírka a volně rostoucí stromy  
a keře. 

V německé barokní architektuře můžeme vysledovat 
celkem tři vlivy: italský, francouzský a holandský. Asi nej-
známější památkou a skutečným mistrovským dílem ně-
meckého baroka je drážďanský Zwinger, který pro saského 
kurfiřta a polského krále Augusta II. Silného postavil archi-
tekt Matthäus Daniel Pöppelmann (1662–1736). Domi-
nantou Drážďan byl i chrám Frauenkirche Georga Bähra 
(1666–1738), který byl zničen při bombardování v únoru 
1945. Na přelomu 20. a 21. století byl pak kostel zrekonstru-
ován a roku 2005 nově vysvěcen.  

Několik hodnotných barokních staveb najdeme i v Ra-
kousku, především pak ve Vídni, kde působili nejvýznam-
nější architekti. Z nich jmenujme Johanna Bernharda 
Fischera z Erlachu (1656–1723), který navrhl zámek Schön-
brunn, letní sídlo Habsburků, kostel sv. Karla Boromejské-
ho nebo některé části Hofburgu, zimního sídla Habsburků. 
Johann Lukas Hildebrandt (1668–1745) je pak autorem 
Belvederu a některých vídeňských paláců. 

                                                                                                                       
 Marek ZÁGORA

Kostel sv. Karla 
Boromejského ve Vídni

Zwinger v Drážďanech

Kostel sv. Pavla  
v Londýně
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SOLÁŇ – VALAŠSKÝ PARNAS

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 eva.mrhacova@osu.cz nejpozději do 25. 5. 2016. Příspěvky zaslané po tomto datu 
nebudou do květnového čísla zařazeny.
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Mgr. Petr Ligocký, 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, 2016.

Malíř Jan Kobzáň
„Můj rodný kraj je Valašsko. Jemu patří můj život, 
první i poslední výdech. Každý můj pohled míří 
do jeho hor a kopců, do jeho výšek a rovin, k jeho 
potokům a řekám, do jeho lesů, stezek a cest.“
Minulá povídání nám umožnila seznámit se s životem  
a dílem několika vynikajících valašských malířů. V tomto 
čísle Listů FF představíme dalšího z tvůrců tzv. „Valašského 
Olympu“, pěvce zbojnických bájí, ale také autora slavného 
loga Baťových závodů - Jana Kobzáně.

Akademický malíř a spisovatel Jan Kobzáň přišel na svět roku 1901 ve valašském 
městečku Liptál nedaleko Vsetína. Svůj talent zdědil pravděpodobně po otci, který 
byl uznávaným tesařem a řezbářem. Vzhledem k nelehké rodinné situaci se mladý 
Janek zprvu nemohl  věnovat svému milovanému kreslení, pracoval jako dělník 
na zlínské pile. Tvůrčí talent nadaného chlapce nemohl však zůstat dlouho bez 
povšimnutí. Díky povedené karikatuře svého kolegy načmárané v dílně na jednom 
z prken zaujal hoch svým kreslířským nadáním samotného Tomáše Baťu; ten se 
rozhodl vychovat z něho firemního grafika, a tak jej poslal na studia do Prahy. Kob-
záňovi bylo umožněno studovat na tamější Uměleckoprůmyslové škole, následně 
i na Akademii výtvarných umění. Na život ve velkoměstě si však valašský rodák 
zvykal jen těžko. Jeho zalíbení ve zbojnících a jiných valašských výjevech se u praž-
ských spolužáků setkávalo po dlouhou dobu s nepochopením. Na přelomu 20. a 30. 
let se Kobzáň vedle malování vlastních námětů věnoval navrhování dámské módy 
a reklamní grafice, z té doby pochází i jeho celosvětově užívané logo Baťových zá-
vodů. Práce reklamního ilustrátora jej však nenaplňovala. V druhé polovině 30. let 
zanechal reklamní tvorby a stal se umělcem na volné noze. Po návratu na rodné 
Valašsko se v listopadu roku 1938 oženil s malířkou Mladou Šiškovou, se kterou 
později přivedl na svět dvě děti. Za války se umělec aktivně zapojoval do odboje. 

Poválečná léta zasvětil tvorbě. Tvořil převážně kresby, ale také vynikající dře-
voryty i sgrafita. Oblíbil si zejména motivy valašských zbojníků a partyzánů, 
stejně jako výjevy ze všedního života rodného regionu. Jeho díla se stala jakýmsi 
„dokladem minulého světa cti a statečnosti, krajin a bájí, hajdamáckého vyrévání  
a chlapských skoků“. Svými kresbami se Kobzáň rozhodl „promlouvat k srdci lidu“ 
a sloužit svému kraji. Mimo výtvarnictví se autor věnoval také národopisu a psaní, 
vydal několik knih, jako např. O zbojníkoch a pokladoch z moravského Valašska,  
U počátku vod či Zbojnický testament. Poslední část svého života strávil osamo-
cen na Soláni. Jak vzpomíná Oldřich Šuleř, „nemocný, hluchotou zasažený Kob-
záň fantazíroval dennodenně celé hodiny se štětcem či uhlem, do každého díla se 
celý vžíval“. Jan Kobzáň zemřel na Soláni v naprostém osamění v říjnu roku 1959  
na selhání srdce. Dnes je pohřben na Valašském Slavíně...

                                                                                                        Petr LIGOCKÝ,
                                                                                                        doktorand FF
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Valašský zbojník v krojiŽena s copem v kroji
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Pokud mě paměť neklame, tak prv-
ní kontakty s košickým anglistickým 
pracovištěm navázal svého času pro-
fesor Stanislav Kavka. Jako odborníka 
na historii anglického jazyka jej košičtí 
kolegové požádali, zda by mohl s tou-
to zajímavou oblastí anglické filologie 
seznámit jejich studenty, a tak začala 
mnohaletá spolupráce, která bez přetr-
žení trvá dodnes.

Já jsem se pracovně do Košic do-
stal poprvé v roce 2007 jako účastník 
mezinárodní konference pořádané 
překladatelskou sekcí místní kated-
ry anglistiky a amerikanistiky. Tehdy 
jsem sice ještě neměl možnost poznat 
jednotlivé členy katedry osobně, díky 
profesionálnímu přístupu organizáto-
rů akce jsem však z konference odjížděl 
s těmi nejlepšími dojmy. O rok později 
jsem se do Košic vrátil, opět na konfe-
renční setkání, a tentokráte se už pří-
ležitost k seznámení našla. A to nejen  
s košickými kolegy, ale i s městem ja- 
ko takovým, zejména s jeho nádher-
ným historickým centrem, kterému 

VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH 
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH

Miroslav Černý

Jak to chodí na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika  
v Košicích

vévodí katedrála svaté Alžběty (viz  
fotografie).

Univerzitní vzdělávání 
v Košicích

Tradice univerzitního vzdělávání na ú- 
zemí města Košice vznikla již v roce 
1657, kdy biskup Benedikt Kišdy zalo-
žil listinou „studium universale“ aka-
demii. V roce 1660 vydal ve Štýrském 
Hradci císař Leopold I. zlatou bulu Ko-
šické univerzity, která ji zrovnoprávni-
la s ostatními univerzitami habsbur-
ské monarchie. Významné bylo také 
ustanovení o uznávání akademických 
stupňů tak, jako by byly získány na kte-
rékoliv z nejstarších či nejslavnějších 
univerzit tehdejší doby. „Academia 
Cassoviensis“ měla strukturu podob-
nou jiným univerzitám, v jejichž čele 
stáli jezuité, a řídila se oficiálním roz-
vrhem jezuitského vzdělávacího sys-
tému „Ratio studiorum“. Dominantní 
fakultou byla teologická fakulta. Kro-
mě ní tvořily součást univerzity také 

fakulta filozofická a právnická. Košická 
univerzita ovlivnila v 17. a 18. století 
významným způsobem rozvoj vědy, 
vzdělanosti a duchovní kultury.

V roce 1773 přestala univerzita pa-
třit jezuitskému řádu a stala se státní 
institucí – Academia Regia. Na základě 
vládního rozhodnutí ztratila samostat-
nost a fungovala jen jako pobočka uni-
verzity v Budíně. V roce 1850 se Aca- 
demia Regia transformovala na Práv-
nickou akademii a v této podobě pů-
sobila až do roku 1921. Košice se opět 
staly sídlem vysoké školy v roce 1931 
zřízením Vysoké školy technické Dr. 
Milana Rastislava Štefánika. Ta ovšem 
neměla dlouhého trvání - novým záko-
nem byla roku 1939 zrušena. Po skon-
čení 2. světové války byla postupně  
v Košicích zřízena Vysoká škola země-
dělská a lesnická, pobočka Pedagogické 
fakulty Slovenské univerzity, pobočka 
Lékařské fakulty Univerzity Komen-
ského, Vysoká škola veterinární a Vy-
soká škola technická. Sloučením po- 
bočky Lékařské fakulty Univerzity 

Doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D., absolvoval na Filozofické fakultě 
Ostravské univerzity studium anglického a českého jazyka a literatury  
a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně doktorská studia 
anglické jazykovědy. Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské 
univerzity v Opavě vykonal státní rigorózní zkoušku v oboru Současný 
anglický jazyk, následně se na FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  
v Košicích habilitoval pro obor Neslovanské jazyky a literatury. Odborně  
se věnuje vývoji anglického jazyka a mezioborovým disciplínám se zamě-
řením na sociolingvistiku a lingvistickou antropologii, mj. se zabývá 
výzkumem variant anglického jazyka v bývalých britských koloniích. 
Součástí jeho tvůrčího profilu je i činnost editorská, překladatelská a po- 
pulárně-naučná. Edičně se podílel na přípravě vydání souborného díla 
profesora Jana Firbase, jehož tři části (z celkových pěti) již vyšly v rep- 
rezentativní edici Masarykovy univerzity. V nakladatelství Argo mu pod 
názvem Poselství prachu vyšel komentovaný překlad mýtů a legend Šošonů. 
S  vášní cestuje. Své zkušenosti z výprav do padesáti zemí šesti kontinentů 
promítl do cestopisů Africká pohlednice a Pátá rovnoběžka: Přírodní národy 
Asie, Afriky a Ameriky.  (O další významné publikaci Miroslava Černého se 
dozvíte v květnových Listech FF!)

                                                                                 Eva MRHAČOVÁ
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Komenského v Bratislavě a Filozofické 
fakulty vytvořené z Filologické fakul-
ty Vyšší školy pedagogické v Prešově 
vznikla v roce 1959 Univerzita Pavla Jo-
zefa Šafárika. K dnešnímu datu ji tvoří 
pět fakult: lékařská, přírodovědecká, 
právnická, filozofická a fakulta veřejné 
správy.

Katedra anglistiky 
a amerikanistky

Bližší zkušenost mám pochopitelně 
jen s fakultou filozofickou, konkrétně 
s katedrou anglistiky a amerikanisti-
ky. Pracoviště vede docentka Slávka 
Tomaščíková, nejrespektovanější osob-
ností je však profesor Pavol Štekauer, 
celosvětově uznávaný odborník v oboru 
anglické slovotvorby a jazykových uni-
verzálií. Společně s týmem mladých ko-
legů pozvedli katedru mezi nejlepší ang-
listické instituty v zemi. Katedra nabízí 
vysokoškolské vzdělání všech stupňů  
a má rovněž habilitační a jmenovací 
práva pro obor Neslovanské jazyky a li- 
teratury – Britská a americká studia. 
Vedle tradičního studia anglické filolo-
gie nabízí rovněž další zajímavé studijní 
směry, jako jsou Angličtina pro evrop-
ské instituce nebo Genderová studia.

Katedra pravidelně pořádá meziná-
rodně velmi dobře obsazené konferen-
ce, zaměřené zejména na problemati-
ku morfologie, slovotvorby a syntaxe. 
Mezi její největší úspěchy patří zdařilá 
organizace prestižní konference Ev-
ropské společnosti pro studium an-
glického jazyka (ESSE) v roce 2014,  
na které se během pěti dní představilo 
650 účastníků z celého světa, včetně zá-
stupců naší ostravské katedry. Vybra-
né příspěvky byly otištěny v časopise 
SKASE Journal of Theoretical Lingui-
stics, který se může pochlubit Impakt 
faktorem 0,8621 a jehož hlavními edi-
tory jsou právě členové košické katedry 
anglistiky, což opět dokazuje vysokou 
kvalitu zdejšího výzkumu. Nemluvě  
o produkci odborných monografií, kte-
ré pravidelně vycházejí v předních ev-
ropských nakladatelských domech (mj. 
John Benjamins, Oxford University 
Press, Peter Lang nebo Springer).

Ostrava – Košice 
zpáteční

Kromě rozměru badatelského má naše 
spolupráce s Košicemi podobu, ze které 

mohou těžit také studenti. Jak už jsem 
zmínil, prof. Kavka přednášel v Koši-
cích historický vývoj angličtiny. Něko-
lik let tam působil i doc. Kolář a já. Pan 
docent vedl výuku americké literatury, 
já jsem přispíval sociolingvistický-
mi výklady. Ostravští studenti měli  
na oplátku možnost naslouchat před-
náškám prof. Štekauera, který navíc 
v Ostravě v roce 2006 vydal učebnici 
Compounds and Compounding (spo-
luautor Stanislav Kavka). Dosud také 
probíhá spolupráce na úrovni doktor-

ských studií, která se týká společného 
odborného vedení mladších vědeckých 
pracovníků s možností získání dvojího 
akademického titulu Ph.D. 

Jak vidno, ostravskou a košickou 
katedru anglistiky a amerikanistiky 
spojuje mnohé. Věřím, že hovořím  
za všechny své kolegy, když řeknu,  
že nás spolupráce s Košicemi velmi těší 
a že pevně věříme v její úspěšné pokra-
čování. 

Miroslav ČERNÝ

Katedrála sv. Alžběty  
v centru města

Univerzita 
P. J. Šafárika
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI LEDNU
Studentské vědecké konference – velké téma filozofické fakultyPostavení Filozofické fakulty Ostravské univerzity 
mezi ostatními fakultami OU

V posledním půlroce (od října 2015 do března 2016) 
jsme do Listů FF zařazovali články, které analyzovaly 
celkové výsledky činnosti naší fakulty v několika  
oblastech:

   
•	 V říjnu jsme hodnotili studovnu FF a udělali závěr,  

že je největší fakultní studovnou OU s nejdelší týdenní 
otevírací dobou.

•	 V listopadu jsme popsali doktorské programy FF a kon-
statovali, že jejich počet – 14 – je nejvyšší na OU.

•	 V prosinci jsme hodnotili naše habilitační řízení a říze-
ní ke jmenování profesorem a dospěli k závěru, že jejich 
počet – 5 – je nejvyšší na OU.

•	 V lednu jsme analyzovali vydavatelskou činnost na FF  
a konstatovali, že je nejvyšší na OU.

•	 V únoru jsme požádali bývalého proděkana pro vědu  
a výzkum o vyhodnocení počtu získaných RIVů. Analý-
za docenta Otiska ukázala, že v počtu získaných RIVů  
je FF nejlepší na OU.

•	 V březnu jsme požádali proděkana pro zahraniční  
spolupráci a rozvoj o analýzu zahraničních mobilit  
na naší fakultě. Analýza doc. Kopeckého ukázala,  
že také zahraniční mobility jsou na naší fakultě nejvyšší.

•	 V mnoha směrech stojí tedy naše filozofická fakulta  
na předním místě Ostravské univerzity. Nyní si  
dovolujeme položit otázku panu děkanovi FF OU, prof. 
Zářickému:

Vážený pane děkane, existuje oblast, ve které je na tom naše 
fakulta hůř než ostatní fakulty, případně nejhůř?

„Vzpomínám si na dobu, a není tomu tak dávno, kdy jsme 
slýchávali slova o tom, že filozofická fakulta má příliš nízký 
koeficient a v souvislosti s tím nadmíru studentů, že naše vědecké 
počínání je neperspektivní, výkony zanedbatelné, neměřitelné 
etc. To vše do chvíle, než se na scéně objevil RIV a světe div se, 
koeficient K a znovu … Ale o tom jste se měli možnost dočíst  
v předcházejících číslech Listů. V souvislosti s těmito nezpochyb-
nitelnými primáty naší fakulty je proto zarážející, že zatímco jiní 
budovali moderní vědecko-výzkumnou infrastrukturu, s mant-
rou skokového růstu na rtech nakupovali nové (přírodo-) vědecké 
kádry a organizovali výzkumné týmy, my jsme se radovali z toho, 
že konečně máme „barák“ sami pro sebe, že jsme získali spon-
zorský dar na vybavení studovny, že … Nechť jsou níže otištěné 
grafy mementem nejen pro nás, ale především pro Ostravskou 
univerzitu, tu živnou matku, jako celek!“     

Vážený pane děkane, děkuji Vám za odpověď.
Eva MRHAČOVÁ

Tabulka – Přehled investičních akcí OU v letech 1991–2013
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Literární historička a teoretička Svatava Urbanová převzala dne 
20. dubna 2016 na Univerzitě Komenského v Bratislavě Plaketu 
Ĺudmily Podjavorinskej, udělenou „za intenzívní a dlouholetou 
spolupráci se slovenskými výzkumnými pracovišti při reflekto-
vání slovenské literatury pro děti a mládež a za rozšiřování jejího 
poznání v českém kulturním kontextu“. Ocenění jí bylo uděleno 
již dříve, a to 1. září 2015 u příležitosti 50. výročí světového Bie-
nále ilustrace v Bratislavě, avšak ze zdravotních důvodů nedošlo 
k osobnímu předání. Návrh vzešel z iniciativy slovenské sekce 
IBBY (International Board on Books for Young People). Plaketu 
v podobě plastiky – trojitého čtyřlístku – předala prezidentka 
SkBBY dr. Timotea Vráblová a ing. Peter Tvrdoň, ředitel Bibiany, 
mezinárodního domu umění pro děti v Bratislavě. Následně 
proběhla vědecká konference o literatuře, ilustraci a dramatické 
tvorbě pro děti a mládež v roce 2015, které se laureátka aktivně 
zúčastnila, a hned v úvodu zaujala svým referátem o české loňské 
produkci. Profilující rozhovor s prof. Urbanovou byl zveřejněn  
v Nitře v nově vzniklém vědeckém Časopise pre umeleckú 
komunikáciu a popkulturu. Nese název Teória a dějiny literatúry 
pre deti a mládež jako Hardcore.

Za redakci poblahopřála paní profesorce
Eva MRHAČOVÁ

Významné ocenění polonistky prof. Marty Pančíkové

Prof. Svatava Urbanová osobně převzala Plaketu

Dne 8. dubna 2016 udělilo Centrum pol-
ského jazyka a kultury pro cizince  
„Polonicum“ Varšavské univerzity své 
výroční ceny a čestná uznání za zásluhy 
v propagaci polského jazyka a kultury 
za hranicemi Polska. Mezi laureáty z řad 
světových polonistů se tento rok zařadila 
také prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc., 
významná slovenská polonistka, od roku 
2011 členka katedry slavistiky FF OU. 
Patronem ocenění je maršálek Senátu  
Polské republiky a vlastní udělení  
proběhlo v přítomnosti nejvyšších před-
stavitelů Varšavské univerzity a minister-
stva kultury Polské republiky. Uvedené 
ocenění získala ostravská polonistika již 
podruhé – poprvé tomu bylo v roce 2006, 
kdy je získala jako pracoviště.  Letošní 
ceny jsou výjimečné tím, že „Polonicum“ 
slaví jubileum – 60 let existence a je tak 
nejstarším pracovištěm realizujícím výuku 
polského jazyka a kultury pro cizince  
v Polsku. 
 
K zisku prestižního ocenění paní  
profesorce upřímně gratulujeme.

Jiří MURYC

Snímek ze slavnostního předání ocenění. 
Zleva: děkan Fakulty polonistiky Varšavské 
univerzity, prof. Zbigniew Greń, rektor 
Varšavské univerzity, prof. Marcin Pałys, 
prof. Marta Pančíková a ředitel Centra 
Polonicum, prof. Andrzej Zieniewicz. 

Zdroj: Polonicum, http://polonicum.
uw.edu.pl/aktualnosci
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Redakce listů sděluje
Listy FF rostou, reference na ně jsou z jiných fakult OU, ale i z jiných filozofických fakult ČR, kam je  
elektronicky posíláme, velmi pozitivní, články se postupně zkvalitňují, ale bohužel i prodlužují.  
Je to náročné na náš čas, ale i na papír a toner. 
Abychom celou redakční práci, kterou děláme nehonorovaně, mohli i nadále bez problémů zvládat,  
rozhodli jsme se požádat celou akademickou obec FF o respektování těchto našich požadavků:

l. Články do rubriky Věda a život na našich partnerských univerzitách budeme přijímat v rozsahu  2–2,5 NS textu+ fotografii 
k medailonku + 2–3 fotografie k textu. Cílem této části Listů je informovat co nejpodrobněji o univerzitě, kam je možno vyces-
tovat v programu Erasmus. 
Poznámka. Cesty z programu Erasmus jsou obrovským výdobytkem dnešní doby. Jsou plně dotovány Evropskou unií. Prosíme 
všechny, kdo této možnosti využijí a na některou z partnerských univerzit vycestují, aby neodmítali podělit se na stránkách Listů FF 
s ostatními kolegy o své zkušenosti z této univerzity.
2. Články popisující katedrální konference, kulturní akce katedry apod. budeme přijímat v rozsahu do půl stránky + 1 fotogra-
fie, delší články budeme vracet.
3. Články rubriky Ze života našich absolventů budeme přijímat v rozsahu 2 NS textu + fotografii k medailonku + 2–3 fotografie 
k textu.
4. Prosíme, abyste své příspěvky posílali v kompletní podobě, tj. článek, fotografie, jméno autora fotografií a popisky k fotogra-
fiím. Vše posílejte na adresu: eva.mrhacova@osu.cz.
5. Respektujte, prosím, termín uzávěrky každého čísla Listů, je vždy uveden na 2. str. daného čísla. 
6. Pište hutně a obsažně, eliminujte věty s minimálním obsahem.
7. Vzhledem k tomu, že naše grafička a sazečka Mgr. Tereza Čapandová odjíždí v rámci Erasmu na dlouhodobý pobyt do zahra-
ničí, vypisujeme výběrové řízení na tuto funkci. Je to jediná honorovaná funkce v redakční radě (1 000 Kč za jedno číslo Listů). 
Přihlášku zasílejte na adresu eva.mrhacova@osu.cz do 10. 5. 2016.

Požadavky na grafika – sazeče Listů FF:
Znalost ADOBE CREATIVE SUITE (zejména InDesign, Illustrator a Photoshop)
Grafické cítění
Znalost předtiskové přípravy a typografie
Samostatnost a zodpovědnost

                                                                                                                    Redakce LISTŮ FF

Katedra slavistiky vlastní reprodukci 
milionového obrazu Kazimira Maleviče!
Nemám ráda prázdné zdi. A mám ráda tři malíře ruského 
původu – Marca Chagalla a dva zakladatele nefigurativního 
umění 20. století – Vasilije Kandinského a Kazimira Malevi-
če. Takže jedna z prvních věcí, kterým jsem se v roce 98, kdy 
jsem se stala vedoucí katedry slavistiky, věnovala, bylo: se-
hnat reprodukce obrazů těchto slavných malířů, najít spon-
zora na jejich zarámování a vytvořit tak pěkné prostředí pro 
naše studenty. Jak počítám, brzy to bude už dvacet let, co 
zdi katedry slavistiky zdobí slavné obrazy těchto umělců...

Marc Chagall (1887–1985), malíř ruského původu, se 
proslavil zvláštním stylem složeným z expresionismu, sym-
bolismu a kubismu. Na stěnách katedry visí jeho slavné ob-
razy Zima, Podobizna Vovy, Růže a mimóza, Milenci v šeří-
ku, Zelený houslista a další.

Vasilij Kandinskij (1866–1944) je považován za hlavního 
vynálezce abstrakce. Slavný je jeho výrok Divák se musí na-
učit vidět v obraze vyjádření duševního stavu, nikoli zobra-

zení předmětu. V chodbě katedry jsou vystaveny reprodukce 
jeho slavných děl Lomená diagonála, Tvar rohu, Bílá čára, 
Červená skvrna a další.

Kazimir Malevič (1879–1935) je průkopník geometric-
kého avantgardního abstraktního umění, charakteristické-
ho syrovou jednoduchostí. Proslavil jej obraz Černý čtverec  
na bílém plátně, vystavený 1915 v Petrohradě, a také věta 
Malba je mrtvá, stejně jako starý režim.

Na katedře slavistiky je vystavena i reprodukce slavné-
ho Malevičova obrazu Suprematická kompozice, který byl  
v roce 2008 vydražen v New Yorku za neuvěřitelných 60 
milionů dolarů! Přijďte se na reprodukci tohoto slavného 
obrazu podívat!

Sluší se dodat, že sponzorem, který můj nápad vyzdobit 
katedru reprodukcemi slavných ruských malířů financoval, 
byl pan inženýr Světlík, známá postava našeho města, inspi-
rátor geniální (re)kultivace Vítkovic.

          Eva MRHAČOVÁ
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Je nám naše alma mater skutečnou matkou?  
Každý student by měl být hrdý na místo, kde se mu dostalo 
vzdělání. Mám za to, že prestiž univerzity i kvalita výuky přesně 
korelují s kladným postojem průměrného studenta. O to těžší 
je psát kritiku na místo, ke kterému vás váže silný osobní vztah.

Každá výuka stojí na vyučujících. Z mé osobní zkušenosti 
bych rád zavzpomínal na dva zajímavé předměty. První z nich 
se jmenuje Světová náboženství a byl hodnocen tuším šesti kre-
dity. Přednášet ho měl doktor H. Vedl úvodní hodinu a one-
mocněl. Později jsem z evaluace předchozích let získal dojem, 
že ho zdravotní problémy v tomto období bohužel provázejí 
již déle. Po několika odpadnuvších blocích jej nahradil doktor   
S. Aniž by se představil či nás uvedl do situace, zahájil přednáš-
ku diskusí na téma podstata náboženství, která se převalila i do 
další přednášky. Po mém dotazu, zda by nebylo konstruktivnější 
zaměřit se na plnění sylabu, jsem byl z důvodu narušování vy-
kázán. Na konci přednášky se pak doptal kolegyně na  existenci 
sylabu. Hlavní část předmětu zabralo křesťanství. Stručně pro-
braná ostatní náboženství se omezila na informace typu toto je 
jejich Ježíš a toto je jejich Bible. Středoškolská úroveň závěreč-
ného testu jen korunovala úroveň tohoto předmětu. A evaluace? 
Tu nikdo nečetl. 

Jiným příkladem byl předmět Angličtina pro filosofy vyučo-
vaný doktorkou H. Skutečně se četly filozofické texty a probíral 
jejich rozbor na pozadí výuky slovní zásoby a pokročilé grama-
tiky. Bohužel ke smůle všech studentů byla doktorka H. „odeji-
ta“ a tento předmět, který měl za podmínku maturitní úroveň 
jazyka, klesl na úroveň výuky holých základů. Katedře anglisti-
ky, jak jsem se později dozvěděl, jsme byli zcela lhostejní.

Macešský přístup ilustrují větší či menší detaily. Například 
první, co se stane po úspěšném složení státnic, je zablokování 
studentského e-mailu, který po třech letech obsahuje pro mno-
hé velkou sumu nezbytných informací.

Aktuálním příkladem mohou být reciproční aktivity. Sys-
tém, ve kterém si studenti PdF OU přivydělávají menší peníz, 
a při větším množství splněných aktivit dostávají započten  
C předmět, byl zprovozněn v zimním semestru i studentům 
FF OU. Informace, že je aktivita nás, studentů FF, bezplatná, 
byla zahrnuta do systému až na konci února. Ono nedobro-
volné dobrovolnictví má ještě trpčí příchuť, když člověk ani 
neví, z jakého důvodu jsme podřadní, či k jakému účelu je sys-
tém takto nastaven. E-mail na toto téma byl jen jednořádkové 
konstatování, nikoli vysvětlení.  Má to být snad forma praxe, 
která v minulých letech obsahovala jen prohlídku univerzitní 
knihovny?

V poslední době se situace s nabídkami stáží a prací na por-
tálu zlepšila, již nenabízí pouze prázdné složky a i hromadnou 
poštou něco přijde. Nicméně například při stáži v zahraničí je 
doporučeno mít grant. Kde ho sehnat, jaké jsou podmínky, pří-
padně koho se zeptat , to ale neví nikdo. 

Jedna má kolegyně se šla zeptat na studijní oddělení, co musí 
jako studentka filozofie splnit, které předměty si zapsat, aby 
mohla učit na střední škole svůj obor. Z odpovědi se dozvědě-
la, že jiný bakalářský obor. Zdá se mi poměrně nesmyslné, aby 
člověk nemohl v rámci jednoho studia své odbornosti splnit ná-
roky navíc z oblasti propedeutiky a musel jít dále studovat něco 
jiného. 

Závěr může být rozpačitý. Během studia jsem se setkal 
s převahou skvělých a zapálených lidí, ale jejich snaha může vy-
znívat zcela naprázdno. Například jsem ještě do dubna netušil,  
a nejsem sám, že vůbec existují nějaké Listy Filozofické fakulty.  
Takový kus práce! Bylo by pro studijní oddělení tak těžké zasílat 
je studentům hromadnou poštou? 

         Radbor FILFAN,
student FF

Po debatě s několika aktivními studenty naší fakulty zřizujeme v LISTECH FF nový seriálek / oddíl, v němž 
studenti mohou zveřejňovat své kritické poznámky / návrhy / nápady / radosti / pochvaly / stesky – to vše  
s podpisem „Radbor Filfan“. Pište, studenti, těšíme se na Vaše příspěvky! Váš článek bude otištěn pod pseudo-
nymem, uvedeným výše.

                                                                                         Redakce LISTŮ FF

Kandinskij  – Červená skvrnaMalevič – Supermatická kompozice Chagall – Zelený houslista
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Slavica iuvenum po sedmnácté!!!
Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské uni-
verzity uspořádala ve dnech 30. a 31. března 2016 již 
sedmnácté mezinárodní setkání mladých slavistů – 
Slavica iuvenum. 
 
Na této mezinárodní studentské vědecké konferenci se prezento-
vali studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů 
s tematicky zajímavými odbornými příspěvky týkajícími se pře-
devším jazykových, kulturních, literárních a translatologických 
tendencí v jazycích slovanského areálu. Jednotliví autoři ve svých 
vystoupeních objektivně popisovali aktuální jazykovou proble-
matiku ve svých zemích, akcentovali komparativní literárněvěd-
ný přístup a charakterizovali celkovou jazykovou a kulturně-his-
torickou situaci ve slovanském prostředí. 

Pozvání na konferenci přijali nejen studenti z Česka, Polska  
a Slovenska, ale rovněž významné osobnosti našeho regionu – 
generální konzul Polské republiky Janusz Bilski, honorární kon-
zul Ruské federace Aleš Zedník, děkan FF OU prof. Aleš Zářický 
a proděkan pro vědu a výzkum FF OU doc. Robert Antonín.

Vedení katedry slavistiky děkuje všem přednášejícím za 
prezentace kvalitních referátů, vyučujícím za odbornou vědec-
kou pomoc během jednotlivých vystoupení a posluchačům  
za aktivní zapojení do diskuse.

Simona MIZEROVÁ, Lukáš PLESNÍK

Semestr ve znamení internacionalizace FF OU
Tento semestr je prvním semestrem, kdy se ve výuce setkáváme 
se studenty a vyučujícími ze zemí mimo EU, kteří mohou využít 
grantového programu tzv. kreditových mobilit Erasmus+. Čtyři 
studenty z moskevské Státní univerzity designu a technologií  
a tři studentky z Kostanajské státní univerzity A. Bajtursynova  
v Kazachstánu doplnila ještě čtveřice studentek z Euroasijské 
národní univerzity L. N. Gumiljova z kazašské Astany, která při-
jela v rámci bilaterálních dohod za organizační podpory Euroa-
sijského akademického fóra (EAAF).
   V rámci stejného programu dotovaného ze zdrojů EU vystou-
pili v Moskvě doc. Jana Raclavská a dr. Martin Tomášek s před-
náškami o Česku, české kultuře a literatuře, které byly jednou  
ze součástí společného projektu Ostravské univerzity a moske-
vské Státní univerzity designu a technologií pod názvem Kři-
žovatky slovanských kultur. Společně s naší fakultou umění se  
na něm FF OU podílí na prezentaci české kultury moskevským 
studentům a veřejnosti formou přednášek, výstav a tvůrčích dílen.
   Naši anglisté se naopak mohli seznámit s některými specifiky 
anglické prozodie a fonetiky během dubnových přednášek dr. 
Viktorie Grigorash z ukrajinské Oděské národní univerzity I. I. 
Mečnikova.
   Na zimní semestr příštího akademického roku se připravuje 
v rámci kreditové mobility programu Erasmus+ přijetí nejmé-
ně pěti dalších studentů od bakalářského po doktorský stupeň  
a výměna dvou pedagogických pracovníků, přičemž reálné 
možnosti se vůbec neomezují pouze na studium na jazykových 
katedrách.
   V březnu uzavřela FF OU smlouvu o spolupráci s novým 
ukrajinským partnerem: Tarnopilskou národní pedagogickou 

univerzitou Volodymyra Hnaťuka. Společné příležitosti vidí 
obě univerzity především ve spolupráci v humanitních oborech, 
zejména v historii, filologii a pedagogice jazyků. Trvalý zájem  
o naši fakultu ze strany zahraničních vysokých škol potvrzuje,  
že naše vědecké a pedagogické výsledky a organizační schop-
nosti nám umožňují v mnoha oblastech směle konkurovat i uni-
verzitám s delší tradicí a centrální polohou.
   O první velké skupině zahraničních studentů samoplátců  
na FF OU budeme informovat v příštím čísle Listů FF.
        
  Vítězslav VILÍMEK 

Z přijetí prvních  studentů v programu kreditových mobilit  
u příležitosti zahájení semestru děkanem  FF OU  prof. Zářickým 
a  vedoucím projektu EAAF dr. Vilímkem. 
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Překládám, překládáš, překládáme... neboli 
Překladatelská dílna v rámci Dne s překladem  
na Ostravské univerzitě dne 15. března 2016
Dne 15. března t.r. se na katedře germanistiky Filozo-
fické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě uskutečnila 
při příležitosti Dne s překladem tzv. Překladatelská 
dílna. Té se zúčastnili jak vyučující, tak studenti  
katedry germanistiky, zejména z řad oboru Němčina 
pro překladatelskou praxi. Úvodního slova se ujal 
tajemník katedry germanistiky, pan doktor Martin 
Mostýn, který všechny přítomné přivítal a předal oce-
nění vítězům překladatelské soutěže. Poté předal slovo 
čestnému hostu, magistru Jiřímu Vedralovi, překladateli 
a tvůrci glosářů, který k nám zavítal až z daleké Prahy. 
Pan Jiří Vedral nejenže ukázal četnému publiku, jak  
se prakticky vytvářejí glosáře, přičemž měl na zřeteli 
především glosáře terminologické, ale také pohovořil  
o činnosti Jednoty tlumočníků a překladatelů – co 
tlumočníkům a překladatelům nabízí, jaké akce pořádá, 
co vše lze nalézt na jejích internetových stránkách. Po 
přednášce odpověděl přednášející na dotazy studentů. 
Náš referent také dovezl z Prahy bohatý materiál svých 
glosářů, který rozdal studentům.
     Za katedru germanistiky doufáme, že příští, už dva-
náctý ročník Překladatelské soutěže bude mít ze strany 
studentů katedry germanistiky přinejmenším stejně 
bohaté zastoupení, jako tomu bylo letos, a že budou mít 
překlady čím dál tím větší kvalitu.
                                                                                                               

Eva Maria HRDINOVÁ

Studentská vědecká konference katedry filozofie
Každoroční studentská vědecká konference pořádaná Ka-
tedrou filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity  
se tento rok konala 4. dubna. Letos se zúčastnilo pět stu-
dentů se svými příspěvky, shodou okolností jsou všichni 
studenty navazujícího magisterského studia. 

Jako první vystoupil Bc. Karel Cepko se svým příspěv-
kem Teorie memů očima Susan Blackmorové. Ve svém pří-
spěvku představil práci této psycholožky spolu s její nej-
slavnější stejnojmennou knihou.

Následující příspěvek od Bc. Tomáše Šmiřáka s názvem 
Sjednocení přímé reference s fregeánskými intuicemi zaujal 
publikum více. Byl následován zajímavou diskusí mezi 
autorem a částí publika z řad studentů doktorského pro-
gramu. 

Příspěvek Bc. Martina Jenyše s názvem Trolley problem 
a jeho modifikace se již nezaměřoval na analytickou filozo-
fii, ale na etickou stránku rozhodování.  To vyvolalo disku-
si o odpovědnosti u širší části publika.

Podobně širokou a obecnou diskusi vyvolaly, jak sám 
autor, Bc. Michael Doležal, podotkl, kontroverzní teze pří-
spěvku s názvem Příčiny odmítání tržního hospodářství. Ze 
striktní pozice libertarianismu byla odmítnuta velmi širo-
ce definovaná pozice socialismu. Diskuse byla velmi ob-
šírná, vzhledem k nedostatku času a překročení časového 
rámce musela však být ukončena.

Jako poslední přednesl svůj příspěvek s názvem Pozitiv-
ní indoktrinace s Aristotelem Bc. Roman Hloch. Jeho pří-
spěvek byl velmi zdařilý, a proto ho nakonec komise slo-
žená z Dr. Phil. Lenky Naldoniové, Mgr. Jan Čížka, Ph.D., 
a předsedy komise Mgr. Martina Škabrahy, Ph.D., oceni-
la prvním místem. Všem přispěvatelům byl také předán 
sponzorský dar v podobě knihy od firmy Knihcentrum.cz.

Za pořadatele bych rád poděkoval všem hostům, porotě 
i přispěvatelům.

              Karel CEPKO,
                                                         student FF

Zleva J. Vedral a ostravští germanisté  
na fotografii Evy Bajerové.
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Nenechte si ujít výstavu o Karlu IV. v Galerii Na Půdě 
Skladby středověkých mistrů v podání žesťového tria Fakulty 
umění Ostravské univerzity podkreslily ve středu 6. dubna slav-
nostní atmosféru vernisáže výstavy Vita Caroli. Karel IV. ve vizu-
álních pramenech středověku, kterou naše filozofická fakulta uctí-
vá  700. výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV.  

Autor výstavy, historik Marek Zágora, který je zároveň absol-
ventem naší alma mater, na souboru dvaceti reprodukcí prezen-
tuje vybraná středověká  vyobrazení této velké osobnosti našich 
dějin. Součástí expozice je také obří rodokmen rodu Lucem-
burků. Kurátorce výstavy, docentce Evě Mrhačové, jej poskytl  
na její prosbu biskup František Václav Lobkowicz, který je zá-
roveň příslušníkem jedné z větví této významné královské dy-
nastie.

Vedle mistrných vyobrazení Karla IV. je zde vystavena i lis-
tina, jíž Karel IV. udělil Ostravě právo konat šestnáctidenní vý-
roční trh.

Výstavu  lze zhlédnout v Galerii Na Půdě do konce kalen-
dářního roku. Současně se této osobnosti našich dějin věnuje  
i fakultní periodikum Listy FF, kde v seriálu Vita Caroli docent 
Robert Antonín pravidelně zprostředkovává čtenářům pozoru-
hodný myšlenkový odkaz Karla IV. 

      Jana BOLKOVÁ

PODĚKOVÁNÍ
Do instalace této významné výstavy tvrdě a nečekaně za-
sáhla nemoc  realizátora výstavy, Mgr. Tomáše Ruckého. 
Redakce LISTŮ ze srdce děkuje těm, kdo nelitovali svého 
času a  ujali se náročné práce na dokončování  instalace vý-
stavy: Mgr. Zdenku PALOVI, Mgr. Janě BOLKOVÉ, Mgr. 
Tereze ČAPANDOVÉ a Davidu MIFFKOVI. 

Redakce LISTŮ
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Vyšla pěkná knížka
Jana Raclavská a kol.
Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky.
Ostrava 2015

Publikace prezentuje výsledky výzkumu prováděného v rámci projektu 
studentské grantové soutěže s názvem Obraz „psa“ v jazycích a kultuře 
slovanských národů. Jeho hlavním cílem bylo zachytit relace mezi 
ustálenými slovními spojeními obsahujícími slovo pes (a jeho deriváty)  
a vnějazykovou skutečností. V souladu s principem kognitivní lingvistiky 
je jazyk odrazem vnějších faktorů – mýtů, zvyklostí a rituálů, normy 
chování, hodnotové orientace či celkové kulturní a civilizační vyspělosti 
konkrétního jazykového společenství. Na druhou stranu jazyková klišé mají 
nemalý vliv na myšlení uživatelů daného jazyka. Jednotlivé studie obsažené 
v této kolektivní monografii dokazují, že jazyk není pouze dorozumívacím 
prostředkem, ale také nástrojem působení na lidské smýšlení, fixace 
určitých postojů a preferencí.
                                                                                                                                               

Jiří MURYC

Fota z vernisáže: 
Roman Polách
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Novinky nakladatelství Academia
Arnošt Vilém Kraus (1859–1943) a počátky české 
germanobohemistiky – V. Petrbok 

Arnošt Vilém Kraus (1859–1943), první literárněvědný germa-
nista na pražské české univerzitě, se již od počátku své odbor-
né kariéry zabýval česko-německými literárními a kulturními 
vztahy. Připravovaný svazek obsahující výbor z jeho syntetic-
kých prací, studií a recenzí i úvodní studii o Krausově životě  
a díle usiluje jednak o literárně historiografickou analýzu a re-
cepci jeho odborného působení, jednak upozornit na širší kon-
text dobového uvažování o česko-německé kulturní výměně, 
včetně aspektů kulturněpolitických. Každá studie je opatřena 
komentářem, který ji náležitým způsobem komentuje a kontex-
tualizuje, a rozsáhlými vysvětlivkami. Vychází v edici Prameny.
  
Literární kánon a překračování hranic – Vera Kaplická 
Yakimová 

Monografie Literární kánon a překračování hranic. Formování 
literárního kánonu v cizím prostředí může posloužit jako úvodní 
text k problematice literárního kánonu, kterou se snaží sledo-
vat nejen jako problém patřící do sféry literární vědy, ale i jako 
téma každodenního přemýšlení o literatuře. Literární kánon je 
ono pole, kde se profesionální a neprofesionální čtenáři potká-
vají. Co  se má učit ve škole? Jaká díla jsou pro danou kulturu 
důležitá a proč? Kniha sleduje teoretické otázky, které si kladou 
v různých dobách literární teoretici, ale upozorňuje i na problé-
my, které jsou s těmito otázkami spojeny z hlediska „běžných“ 
čtenářů. Autorka se snaží ukázat úskalí přemýšlení o literárním 
kánonu, která se objeví, opustíme-li národní kontext a začneme-
li uvažovat o tom, co se stane s kanonickými díly jedné kultu-
ry, když jsou přeložena a předložena čtenářům odlišné kultury. 
Jaký obraz mají Bulhaři o české literatuře? Jak rozumí Švejkovi? 
Smějí se mu? A pokud ano, vedou je k tomu stejné důvody jako 
Čechy? Vychází v edici Epistéme.

Izrael a Palestina: přehodnocení, revize, vyvracení – 
Avi Šlaim 

Kniha Aviho Šlaima Izrael a Palestina: přehodnocení, revize, vy-
vracení je souborem esejů vzniklých v širším časovém rozpětí  
a mapujících období od konce britské mandátní správy v Pales-
tině po operaci Lité olovo, vedené izraelskou armádou v Gaze 
v roce 2008. Svým kritickým přístupem k izraelsko-palestinské-
mu konfliktu se kniha řadí k předním dílům takzvaných nových 
izraelských historiků, tedy autorů odmítajících tradiční sionis-
tickou verzi o příčinách a průběhu celého konfliktu. Jak název 
knihy napovídá, vybízí k revizi přístupu k vleklému a krvavému 
blízkovýchodnímu konfliktu a nabízí čtenářům (nejen) analýzu 
zásadních milníků dějin Izraele a Palestiny, ale i pohled do zá-
kulisí klíčových politických jednání. Vychází v edici 21. století.

Persiles a Sigismunda – Miguel de Cervantes 

Klasika hispánské literatury Miguela de Cervantese (1547–1616) 
zná český čtenář již dlouho z řady překladů Dona  Quijota nebo 
Příkladných novel a dramat. Poslední dílo, román Persiles a Sigi-
smunda, kterého si sám autor cenil nejvíc, však dosud přelože-
no nebylo. Místo přívlastku „severský“ by podtitulu možná více 
slušel výraz „evropský“. Román totiž líčí dobrodružné putování 
dvojice milenců ze severských zemí přes celou Evropu do Říma, 
přičemž hrdinové prožívají neuvěřitelná, občas až surreálná 
dobrodružství a na své cestě se setkávají s nejrůznějšími lidmi 
mnoha národností. Do románu s velice důmyslnou kompozicí 
a dobře připravenou  pointou  vložil Cervantes  s jemnou ironií 
i očividnou  láskou  k postavám svou víru v lidskou  důstojnost, 
zodpovědnost, krásu a ctnost. Vychází v edici Europa.

Připravila Eva MRHAČOVÁ

Z programu Fiducie na měsíc květen
9. 5. v 18:00 Michael Žantovský nejen o překladech, 
Václavu Havlovi a Woody Allenovi
Moderovaná diskuse s významným českým překladatelem, znalcem díla Woody 
Allena, ředitelem Knihovny Václava Havla a autorem úspěšného životopisu Havel. 
Večer moderuje Libor Magdoň. 
Michael Žantovský – od 1. září 2015 ředitel Knihovny Václava Havla. Předtím vel-
vyslanec ČR ve Spojeném království, v Izraeli a v USA. Vystudoval psychologii na 
Karlově univerzitě a McGill University v Montrealu. V osmdesátých letech 20. století 
působil jako nezávislý překladatel, publicista a textař. Přeložil do češtiny více než pa-
desát děl moderní anglo-americké prózy, poezie a dramatu. Přispíval do samizdato-
vého tisku, od roku 1988 byl pražským dopisovatelem agentury Reuters. V listopadu 
1989 spoluzakladatel Občanského fóra a od prosince 1989 jeho tiskový mluvčí. Od 
ledna 1990 tiskový tajemník a mluvčí prezidenta Václava Havla. V letech 1996–2002 
senátor Parlamentu ČR. 1997 a 2001–2  předseda Občanské demokratické aliance. 
Pořádáme ve spolupráci se spolkem PANT a Ostravskou univerzitou.

19. 5. v 18:30 Kam s ní aneb Kde a jaká bude nová vědecká knihovna? 
Diskusní panel s architekty, odborníky i zástupci samosprávy o aktuální situaci 
kolem výstavby nové vědecké knihovny. Diskuse nabrala v loňském roce znovu na 
síle – záměr kraje zastavit hotový projekt knihovny (tzv. Černé kostky) připravený k 
výstavbě a přesunout knihovnu do Dolní oblasti Vítkovic si vysloužil kritiku ze stra-
ny odborné veřejnosti. Laická veřejnost se ve dvou nezávislých mediálních anketách 
po vyhlášení tohoto záměru vyjádřila velkou většinou pro stavbu tzv. Černé kostky 
– řádně vysoutěženého projektu knihovny. Podle nových informací by knihovna v 
DOV nemohla být podpořena dotací z EU, byla by dražší než Černá kostka a zna-

menala by nevratný zásah do památky tzv. Ostravských Hradčan. Umístění mimo 
centrum by podle odborníků navíc mohlo negativně ovlivnit jeho rozvoj.
Přijďte do nové diskusní platformy „Fiducia v Aréně“ a seznamte se s novými fakty 
a argumenty našich hostů. 
Hosté debaty:
Naděžda Goryczková – generální ředitelka Národního památkového ústavu
Jan Jehlík – urbanista, vedoucí Ústavu urbanismu na FA ČVUT 
Ladislav Kuba – architekt, autor projektu knihovny tzv. Černé kostky
Petr Koudela – ředitel Dolní oblasti Vítkovic
Tomáš Macura – primátor města Ostravy
Josef Pleskot – architekt, autor záměru stavby knihovny v Dolní oblasti Vítkovic
Milena Vitoulová – architektka, členka okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Diskusní panel moderuje Martin Tomášek z Ostravské univerzity. 
POZOR – koná se v divadle Komorní scéna Aréna 

31. 5.  od 17:00 Zaostřeno na centrum – happening na Masarykově náměstí
Není vám lhostejný stav historického centra Ostravy? Přijďte nám pomoct vytipovat 
veřejná prostranství, která v centru považujete za zanedbaná nebo problematická. 
Jako podklad nám poslouží velkoformátová mapa centra, na níž odborníci na dílně v 
dubnu 2016 označili několik míst, která by si zasloužila proměnu a oživení.  Budeme 
diskutovat nad jejich návrhy a vašimi tipy, ale i nad celkovým stavem centra a jeho 
budoucností. 
Těšíme se na vás. Pořádáme ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.

  Z bohatého programu Fiducie vybrala
 Ilona ROZEHNALOVÁ
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PÍŠÍ NÁM NAŠI STUDENTI

student navazujícího magisterského studia oborů čes-
ký jazyk-historie, se zabývá dějinami lokalit obvodu 
Ostrava-Jih (především Starý Zábřeh a Hrabůvka). 
Pro městský obvod Ostrava-Jih píše články věnované 
jeho historii, které publikuje na webu. Je autorem tří 
facebookových stránek věnujících se historickým fo-
tografiím Ostravy. Pro veřejnost pořádá komentova-
né vycházky po zmíněném obvodu. Angažuje se také  
v pobočkách knihoven v Hrabůvce a ve Výškovicích, 
kde kromě jiného organizuje pořady pro pamětníky  
a milovníky místní historie. Je aktivním členem Klubu 
českých velocipedistů v Hrabové a v současnosti se vě-
nuje historii cyklistických spolků na území dnešní Os-
travy a renovaci historických bicyklů. Od léta 2015 or-
ganizuje čištění interiéru nádraží Ostrava-Vítkovice.

                                                         Vladimír ŠILER

Petr Přendík,

V letošním roce uplyne 700 let od narození Karla IV. V této 
souvislosti mi přišla na mysl pověst o gotickém zvonu, kte-
rý byl až do počátku 21. století umístěn v kostele Navštívení 
Panny Marie v Ostravě-Zábřehu. Pověst ve zkrácené verzi zní 
takto: Roku 1345 budoucí český král Karel IV. lucemburský 
vyrazil s vojskem proti slezskému knížeti Boleslavovi, který 
ohrožoval tehdy českou Vratislav. Jeho tažení bylo úspěšné  
a donutilo Boleslava zavázat se smlouvou k poddanství k čes-
ké koruně. Na zpáteční cestě však krále ve Slezsku zaskočila 
velká voda – Odra se po vytrvalých deštích vylila z koryta 
a zaplavila území také kolem Zábřehu. Karel se musel zdr-
žet. Aby Karla s družinou zábřežští náležitě uctili, přivíta-
li je nejen chlebem a solí, ale i dlouhotrvajícím zvoněním  
na kostelíku svatého Marka. Král zábřežské ocenil a na zna-
mení vděčnosti za „zvonivé“ přivítání zdejšímu kostelu vě-
noval stříbrný zvon. Může se zakládat pověst ve svém jádře 
na pravdě? To už nezjistíme. Co se týče zvonu – ten mohl být 
teoreticky opravdu věnován pozdějším českým králem. Nabízí 
se však i jiná řešení jeho původu.

Do současného zábřežského kostela byl zvon přenesen  
ze staršího dřevěného kostelíka sv. Marka. Existenci gotického 
zvonu v kostele Navštívení Panny Marie dokládají inventáře  
v knihách kostelních účtů z let 1776–1804. Gotický zvon  
je bezpečně doložen roku 1791. Nový kostel (stavba 1806–1811) 
byl vybudován z prostředků Náboženského fondu, který byl 
vytvořen převážně z majetku klášterů zrušených Josefem II. 
a disponoval také jejich mobiliářem. Zvon měl být rekvírován 
roku 1916, ale díky zásahu tehdejšího faráře, Františka Lepaří-
ka, se zvon od Panny Marie jako „starou památku z roku 1415“ 
podařilo zachránit a vrátit na původní místo.

Gotický zvon v Ostravě-Zábřehu – dar Karla IV.?
Zvon je jedinečný svou korunou s antropomorfní výzdobou 

– 5 cm vysokými plastickými mužskými hlavičkami. Jejich 
stylizace připomíná dobové znázornění členů blíže těžko urči-
telné řádové komunity. Čepec zvonu je členěn jednořádkovým 
nápisem. Nedokonale modelovaná gotická majuskule je od-
vozena ze všeobecně rozšířeného nápisového písma 12. až 14. 
století. Obsah nápisu je dělen pomocí šesti reliéfů: (kruhový 
medailon s reliéfem ryby prohnuté do oblouku) REX, (medai-
lon s kvadrilobem) GLORIE, (široký reliéf ptáka s nečitelnou 
páskou – jde patrně o znázornění starozákonní holubice s oli-
vovou ratolestí v zobáčku) VENI , (5 cm vysoký na koso posta-
vený gotický erbovní štít, v jeho poli je korunovaný dvouocasý 
lev ve skoku doprava, dle tvaru štítu jej lze datovat 

Shodou okolností se nám sešly dva příspěvky našich studentů k aktuálním výročím. Zařazujeme je na místo 
rubriky Ze života našich absolventů – protože šikovní studenti dělají škole čest už i před svým absolutoriem.
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Fotografie 
laskavě 
poskytlo 
Arcidiecézní 
muzeum 
Olomouc.
Foto Markéta 
Ondrušková

do 2. pol. 13. stol.) CVM, (pečetní typář o průměru 4 cm, v pe-
četním poli zobrazen vpravo hledící vítězný beránek, nečitelný 
opis) PACE. Ostatní části zábřežského zvonu jsou zcela hladké. 
Srdce zvonu se nedochovalo. Hmotnost kovolijecké památky 
činí 226 kg. 

     Analýza odebraného vzorku zvonoviny, provedená v roce 
1980 ve Vítkovických železárnách, zjistila přítomnost 0,16 % 
Ag. O stříbru se všeobecně kdysi tvrdilo, že zlepšuje akustickou 
kvalitu zvonů. To nebylo dodnes prokázáno. Zda bylo stříbro 
do zvonoviny přidáno záměrně, nebo se jedná o „znečištění“ 
vedlejšími ložiskovými materiály, to se už nedozvíme. 

     Jednotlivé analýzy zpracování zvonu neodporují tomu, 
že vznikl na konci 13. a počátku 14. století. Ikonografický pro-
gram ukazuje s vysokou pravděpodobností na klášterní původ 
zvonu, a to buď místem ulití, určením, nebo obojím současně. 
Jedná se o nejstarší zvon v naší zemi.

     Roku 2006 byl zvon zapůjčen ze Zábřehu na výstavu stře-
dověkého umění v Brně, poté byl instalován v Arcidiecézním 
muzeu v Olomouci, kde je umístěn dodnes v expozici román-
ského a raně gotického umění. 

Petr PŘENDÍK,
student FF 

studentka bakalářského oboru čeština – základy společenských věd, se kromě svých li-
terárních zájmů, psaní prózy i poezie, pustila i do studia problematiky energetických 
politik, a to interdisciplinárně, včetně třeba aspektů literárních a estetických. Má k tomu 
i osobní důvody – nepřála by si, aby se ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde žije, začalo 
těžit uhlí. 

                                                                                                                  
 Vladimír ŠILER

Nikola Brožová,

V dubnu letošního roku uplynulo 30 let od jaderné havárie  
v elektrárně Černobyl. Technická nehoda se záhy stala symp-
tomatickou tragédií vypovídající něco podstatného o naší ci-
vilizaci – podobně jako třeba zkáza Titaniku, s velkým roz-
dílem, že za způsobenou havárii mohl ve velké míře člověk. 
Z Černobylu se postupně stal komplexní fenomén, který má 
mnoho různorodých aspektů, jež jsou předmětem interdisci-
plinárních zkoumání. Jako by se v tomto sémanticky konden-
zovaném poli sbíhaly rozmanité nitky vývojových tendencí  
a rozbíhaly se odtud jako poučení a varování do budoucna.

 Černobylská katastrofa byla jedním ze zlomových mo-
mentů sklonku sovětského impéria. Režim se sice pokoušel 
nehodu ututlat, ale když Gorbačov zjistil, že už to dále nebude 
možné, radikálně obrátil a vyhlásil glasnosť, tedy zásadu ote-
vřeného informování veřejnosti i o nepříjemných událostech 

odehrávajících se ve vlastní zemi. Reaktor explodoval 26. dub-
na, veřejnost byla informována až o dva dny později, kdy už 
se jaderný oblak přehnal přes Skandinávii až do Bulharska.  
I přes všemožné zlehčování situace zafungoval Černobyl jako 
katalyzátor. Nehody se na sebe začaly nabalovat. 

V roce 1983 sovětská stíhačka sestřelila jihokorejský Bo-
eing nad Sachalinem, zahynulo všech 269 cestujících. V téže 
době se stupňovaly závody v jaderném zbrojení a staří jestřá-
bové Andropov a Černěnko se marně snažili dohnat náskok 
Reaganovy Ameriky. Režim se hroutil jako domeček z karet  
a Gorbačov, který nastoupil roku 1985, se pokoušel alespoň 
prohrát se ctí. Na jednání s Reaganem v Reykjaviku v roce 
1986 už nemohl vystupovat z pozice síly. A jako by toho neby-
lo málo, pronásledovala ho jedna tragédie za druhou. Sovětský 
svaz se definitivně rozpadl v roce 1991. Nicméně symbolický 

Poučení z Černobylu
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charakter měl Černobyl. Ne náhodou se tehdy objevovaly 
konspirační teorie, do nichž zapadalo, že černobýl je pelyněk  
a že tato bylina hraje tajemnou roli v apokalyptických vizích 
Zjevení Janova („… a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako 
pochodeň… Jméno té hvězdy je Pelyněk.“ Zj 8, 10).

Vedle tohoto politického aspektu má Černobyl i charakter 
mementa, jež se vznáší nad jadernou energií. Před pěti lety 
k němu přibyla i Fukušima, která okamžitě dokázala přimět 
Angelu Merkelovou k vyhlášení Energiewende, radikálního 
obratu v německé energetické politice. Už havárie v americ-
ké jaderné elektrárně Three Miles Island v roce 1979 ukáza-
la, že konstruktéři ani přes sebelepší zabezpečení nedokážou 
předvídat všechny možné důsledky různých situací. Černobyl 
a Fukušima jsou pádnými argumenty odpůrců jádra a zastán-
ců neobnovitelných či alternativních zdrojů energie. Přesto je 
zajímavé, že řada zemí, a to i velmi vyspělých, stále vidí v ja-
derné energii svou budoucnost (např. Francie, Finsko, Británie 
i Spojené státy). Energetická koncepce naší země je stále ještě 
otevřená, ale její řešení se nesmí dlouho odkládat, protože ge-
nerace vědců a techniků, kteří u nás uměli jaderné elektrárny 
budovat, odchází. Nerozhodneme-li se včas, zůstaneme s na-
ším Temelínem kompletně odkázáni na zahraniční firmy. 

Černobyl se stal pojmem, objektem a kulturním fenomé-
nem, který nás něčím přitahuje. Co způsobuje, že děsivé ruiny 
místo toho, aby naháněly hrůzu, naopak nějak zvráceně fas-
cinují? Lidé se instinktivně sbíhají na místo nehody – ne aby 
pomáhali, ale aby hypnotizovaně přihlíželi. Psychologové to 
jistě nějak vysvětlují, ale navzdory tomu už vznikla estetika 
ruin jako speciální disciplína, která dokazuje, že kategorie 
vznešenosti se může vztahovat i na monumentální objekty, 
mrtvě čnící jako apoteózy rozpadu. V poslední době se po-
řádají už i organizované zájezdy do zakázané oblasti kolem 
Černobylu, početní „turisté“ fascinovaně hledí na strašidelně 
do prostoru trčící prázdný kolotoč či na betonový sarkofág, 
který má být dostavěn v roce 2017. Vybaveni dozimetry se 
procházejí opuštěnými továrními chodbami. Strach z ozáření 
nahradila lidská zvědavost. Jako protiváha akademické este-
tice ruin vznikl jev zvaný urbex (urban exploration), kdy laici 
– dobrodruzi, objevitelé – jako amatérští fotografové ilegálně 
pronikají do odstavených továren, opuštěných hotelů nebo bu-
dov zkrachovalých firem a svou estetickou fascinaci svéráznou 
krásou zmaru dokumentují pozoruhodnými fotografiemi. Ty 
dokazují, že i dnes nás Černobyl stále ohromuje. Jakoby se od 
výbuchu elektrárny v tamějších místech zastavil čas. Snímky 
mnohdy zachycují až hororové záběry, při kterých se tají dech. 

A ještě jedno překvapení a poučení nám přichystal Čer-
nobyl. V rozsáhlé evakuované oblasti se už po 15–20 letech 
rozvinul nečekaný ekosystém, nad kterým žasnou biologové  
a jásají ochránci přírody. Do území opuštěného lidmi a za-
mořeného životu zdánlivě nebezpečnou radioaktivitou se ku-
podivu vrátila bohatá a pestrá flóra i fauna. Houby a rostliny, 
které tam nikdy nebyly, zvířata, včetně vlků a jiných ohrože-
ných druhů. Vznikla řada endemitů, mutantů. Potvrzuje se to, 
co ekologové a ochránci přírody netušili, a dokonce popírali 
– že zásahy lidské techniky nějak prospívají přírodní diverzi-
tě a urychlují evoluci. Přepisujeme ekologické teorie i zelené 
strategie – příroda není člověkem zase až tak fatálně ohrože-
na, a dostane-li příležitost, sama se nečekaně rychle regeneru-
je. Tato naděje má však i svou odvrácenou stranu – bere nám 
pýchu, s níž jsme se až dosud domnívali, že naše existence  

na planetě je vyvrcholením evoluce. Příroda si jen oddechne,  
až – třeba s teatrálně tragickou pompou technologických ka-
tastrof – odejdeme. 

 Kdo by si to pomyslel, že z jedné technologické nehody 
vznikne tak rozsáhlý komplex jevů a problémů, který nám 
nyní slouží jako předmět vědeckého zájmu i jako zdroj zásad-
ních dějinných poučení? Důležitý mezník v dějinách – výbuch 
jaderné elektrárny Černobyl, jsme si letos připomněli pro-
střednictvím různých společenských akcí, výstav, promítání 
(3D promítání v klubu Atlantik v Ostravě) nebo nedávno ko-
nané konference Akademie věd ČR, která zpřístupnila prezen-
tace jednotlivých řečníků na internetu.  

Nikola BROŽOVÁ

Jako ukázka urbexu mohou posloužit snímky Martina Pavlíka, 
které pořídil při „oficiální“ turistické výpravě do Černobylu, 
konkrétně města Pripjať: www.martinpavlik.cz

Čtvrtý reaktor po výbuchu. Snímek  
ze záchranářského vrtulníku.  
Foto z prezentace Dany Drábové  
na konferenci Akademie věd 2016 

Nový sarkofág, který se má v roce  
2017 po kolejnicích nasunout nad  
celý čtvrtý blok. 
Foto z prezentace Ireny Malátové  
na konferenci Akademie věd 2016 

Stádo koní Převalského před 
sarkofágem. Foto: ihned.cz
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Hříšné mládí 
VITA CAROLI III. 

I když Karel IV. zakomponoval do svého  
životopisu především své představy o spravedlivé  
vládě a konkrétní panovnickou ideologii, o niž  
se opíral jakožto český král, není žádným 
 tajemstvím, že na několika místech proniká  
na stránky Vita Caroli mezi tato témata i odraz 
každodenního života mladého prince a jeho lidských 
slabostí. Ani tato místa sice nejsou oproštěna od 
jistého etického poselství, přesto máme právě díky  
nim možnost poznat Karla jako člověka z masa  
a kostí, člověka, jemuž radosti světského života  
nebyly zdaleka cizí, člověka hříšného.

„V té době, kdy jsme byli v Lucce, ďábel, který stále hledá, 
koho by pohltil , a nabízí lidem slasti, v nichž se ukrývá 
žluč… sám nemoha, ponukl lidi špatné a zkažené, aby nás 
svedli z cesty pravé do osidel špatnosti a smilství, a tak 
byvše svedeni od lidí zkažených, byli jsme zkaženi spolu 
se zkaženými. … Posléze … přijeli jsme … do vsi jménem 
Tarenzo v neděli dne 15. srpna, na niž připadlo Nanebe-
vzetí Panny Marie. Této noci pak, když nás spánek pře-
mohl, ukázalo se nám toto vidění: anděl Páně se postavil 
vedle nás na levé straně lůžka a udeřil nás do boku řka: 
„Vstaň a pojď s námi!“ My pak jsme v duchu odpověděli: 
„Pane, nevím ani kam, ani jak bych s vámi šel.“ A on 
uchopiv nás za vlasy na temeni hlavy, vznesl se s námi 
do vzduchu až nad veliký šik ozbrojených jezdců, kteří 
stáli před jedním hradem připraveni k boji. I držel nás 
ve vzduchu nad zástupem a pravil nám: „Pohleď a viz!“  
A hle druhý anděl sestupující z nebe držel v ruce oh-
nivý meč a udeřil jednoho muže uprostřed šiku a uťal 
mu tím mečem pohlavní úd; a ten muž jakoby smrtel-
ně raněn umíral sedě na koni. Tu anděl drže nás za 
vlasy pravil: „Poznáváš toho, jenž byl udeřen od an-
děla a zraněn až k smrti?“ I řekli jsme: „Pane, ne-
znám, ani míta nepoznávám.“ Řekl: „Věz, že je to vi-
ennský vévoda, který byl pro hřích smilství od Boha  
taktoraněn; nyní se tedy měj na pozoru a také otci svému 
můžeš říci, aby se varoval podobných hříchů, nebo vás 
postihnou věci ještě horší “ 

(Karel IV. Vlastní životopis, přel. Jakub Pavel,  
Praha 1978, s. 63)

Není jistě nic zvláštního na tom, že Karel v rámci svého ital-
ského dobrodružství a v rozpuku mladických sil podlehl, 
vzdálen od své manželky Blanky z Valois, palčivé žádostivosti 
po sexuálním naplnění. A nebyl by to ani on, kdyby jedním 
dechem nesvedl vše na špatné kamarády, kteří jej ustavičným 
nabádáním svedli na scestí. Aby mohl dojít k pointě celého 
příběhu – snu, jenž je v tomto případě de facto poselstvím 
od Boha, a tedy i vyjádřením těsného vztahu mezi Karlem  

a posvátnou sférou – doznává se císař k mravním pokleskům 
a etickým selháním, při nichž se oddával cizoložství, jedno-
mu ze smrtelných hříchů, který však byl v realitě středověké-
ho všedního dne s účastí na vojenském tažení úzce propojen. 
Karlovi jde primárně patrně o něco jiného. Jde mu o katarzi 
a konečné vytržení se z hříšného koloběhu, k němuž sym-
bolicky došlo v noci Nanebevzetí Panny Marie, matky Ježí-
še Krista, jež počala bez hříchu. Přes to všechno mezi řád-
ky prosvítá obraz skutečného dravého mladíka, opájejícího  
se životem. Vidíme tak mladého Karla vyhledávajícího dob-
rodružný život, v němž se zdaleka neomezoval pouze na mi-
lostná dobrodružství. Na stránkách vlastního životopisu cí-
sař podobným způsobem v řadě drobných narážek získává, 
alespoň jako mladík, lidský rozměr, a představuje sám sebe 
jako prince, jemuž vedle erotického náboje nechybí téměř 
nic z dynamické povahy jeho rytířského otce. Jakkoli nám  
o sobě v tomto ohledu prozradil příliš málo, i těch několik 
málo náznaků prozrazuje, že italský pobyt v letech 1330–1333 
nepředstavoval pro budoucího českého krále pouze školu po-
litickou, ale jednoduše řečeno, též školu života se vším, co  
k němu patří.

Připravil Robert ANTONÍN

Karlův sen v Tarenzu. Iluminace ze staročeského  
překladu Vita Caroli (konec 15. století).
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
Rukopis
Není pochyb o tom, že schopnost psát rukou  
se mění a pomalu vytrácí. Krasopis zmizel ze 
škol v polovině 20. století. Zřejmě se jevil jako 
zbytečná zátěž. Ze setrvačnosti ve školách ještě 
 dlouho přežívala alespoň snaha o úhledný 
rukopis. Kantoři ale postupně prohrávali marný 
boj s rostoucí neschopností dětí dodržovat stále 
jednodušší doporučené tvary psaného písma. 
Děti škrábaly jako kocouři. A k tomu jim začala 
vycházet vstříc nově uznaná diagnóza dysgrafie. 
(Filozofičtí kritikové vědy, jako třeba Michel 
Foucault, si kladou otázku, zda odborníci léčí 
nově se objevivší poruchy, anebo zda je spíš svou 
novou odbornou specializací vyvolávají.)

Už léta se setkáváme se zvláštním znechucením a ostychem, 
s nímž lidé reagují na výzvu napsat něco rukou. Starším 
ročníkům to vadí méně – jsou ještě zvyklí psát. Ale u mla-
dých je to nápadné. Že bychom dnes zveřejnění svého ruko-
pisu pokládali za nepřípustný zásah do soukromí? Podobně 
některé přírodní národy (a někdy i celé kultury) odmítají 
nechat se fotografovat. Zvláště vysokoškoláci stále častěji 
dávají najevo nechuť k předvedení svého písma – připadá 
jim to, jako bychom se jich neanonymně ptali, jak dlouho se 
v dětství pomočovali a zda je rodiče fyzicky trestali. Je tento 
odpor k rukopisu jen nechtěným plodem postupné mecha-
nizace naší sociální komunikace, tedy vítězství klávesnic 
a displejů? Anebo je projevem hlubší proměny mentality  
a charakteru, která si vlastně vymohla ono náhradní řešení 
v podobě strojově generovaného písma? Není ostatně ob-
liba PowerPointu u kantorů jen výrazem neochoty ukázat  
na tabuli vlastní písmo?

V naší učitelské a rodičovské veřejnosti už dlouho probí-
há debata o novém školském písmu Comenia, které vytvo-
řila typografka Radana Lencová. Problém je ovšem hlubší. 
I v jiných zemích už děti nejsou schopny psát spojitým psa-
cím písmem a jsou pro ně vytvářeny alternativní způsoby 
nespojitého zápisu. 

Snadno bychom mohli sklouznout ke staromilskému 
žehrání na mladé generace a jejich novoty. Kritika součas-
ných vzdělávacích politik, která zaznívá z knih rakouského 
filozofa Konrada Paula Liessmanna, vyvolává někdy dojem, 
že autor je jen konzervativec, který se těžko smiřuje s vý-
vojem či pokrokem. Ano, stěžuje si na to, že i rakouským 
a německým dětem se příliš vychází vstříc a nabízí se jim 
pro ně jednodušší nespojité písmo. Ale jeho kritika míří  
k podstatnému – ztrátě základní schopnosti spojitě myslet 
a souvisle se vyjadřovat: „Ztrácí se schopnost tvořit souvislé 
věty, které sledují alespoň bazální logiku. Na univerzitách 
při klauzurách stále více studenty straší, když zjistí, že mají 
otázky či témata zodpovídat či pojednávat v úplných větách. 
Mnohým ani nechce dojít, že argumenty a myšlenky, zdů-
vodnění a závěry se dají podávat a získávat jen ve větách, ne 
v heslech nebo vágních náznacích pojmů. To je však málo  
k podivu, neboť se to jinak neučili.“ (Hodina duchů, s. 104)

Opustili jsme rýsování a technické kreslení. Násobilku, 
dělení, trojčlenku jsme přenechali kalkulačkám. Tak proč 
ještě bazírovat na nějakých dalších antikvitách, jako je tře-
ba tělocvik či zpěv? Těchto věcí Liessmann nelituje. Není 

tedy programní konzervativec. Ale na jazykové správnosti 
trvá. Zásadu „piš, jak slyšíš“ pokládá za příznak nebezpeč-
ného novodobého analfabetismu. Argument, že jazyk má 
sloužit především komunikaci a že vše, co nevede ke snadné- 
mu a bezprostřednímu dorozumění všech, tedy i lidí nedos- 
tatečně vzdělaných či duševně postižených, je nutno odmít-
nout jako elitářství, pokládá Liessmann za scestný. „Jazyk 
neslouží jen sdělování prostých informací. V jazyce a jazy-
kem se myslí a argumentuje, vyvažuje a nuancuje, diferen-
cuje a artikuluje. Rytmus, styl, krása a komplexnost v jazyce 
je nositelem smyslu a významu.“ (Hodina duchů, s. 100) Vy-
dávání zjednodušených verzí pohádek ostatně už dorazilo 
i k nám. Dnešní děti prý nejsou schopny číst dlouhé věty  
a složitá souvětí, neznají archaické výrazy a květnatá mlu-
va je nudí. Ale opravdu se dá všechno vyjádřit a nahradit 
klipem a komiksem? „Lehký jazyk: to znamená lehké čtení  
a lehké psaní. Skutečně se vše zjednoduší? Proč se vlastně 
ještě učit psát? Nestačí schopnost obsluhovat klávesnici?  
A až budou jednou systémy rozpoznávání jazyka pracovat 
napůl bezchybně, bude beztak každý moct dělat to, co dříve 
bylo dovoleno jen šéfům a velkým spisovatelům: diktovat. 
Úpadek do barbarství na nejvyšší technické úrovni? … Již 
nyní mladiství, kteří jsou vyučováni ve vychvalovaných tří-
dách s laptopy, notebooky nebo smartphony, neumějí psát 
rukou. Že se přitom ztrácí víc než jedna tradiční kulturní 
technika, vědí všichni, kteří se blíže zabývali souvislostmi 
mezi učením čtení a psaní, jemnou motorikou a vývojem 
mozku, kreativitou a svobodou.“ (s. 101)

Ještě na přelomu 19. a 20. století bylo normální, když 
někdo odevzdal disertační práci jako spis psaný rukou (sa-
mozřejmě krasopisně) a ne na stroji. O sto let později se 
datují poslední výjimky, kdy někdo odevzdal seminárku 
psanou rukou a ne na počítači. Platón si kdysi stěžoval na 
vynález písma, protože jím utrpěla naše paměť i schopnost 
živé rozpravy. Knihtisk tento proces dramaticky vystupňo-
val. Postmoderna se ale prohlásila za postgutenbergovskou 
epochu, vracející se paradoxně před písemně fixované texty  
k původní vizualitě, eidetismu a orálně, narativně zpro-
středkovanému sdělování a sdílení světa. Opravdu je ale 
úpadek psaní a schopnosti porozumět textům příznakem 
pozitivní evoluční změny? 

Nemusíme si ani zadávat s grafologií, abychom při po-
hledu na stav našeho rukopisu zjistili, že se s námi něco zá-
sadního děje. Možná není nutné čekat na historický odstup 
a teprve po dvaceti nebo padesáti letech se pokoušet o od-
borné soudy. Přemýšlet o tom můžeme už dnes. Německý 
egyptolog Jan Assmann zkoumá vztah mezi písmem a lid-
skou pamětí v rozsáhlých kulturních komparacích (Kultura 
a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých 
kulturách starověku. Praha: Prostor, 2001). Česká literární 
vědkyně Kateřina Piorecká zkoumá vliv technik manuální-
ho i mechanického psaní na obsah psaného (viz http://old.
itvar.cz/cz/2013/17-2013-esej-722.html) a výsledek svého bá-
dání vydá letos v knize Psaní na dotek (Academia). Zkusme 
si cvičně, třeba nostalgicky, přimět ruku a mysl ke koordi-
naci v procesu kreativního psaní, abychom zjistili, zda je 
opravdu nenahraditelným způsobem, umožňujícím nám 
rozvíjet své lidské myšlení a sebeuskutečnění. 

Vladimír ŠILER


