
Eugène Henri Paul Gauguin (1848–1903) byl původně námořníkem. Až 
v šestadvaceti letech se blíže seznámil s výtvarným uměním. Tehdy jej 
ohromili impresionisté, pod jejichž vlivem vznikly jeho první obrazy, 
a zúčastnil se také několika jejich výstav. Začal studovat díla různých 
malířů a vedle malování se věnoval i modelování nebo sochařství. Velký 
vliv na něj měli hlavně Camille Pissarro a Paul Cézanne. V 80. letech se 
ale rozhodl, že se odpoutá od pařížských vlivů, toužil po nezávislosti, 
která ho přivedla až na Martinik, kde objevil svůj osobitý styl. Začal být 
považován za mistra symbolismu. Roku 1888 se spřátelil s Vincentem 
van Goghem, ale jejich společné soužití skončilo tragickým rozchodem. 
Gauguin snil o vytvoření „Tropického ateliéru“, pro který si nakonec vy‑
bral Tahiti. Poté, co opustil Francii natrvalo, začalo nejplodnější období 
jeho života. V době, kdy umírá, mu byla zorganizována velká výstava 
a na Podzimním salónu byl jeho dílům vymezen dokonce celý jeden sál.

Proslulé jsou jeho obrazy z Tahiti. Za všechny jmenujme např. „Ta‑
hiťanky na pláži“ nebo „Nikdy víc“. Jedná se o obrazy, které byly in‑
spirovány nejen evropskou malbou (Édouard Manet), ale i světovou 
literaturou (Edgar Allan Poe).

Za malířovu uměleckou a duchovní závěť bývá považováno plátno 
„Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam jdeme?“ z roku 1897. Samotný 
autor prohlásil, že se jedná o dílo, které převyšuje všechna předchozí 
díla a že už nikdy nenamaluje nic lepšího. Scéna se odehrává v  lese 
u potoka. V pozadí vidíme moře a hory sousedního ostrova. Nahé po‑
stavy malované oranžovou pak odvážně vystupují z krajiny v odstí‑
nech modré a zelené barvy. Současníci obraz nepochopili, a dokonce 
jím opovrhovali. Ve skutečnosti však jde o monumentální obraz, který 

II / únor 2017 www.ff.osu.cz

LISTY
Filozofické fakulty
Ostravské univerzity
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Největší malíři 2. poloviny 19. století
Paul Gauguin

působí jako nástěnná malba. Rozměrný obraz je plný 
výpůjček a hravých odkazů na jiná díla. Téměř všech‑
ny motivy i postavy známe z dřívějších Gauguinových 
obrazů. Malířova genialita dokázala spojit nejednotné 
elementy v jeden obraz, který působí ve výsledku veli‑
ce kompaktně. Gauguin tak dosáhl celkové harmonie.

Francouzský malíř Paul Gauguin se snažil osvobo‑
dit malířství a zejména pak barvu od všech překážek 
a omezení. Obojí se mu podařilo, o čemž svědčí i díla 
jeho následovníků.

Marek ZÁGORA,
absolvent FF 

Tahiťanky na pláži

Nikdy vícOdkud přicházíme, kdo jsme a kam jdeme
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NEJKRÁSNĚJŠÍ HORY 
MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD

Třetí nejvyšší horou Moravskoslezských Beskyd je Kněhyně 
(1256 m n. m.). Je impozantní, mohutná a záhadná, jako již 
„pohanské kněžky“ bývají. Z jejího vrcholu jsou krásné výhle‑
dy na okolní hory. Bohužel turistická trasa na samotný vrchol 
byla zrušena a v rámci zde vyhlášené rezervace je na něj vstup 
zakázán.

Její mohutné lesy poskytovaly ve druhé válce útočiště par‑
tyzánům, jejichž aktivitám je věnováno i několik pomníčků. 
Příroda Kněhyně je nádherná, místy si připadáte jako v prale‑
se. Její fauna je plná vzácných druhů ptactva, najde se také rys 
ostrovid nebo vzácná kuna skalní.

Fenoménem Kněhyně jsou rozsedlinové jeskyně, které 
vznikly gravitací. Zasvěceně (s použitím unikátních snímků) 
a velice obsáhle o tom píše v publikaci „O lidech v Beskydech 
I“ RNDr. Jan Lenart, Ph.D., z katedry fyzické geografie a geoe‑
kologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, který se 
průzkumům jeskyň věnuje:

A jak vlastně takové typické rozsedlinové jeskyně vypadají? 
Jsou úplně jiné než obecně známé krápníkové jeskyně ve vá‑
pencích. V rozsedlinových jeskyních Beskyd tato hornina chybí 
a tak se krápníky nemohou vytvářet. Jeskyním dominují systé‑
my přímých paralelních chodeb v několika patrech nad sebou, 
které navíc mohou být oproti sobě gravitačně posunuty. Chodby 
vznikly rozšířením puklin, jsou proto velmi úzké, někdy i méně 
než 1 m, ale vysoké až několik metrů. Stropy jsou tvořeny pís‑
kovcovými lavicemi nebo zaklíněnými bloky. Dno je kryto jílo‑
vitými sedimenty a sutí. Stěny bývají velmi rovné, pouze mír‑
ně ukloněné. Chodby jsou pospojovány velmi úzkými průlezy, 
které jsou místy rozšířeny do hlubokých nebezpečných propastí 
a dómů… Nejhlubší je pak Kněhyňská jeskyně, jejíž dno leží 
57,5 m pod zemským povrchem. Ano, až téměř do hloubky 60 m 
se rozestoupil svah působením svahových gravitačních pohy‑
bů… V podzemních prostorách hibernují zejména netopýr velký 
a vrápenec malý, objevují se ale také další druhy: netopýr vodní, 
netopýr vousatý, netopýr brvitý nebo netopýr ušatý. Netopýrům 

v hibernaci klesá tělesná teplota i počet tepů za minutu, proto 
vyhledávají lokality, kde nebudou ohroženi a rušeni.

Kněhyně má i  jiná tajemství. Když si na internetu zadáte 
do vyhledavače termín „kříž na Kněhyni“, otevře se vám web 
Hrady.cz, na němž se dočtete tuto zprávu:

Litinový novogotický kříž s  postavou ukřižovaného Ježíše 
Krista na samém vrcholu jednoho z Beskydských mohykánů – 
hoře Kněhyni (1257 m n. m.) je ukázkou mistrovské práce slav‑
ných arcibiskupských železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí. Kříž 
na mohutném kamenném podstavci nechal vystavět a vztyčit 
na vrcholu Kněhyně „ke cti a chvále Boží“ velký milovník a pa‑
tron zdejšího kraje a  obzvláště překrásných beskydských hor, 
kníže arcibiskup, kardinál Bedřich (Friedrich) Egon lantkrabě 
z  Fürstenbergu (1853–1892) v  roce 1860. Kardinál se dokon‑
ce vztyčení kříže sám účastnil… Text uložen dne: 27. 9. 2006.

Tento kříž byl ovšem umístěn na vrcholu Kněhyně teprve 
v roce 2000. Předtím tam žádný kříž tohoto druhu nebyl. Na‑
víc se zdaleka nejedná o „mistrovskou práci slavných arcibis‑
kupských železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí“, ale o  kříž, 
který byl partou nadšenců přivezen z jednoho zrušeného hřbi‑
tova z pohraničí, konkrétně z Jeseníků. Kdo byli ti nadšenci? 
Členové chrámového sboru v  Kunčicích pod Ondřejníkem. 
I oni se domnívali, že zde byl původně kříž. Jelikož na mo‑
hylce na vrcholu žádný nebyl, zajistili ho sami a uvedli nápis, 
o němž se domnívali, že tam kdysi byl, zrovna tak jako na po‑
dobných památných podstavcích křížů v Beskydech. O tom je 
i zápis v kronice sboru:

KŘÍŽ NA KNĚHYNI. Člen pěveckého sboru, polesný na 
Čeladné Ing. L. Konvičný, inicioval spolu s MVDr. M. Řezníč‑
kem obnovení kříže kardinála Fürstenberga na Kněhyni. Sta‑
rý litinový kříž a korpus Krista získaný ze zaniklého hřbitova 
z krnovského pohraničí opravil, pozlatil a nápisy provedl mistr 
Jaroslav Hrubý, zednické práce mistr Jiří Hrubiš, při vynesení 
materiálu na vrchol Kněhyně byli nápomocni členové sboru 
a jejich rodiny. Vrchol hory navštíven 4x, z toho 22. 10. 2000 

„Tajemství“ kříže na Kněhyni

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 březnového čísla zasílejte e ‑mailem na adresu eva.mrhacova@osu.cz nebo jana.bolkova@osu.cz nejpozději do 24. 3. 2017. 
Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do březnového čísla zařazeny.
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provedena instalace kříže a 5. 11. 2000 kříž posvěcen za zpěvu 
písně „Blíž k Tobě, Bože můj“ a příslušného obřadu provedené‑
ho P. ThLic. Karlem Slívou.

Otázkou zůstává, kde se tam vzala ona kamenná mohyla, 
na které dnes kříž stojí. O tom se píše v jednom starším vy‑
dání turistického průvodce Beskydy Moravskoslezské autora 
Jaroslava Kozla. A  tam na stránce, zvoucí turisty na vrchol 
Kněhyně, čteme poznámku s hvězdičkou: Na vrcholu zales‑
něném bez rozhledu památník z kamení vystavěný, na němž 
železná připevněná deska latinským jazykem oznamuje, že na 
inspekční cestě po panství hukvaldském sem vystoupil olo‑
múcký arcibiskup Dr. Kohn. Desku později někdo zcizil, ale 
kříž nikoli, ten je tam teprve sedmnáctým rokem…

Petr ANDRLE

Poznámka redakce. Chcete  ‑li se více dozvědět o našich krás‑
ných Beskydech, doporučujeme dvoudílnou, barevnou, bohatě 
ilustrovanou publikaci Petr Andrle a kolektiv O lidech v Bes-
kydech a  o  pozoruhodných památkách a  přírodních zají-
mavostech, I  a  II. Vydala Moravská expedice, podzim 2015 
a 2016 (formát A4, pevné desky, á 490 stran; zájemci, pište na: 
ondrejnikrozhledna@seznam.cz).

Snímek z průzkumu jeskyň Kněhyně z archivu Jana Lenarta

Úchvatný pralesní snímek z kněhyňských lesních útrob 
pořídila Helena Figallová

Na snímku Petra Kasala je pohled z vrcholu Kněhyně směrem 
na Pustevny a na Radhošť. V dáli pak vidíme Javorníky
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VZPOMÍNKY NA JANA PATOČKU

II. Vzpomínky na Jana Patočku
Po přednášce pana profesora Patočku obklopil na chodbě 
Městské knihovny v Praze hlouček posluchačů, kteří se ještě 
chtěli na něco zeptat k tématu a nezdálo se mi nezdvořilé při‑
pojit se a poslouchat. Když tazatelé dostali na své otázky od‑
povědi a rozešli se, zůstal jsem s panem profesorem na chodbě 
sám. Byl jsem celý rozklepaný rozpaky a asi bych se neodvážil 
promluvit, kdyby se přímo na mě neobrátil s tázavým pohle‑
dem. Vykoktal jsem, že bych rád navštěvoval jeho přednášky 
a semináře na filosofické fakultě, ale protože nejsem studen‑
tem této fakulty, potřebuji jeho výslovný souhlas. A když se 
mě zeptal, co dělám, vysvětlil jsem mu, že na přání maminky 
studuji elektrotechniku, ale že mě už několik let mnohem více 
zajímá filosofie. Chtěl vědět, jak vážný je můj zájem o tento 
obor a  co jsem z  něho už přečetl. Četl jsem předsokratiky, 
něco z  Platóna, Aristotela a  dalších. Dnes bych s  tím uspěl 
u zkoušky z antické filosofie, tehdy jsem si však připadal jako 
úplný začátečník. Úplně špatný dojem jsem ale asi neudělal, 
protože mi pan profesor řekl, že můžu k němu chodit.

Než jsme se rozešli, dovolil jsem si ještě požádat o radu, co 
bych měl číst dále. Když zjistil, že čtu německy, řekl: „Sežeň‑
te si Windelbandův Lehrbuch der Geschichte der Philosophie 
a důkladně se naučte nejen to, co je tam napsáno normálním 
písmem, ale i to, co je petitem. Sehnal jsem tu knihu poměrně 
brzy v antikvariátu a obešla mě hrůza. Vždyť to má víc než pět 
set stránek! To přece pan profesor nemohl myslet vážně! Mys‑
lel. A postupně jsem se dozvídal, co všechno dále považoval za 
samozřejmé. Filosofické autory, jimiž se seriózně zabýváme, 
je třeba číst v originálech: Platóna řecky, Augustina latinsky, 
Kanta německy. Chceme  ‑li některému z nich porozumět, je 
nezbytné přečíst, pokud možno, všechno, co napsal. K sezná‑
mení s filosofií jsou důležitější semináře, v nichž se řadu let 
studuje jeden autor či se pracuje na jednom tématu, než pře‑
hledové přednášky.

Na Patočkovy přednášky na filosofické fakultě jsem začal 
chodit na podzim v roce 1968. Byl to historicky pojatý úvod do 
filosofie s hlavním zaměřením na Platóna. Výklad byl zajíma‑
vý a většinou srozumitelný. Všiml jsem si, že velká část poslu‑
chačů zapisovala každé slovo a tak jsem to dělal taky. Později 
se to hodilo. První seminář byl věnovaný četbě Husserlových 
Karteziánských meditací. Nerozuměl jsem ničemu a útěchou 
mi bylo, jak jsem postupně zjišťoval, že jsem nebyl sám. V prv‑
ních lavicích seděli docenti, za nimi odborní asistenti a  vě‑
dečtí pracovníci, zbytek sálu vyplňovali studenti. Atmosféra 
byla dusná. Na otázku do pléna nikdo nereagoval a tak ji pan 
profesor přesměroval adresně ke známému odborníkovi, kte‑
rý vykoktal odpověď a špatně. K tichému veselí studentstva. 
Výklad textu šel do hloubky a tak jsme se za hodinu posunuli 
zřídka dále než o několik odstavců. Vybraný odsouzenec psal 

„protokol“, což měl být zachycený filosofický výklad z minulé 
hodiny, který však byl vždy podroben zdrcující kritice pana 
profesora. Jeden referent se nestačil divit, kolik nesmyslů bylo 
odhaleno v jeho krátkém textu. Jiný vyslechl „obdivné“ slo‑
vo nad tím, jak pár prostých myšlenek zamotat do složitého 
výkladu plného odborných termínů. Když udeřilo na mě, dr‑
žel jsem se úzkostlivě formulací přednášejícího a můj referát 
o  transcendentálním psychologismu byl suchý jako troud. 
Vyvázl jsem s poznámkou: „no, na to, že jste ten elektrotech‑
nik…“ – což jsem vlastně považoval za malé vítězství.

Snížit se na úroveň posluchačů Jan Patočka neuměl a tak 
byl vlastně špatným pedagogem. Tím však, že se při výkladech 
zcela soustředil na myšlenku a hledal co nejpřesnější formula‑
ci, že se snažil problém uchopit nově, že z problému neunikal 
laciným řešením a že dával nahlédnout do vlastního filosofic‑
kého uvažování, probouzel ve svých studentech stále silnější 
motivaci k tomu, aby vlastním úsilím překonávali své neporo‑
zumění. Jako bych ho zase viděl: stojí před námi s pohledem 
upřeným kamsi vzhůru, odkašlává, hledá správný výraz a na‑
přaženou pravou rukou jakoby „solil do nebe“, jak to vystihl 
Radim Palouš.

Laskavý tón pana profesora při prvním setkání mě vedl 
k tomu, že jsem se na něho obracel stále častěji a nikdy se ne‑
stalo, že by mě odmítl. Rychle jsem totiž pochopil, že moje 
otázka musí být přísně k „věci“ a že musí být patrné moje úsilí 
poradit si s tou „věcí“ s pomocí literatury sám. Patočka nesná‑
šel žádné sebepředvádění a věcnost byla hlavním požadavkem. 
Když jsem se mu na počátku svěřil, že skoro ničemu z toho, 
o čem mluví, nerozumím a že nás je takových v posluchárně 
většina, poradil mi, abych se tedy zaměřil na to, čemu rozu‑
mím a  snažil se tyto „ostrůvky smyslu“ spojovat a  budovat 
z nich pevninu.

Podle Hanah Arendtové je roztržitost průvodním projevem 
filosofického myšlení. Čím více je filosof ponořen do problé‑
mu, tím je roztržitější. Jednou večer po semináři v posluchár‑
ně filosofické fakulty v Celetné ulici moje otázky k „věci“ pana 
profesora opravdu zaujaly. Naše diskuse probíhala i poté, co 
všichni ostatní odešli a v jejím zápalu pan profesor příliš ne‑
vnímal čas. Roztržitě balil své knížky a neustále vysvětloval, 
zamkl místnost, a když jsme sestupovali po schodech, vrátný 
zhasl všechna světla v budově a zamkl vstupní bránu. Řeč po‑
tmě však plynula dále až do chvíle, kdy jsme se ocitli kdesi ve 
sklepení toho starobylého paláce. Chvíli nám trvalo, než jsme 
vybloudili ven a  nalezli vrátného, aby nás propustil. Tehdy 
jsem raději pana profesora doprovodil až na stanici tramvaje. 
Filosofové to na světě zjevně nemají úplně snadné.

• Daniel Kroupa
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Varšavská univerzita je dnes největším výzkumným, badatel‑
ským a studijním střediskem v Polsku. Její počátky sahají do 
první poloviny 19. století. Vznikla v roce 1816 na základě listi‑
ny ruského cara a polského krále Alexandra I. jako Královská 
varšavská univerzita (Królewski Warszawski Uniwersytet). 
Již dříve se hrabě Stanisław Potocki a kněz Stanisław Staszic 
snažili o to, aby Vysoká právnická škola (Szkoła Prawa), zalo‑
žená ve Varšavě v roce 1808, a Vysoká lékařská škola (Szkoła 
Lekarska), založená o rok později (obě vznikly díky nařízení 
císaře Napoleona Bonaparta), získaly status univerzity; avšak 
bezúspěšně. KWU vznikla až v roce 1816. Oficiální zavedení 
výuky na Varšavské univerzitě se konalo 14. května 1818. Teh‑
dy zde působilo asi 50 profesorů na pěti fakultách: právnické, 
lékařské, filozofické, teologické a  uměnovědné. Celkem zde 
studovalo kolem osmi set studentů. Všechny fakulty byly za‑
stoupeny v univerzitním znaku: orel s větvemi vavřínu a pal‑
mami v drápech obklopený pěti hvězdičkami.

Tato univerzita prošla mnoha peripetiemi. V roce 1831 po 
porážce listopadového povstání, kterého se zúčastnila většina 
studentů VU, se ruská vláda rozhodla školu uzavřít a  shro‑
mážděný majetek si odvézt do Petrohradu. Uplynulo 25  let, 
než došlo k obnovení Varšavské univerzity v  roce 1857, kdy 
se car Alexandr  II. dal přesvědčit markrabím Aleksandrem 
Wielopolským, že je nutné, aby ve Varšavě fungovala alespoň 
lékařská fakulta, když ne vysoká škola. A protože to byla doba 
liberalizační politiky vůči Polsku, car zřídil vysokou školu pod 
názvem Lékařsko ‑chirurgická akademie (Akademia Medyko‑
‑Chirurgiczna), kterou kromě lékařské a  farmakologické fa‑
kulty tvořily fakulty právnická a administrativní, filologicko‑
‑historická a  matematicko ‑fyzikální. V  roce 1862 byla tato 
škola přejmenována na Hlavní varšavskou školu (Szkoła Głów‑
na Warszawska) a tím také byl potvrzen její univerzitní status.

Lednové národní povstání v roce 1863 způsobilo, že se car 
Alexandr  II. v  roce 1869 rozhodl zlikvidovat polskou školu 
a  místo ní zřídil Císařskou varšavskou univerzitu (Cesarski 
Uniwersytet Warszawski, CWU), ve které se přednášelo již je‑
nom rusky, proto také většina jejích profesorů pocházela z car‑
ského Ruska. Studovalo na ní asi dva tisíce studentů. Největší 
skupinu tvořili Poláci (asi 70 %), i když toto procento stále kle‑
salo (v roce 1905 pouhých 10 %), protože Poláci se stále více 
rozhodovali studovat na zahraničních univerzitách.

CWU existovala do 7.  července  1915, kdy ruské vojsko 
opustilo město a Varšavu obsadili Němci. Německá vláda sou‑
hlasila s návrhy Poláků, aby byla obnovena polská univerzita 
s  fakultami právnickou, filozofickou (v  jejím rámci se měly 
učit i matematické a přírodovědecké studijní obory) a lékař‑
skou. Díky tomu se 15. listopadu 1915 konala první inaugura‑
ce samostatné Varšavské univerzity, která znovu používala 

Uniwersytet Warszawski

VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH

Hlavní brána historické části Varšavské univerzity

Znak Varšavské univerzity

Původní budova Varšavské univerzity

Přírodovědecká fakulta a Fakulta regionalních studií 
Varšavské univerzity
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svůj původní znak. Do roku 1918 zde studovalo čtyři a půl tisí‑
ce studentů a přednášelo přes padesát profesorů.

V meziválečném období se Varšavská univerzita stala nej‑
větší univerzitou v Polsku, studovalo zde deset tisíc studentů 
a přednášelo přes 350 profesorů. V jejím rámci vznikly také 
nové fakulty (celkem jich bylo osm). Tento vývoj přerušila dru‑
há světová válka. I když v době německé okupace byla WU ofi‑
ciálně uzavřena, výuku na ilegální Varšavské univerzitě vedlo 
asi 300 vědeckých pracovníků a studovalo zde asi tři a půl ti‑
síce studentů. Teprve v roce 1945 byla na Varšavské univerzitě 
možná legální výuka. Avšak v  první řadě bylo třeba rekon‑
struovat zničené univerzitní budovy nebo je postavit znova, 
proto byla výuka zahájena až v  dalším akademickém roce.

Vzrůstající počet studentů a vědeckých pracovníků a zavá‑
dění nových oborů a fakult, to vše vyžadovalo nové prostory. 
Univerzita, která v roce 1945 byla v centru města, začala stavět 
nové kampusy i mimo centrum – její sídla najdeme v klidnější 
části města. Budovy byly zařizovány vysoce moderním tech‑
nickým vybavením. Rovněž i univerzitní knihovna vyžado‑
vala modernizaci, protože její fond se stále a rychle rozšiřo‑
val a modernizoval, mj. v ní byl zaveden digitální archivační 
systém fondů a  přístup k  němu (digitální knihovna). Proto 
se začala poblíž historické části stavět nová moderní budova 
(zprovozněna v roce 1999). Díky tomu má student současně 
přístup ke knihám doma prostřednictvím internetu a zároveň 
si je může prohlížet také osobně v moderní studovně.

Dnes má univerzita 123 budov a pět velkých kampusů, ve 
kterých se nachází 21 fakult: od nejmenší – „Artes Liberales“, 
na které studuje něco přes 200 studentů, k největší fakultě ma‑
nagementu, kde studuje přes pět tisíc studentů. V roce 2016 
tvořily univerzitu fakulty aplikované lin‑
gvistiky, aplikovaných společenských věd 
a  resocializační pedagogiky, „Artes Libera‑
les“, biologie, ekonomických věd, filozofická 
a  sociologická, fyzikální, geologická, histo‑
rická, chemická, informatiky a  mechaniky, 
managementu, matematická, neofilologická, 
orientálních studií, pedagogická, politolo‑
gická a mezinárodních studií, polonistická, 
právnická a  administrativní, přírodově‑
decká a  regionálních studií, psychologická. 
V témže roce zde studovalo přes 58 tisíc stu‑
dentů. Na varšavské univerzitě působí přes 
7 tisíc vědeckých pracovníků. Univerzita se 
honosí tím, že vzdělala již přes 370 tisíc ab‑

solventů. Systém výuky je zde podobný českému, zvlášť nyní, 
po boloňské reformě.

Kdybych měl shrnout, co se děje na Varšavské univerzitě, 
řekl bych, že je to stále se rozvíjející organismus, který má nej‑
lepší předpoklady pro další rozvoj výuky i vědeckého výzku‑
mu, a že je to velmi dynamická vysoká škola, která má bohatou 
mezinárodní spolupráci. V rámci dohod o přímé spolupráci 
provádí výzkumné práce se 73 zeměmi, teď zde probíhají vý‑
zkumné práce v rámci 181 grantů získaných z mezinárodních 
programů a 1437 projektů financovaných z polských zdrojů, 
což je důvod, proč je její postavení mezi světovými vysoký‑
mi školami uvedeno na 301. pozici. Na Varšavské univerzitě 
se studuje v angličtině 32 bakalářských a magisterských stu‑
dijních programů, a  také dalších 25 studijních programů I. 
a II. stupně. Šest doktorských studijních programů se realizuje 
společně se zahraničními univerzitami. Nelze se tedy divit, 
že tato nabídka studia láká i  mnoho zájemců ze zahraničí.

I  když má Varšavská univerzita své sídlo ve Varšavě, 
její pracoviště a  badatelská střediska jsou i  mimo Varšavu, 
např. v Chęcinách u Kielce se nachází Evropské centrum ge‑
ologického vzdělávání Varšavské univerzity (Europejskie Cen‑
trum Edukacji Geologicznej), kde badatelé VU našli mj. stopy 
tetrapoda. Archeologové již od roku 1959 využívají univerzit‑
ní terénní stanici v Káhiře, ve výzkumném středisku v Černé 
Hoře varšavští badatelé našli největší počet mincí pocházejících 
z 3. století před naším letopočtem. Na Ukrajině v Karpatském 
národním parku na hoře Pop Ivan ve spolupráci s  univerzi‑
tou v  Ivano ‑Frankivsku obnovila univerzita astronomicko‑
‑meteorologickou observatoř, založenou 1938. V poslední době 
byla na poušti Atacama v Chile postavena nová astronomická 

observatoř Las Campanas atd.
Je vhodné připomenout zde i  to, 

že na Varšavské univerzitě studovali 
nebo pracovali pozdější laureáti Nobe‑
lovy ceny: literáti Henryk Sienkiewicz 
(v  letech 1866–1871) a  Czesław Mi‑
łosz (v roce 1932), fyzik a radiobiolog 
Joseph Rotblat (v  letech 1932–1934, 
v  roce 1938 obhájil svou doktor‑
skou práci), ekonom Leonid Hurwicz 
(v  1938 získal titul magistra práva) 
a  politik Menachem Begin (pozdější 
předseda izraelské vlády zde studoval 
v roce 1935).

Mieczyslaw BALOWSKIPůvodní budova knihovny Varšavské univerzity

Nová budova Varšavské knihovny Knihovna Varšavské univerzity uvnitř Fakulta managementu Varšavské univerzity
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FILOZOFICKÁ FAKULTA 
V MĚSÍCI ÚNORU
Výstava k tisíciletému výročí přijetí křesťanství 
v Polsku
V Galerii Na Půdě právě probíhá interaktivní výstava, mapu‑
jící historické souvislosti tzv. křtu Polska, tedy přijetí křesťan‑
ství v roce 966. Tato historická událost, která bývá zmiňována 
jako jeden z  počátků státnosti našich severních sousedů, je 
přímo spjata s českými zeměmi – křesťanství se do země Po‑
lanů dostalo z Čech, prostřednictvím sňatku prvního polské‑
ho historicky doloženého panovníka knížete Polanů Měška I. 
s českou kněžnou Doubravkou z rodu Přemyslovců. Expozi‑
ce je tvořena dvěma složkami – jedenácti grafickými panely 
a mobilní aplikací, která je průvodcem po výstavě. Na smart‑
phony volně stažitelná aplikace obsahuje audiosložku, která 
umožňuje seznámení s obsahem výstavy i osobám se zrako‑
vým postižením.

Autory výstavy jsou pracovníci Muzea polské státnosti 
v Hnězdně a byla fakultě laskavě zapůjčena panem Januszem 
Bilským, generálním konzulem Polské republiky v  Ostravě. 
Pan Janusz Bilski ji rovněž s panem děkanem Alešem Zářic‑
kým slavnostně zahájil na vernisáži v pondělí 13. února. Slav‑
nostní akt umocnilo klavírní vystoupení pana doktora Luká‑
še Michla, vedoucího katedry klávesových nástrojů Fakulty 
umění. V  jeho brilantním provedení zazněly známé Chopi‑
novy valčíky, za což byl po zásluze odměněn dlouhotrvajícím 
potleskem. Velice si vážíme, že Fakulta umění vždy s ochotou 

přispívá k velmi dobrým zážitkům z akcí, pořádaných děkaná‑
tem a redakcí Listů.

Zajímavá výstava, kterou realizovala redakce Listů ve spo‑
lupráci s doktorem Murycem z katedry slavistiky, potrvá do 
konce měsíce dubna. Zejména pro absolventské ročníky po‑
lonistů poslouží jako cenná příprava ke státnicím. Nenechte 
si ji ujít!

Jiří MURYC, Jana BOLKOVÁ

Obnovení tradic
Po letech se uskutečnil Večírek katedry historie určený stu‑
dentům i akademikům. Nápad oživit staré tradice přišel od 
dvou nadšených studentů, kteří požádali o spolupráci ostrav‑
skou pobočku Sdružení historiků ČR. Záštitu poskytla kated‑
ra historie a večírek se 7. prosince mohl uskutečnit. Vánočně 
vyzdobené prostory Divadelního klubu se zaplnily k prasknu‑
tí. Slavnostního zahájení se pokorně ujala prof. Pavelčíková se 
vzpomínkou na nedávno zesnulého prof. Myšku, proslulého 
odborníka v oboru hospodářských a sociálních dějin. Pro ná‑
vštěvníky byl připraven bohatý program v podobě náročného 
vědomostního kvízu a společenské soutěže o drobné ceny. Sa‑
mozřejmě nechyběl stylový foto koutek s řadou rekvizit a vtip‑
ných sloganů. Pozitivní ohlasy naznačují, že se takto setkáme 
i příští rok.

Radek HRUŠKA,
tajemník Sdružení historiků ČR – pobočka Ostrava foto: Tomáš Herman
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RADOST V MUZEU
Ostravské muzeum uctilo významné jubileum Ostravy  – 
750  let od první písemné zmínky o  Ostravě jako o  městě  – 
uspořádáním skvostné výstavy s  názvem Korunovační kle‑
noty v dějinách světa. Osmdesát replik korunovačních šperků 
z celého světa – z Evropy, Asie, Afriky i jižní Ameriky! V ta‑
kové šíři prý korunovační klenoty z celého světa nebyly dosud 
nikdy vystaveny.

Jsou zde skvosty jako koruna krále Inků Atahualpy, diadém 
Tutanchamona s kobrou a supem, koruna perského šáha Páhlá‑
vího a jeho ženy císařovny Farah, obří koruny etiopského císa‑
ře, na koruně britské královny můžeme obdivovat kopii jedno‑
ho z nejslavnějších diamantů světa – Koh ‑i ‑Noor… Návštěvník 
uvidí i repliku té nejkrásnější a nejelegantnější koruny – Sva‑
továclavské, zhotovené italskými mistry na pokyn Karla  IV.

Výstavou nás na neoficiální komentované prohlídce prová‑
děl náš absolvent Marek Zágora, který již čtvrtým rokem ne‑
honorovaně píše pro naše Listy FF první stranu – „EVROPA!!! 
KULTURNÍ DĚDICTVÍ“. Jeho výklad byl úžasný, měl obdi‑
vuhodnou šíři i historickou hloubku. A když jsem si pak na 
tabuli v muzeu přečetla, že tam přednáší i další náš absolvent 
Kamil Rodan (autor seriálu našich Listů FF – ČESKÁ ŠLECH‑

TA), pocítila jsem obrovskou radost. Člověk si znovu a znovu 
v  takových chvílích uvědomuje, co přinesla nová univerzita 
a  její filozofická fakulta kulturní úrovni našeho města. Naši 
skvělí absolventi, to je náš nejcennější příspěvek k  oslavám 
750. výročí založení města Ostravy.

Eva MRHAČOVÁ

Už vás někdy v hospodě obsluhoval doktor filozofie?
Že ne? Tak to rychle napravte. Dne 13. 2. byla na nádvoří naší fa‑
kulty slavnostně otevřena VOLIÉRA, kterou jsme tolik postrádali.

K  jejímu vedení jsme nakonec přesvědčili našeho literáta 
– Mgr.  Michala Przywaru,  Ph.D., absolventa naší polonisti‑
ky a  absolventa doktorského studia na Masarykově univer‑
zitě v Brně. Zabývá se hlavně literaturou Těšínského Slezska, 
a kromě literatury je také gurmán a milovník regionální ku‑
chyně, nejen těšínské, ale také polské, a tak se snad můžeme 
těšit na hovězí po Těšínsku, polský bigos, zurek nebo pravou 
těšínskou polévku s pasírovanou mrkví!!!

A dále ať Vám nový majitel Voliéry řekne všechno sám.
Eva MRHAČOVÁ

Cílem fungování Voliéry je vytvořit příjemné místo, kde mo‑
hou studenti a zaměstnanci naší fakulty strávit klidnou chvil‑
ku u kávy, čaje nebo něčeho ostřejšího. Nabízíme také něco 
k zakousnutí – zapékané bagety, párečky nebo salátky, denně 
připravujeme pro Vás polévku a něco sladkého (samozřejmě 
pouze domácí výroby). Celý sortiment nabízíme za velmi pří‑
znivé ceny a  zaměstnanci mohou využít také stravenky. Je 
třeba připomenout, že součástí budovy na nádvoří je také klu‑
bovna Student off, kterou lze podle potřeby využít pro různé 
aktivity, např. oslavy, večírky, kulturně vzdělávací akce. Srdeč‑
né zveme, od pondělí do pátku od 9 do 19 hod.

Michal PRZYWARA
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Rozhovor s Josefem Fronkem,
autorem Velkého anglicko ‑českého a česko ‑anglického slovníku: anglistou, 
lexikografem a emeritním profesorem katedry anglistiky FF OU

Prof. Josef Fronek, M.A., Ph.D. vystudoval angličtinu a rušti‑
nu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v  Olomouci. 
V 70. letech 20. století opustil z politických důvodů Českoslo‑
vensko a více než dvacet let působil jako akademický pracovník 
na univerzitách ve Velké Británii. V letech 2007 až 2011 před‑
nášel především lexikologii a sémantiku na katedře anglistiky 
naší univerzity, jejímž je emeritním profesorem. Na jaře 2016 
oslavil prof. Fronek své 80. narozeniny a v prosinci téhož roku 
vydání aktualizované a podstatně rozšířené verze svého Velkého 
anglicko ‑českého slovníku (Leda 2016, https://www.kosmas.cz/
knihy/223567/velky ‑anglicko ‑cesky ‑slovnik/).

Přednášku na téma Slasti a strasti lexikografické řehole si moh‑
li zájemci poslechnout v poslední únorový den. Krásnou před‑
nášku doprovodil křest a autogramiáda novorozeného slovníku.

Mezi anglisty, překladateli, učiteli i studenty angličtiny jste již 
po řadu let znám jako autor velkých dvojjazyčných slovníků: 
Velkého anglicko ‑českého a Velkého česko ‑anglického slovníku. 
Přitahovala vás lexikografie od počátku anglistické dráhy? Jak 
se člověk stane slovníkářem?

Jak se stane člověk slovníkářem? V mém případě shodou 
okolností. Byl jsem na správném místě ve správný čas. Na kon‑
ci osmdesátých let, kdy se ukázala potřeba nového přístupu 
ke zpracování anglicko ‑českých a  česko ‑anglických slovní‑
ků, jsem pracoval na katedře slovanských jazyků University 
of Glasgow. Když mi byla nabídnuta možnost připravit nový 
střední česko ‑anglický slovník, rozhodl jsem se to zkusit. Měl 
jsem za sebou už více než dekádu pobytu ve Velké Británii 
(4 roky postgraduálního studia a 8 let pedagogické práce). Po 
dobu 12  let jsem měl tedy možnost každodenně kolem sebe 
slyšet hovorovou angličtinu v  jejích nejrůznějších podobách 

a zároveň se zabývat jejím studiem v kontrastu s češtinou. Bez 
této dlouholeté přípravy bych v sobě jen stěží našel dostatek se‑
bedůvěry k tomu, abych se do této náročné práce vůbec pustil.

Moje předchozí anglistická dráha byla více než trnitá. An‑
glicky jsem se začal učit v době, která tomuto jazyku vůbec 
nepřála. Zelenou měla tehdy ruština, jazyk pokroku a míru; 
angličtina byla naopak zcela jednoznačně kvalifikována jako 
jazyk imperialismu. Studium angličtiny bylo v  padesátých 
letech zasazeno do takřka surrealistického kontextu. Středo‑
školské učebnice nás sice dost erudovaně poučily o údernících 
(shock workers), zasloužilých dojičkách (merited milkmaids) 
a tíživé bídě (crushing poverty) pracujících v kapitalistických 
zemích, ale velmi málo o každodenním životě v anglosaských 
zemích. Výborní učitelé na olomoucké univerzitě nás sice de‑
tailně seznámili s angloamerickou kulturou a literaturou, ale 
podmínky pro zvládnutí dobré konverzační angličtiny byly 
mizivé. Poslouchat silně rušené vysílání BBC World Service 
bylo trestné. Jediná dobrá učebnice, Anglicky svěže a spolehlivě 
od Josefa Vachka, byla v podstatě zakázaná a nebylo ji mož‑
né sehnat. Profesor Vachek byl v  nemilosti režimu. Jediné, 
co zbývalo, bylo ji opisovat přes půltucet kopíráků na psacím 
stroji (všech 750 stránek), tak jako to později dělali disidenti 
s nežádoucími literárními a politickým texty. Na svou anglič‑
tinu jsem tehdy moc hrdý nebyl, ale vynikající učitelé, zvláště 
profesor Poldauf, mě toho hodně naučili o angličtině. Profesor 
Poldauf na mě měl nesporně velký vliv. Uvedl mě do metodo‑
logie kontrastivního srovnávání jazyků a naučil mě vidět jazyk 
jako kombinaci explicitních a implicitních segmentů a struk‑
tur; pomohl mi pochopit, že vrcholek ledovce jazyka, který 
vyčnívá nad hladinu (povrchové struktury) jen, a především, 
v souladu se studiem té větší části ledovce, která je skryta pod 
hladinou (hloubkové struktury). Jeho vliv byl zcela určitě klí‑
čový pro mou pozdější volbu lexikografické specializace.

Psaní slovníků je nesmírně těžká a nevděčná práce. Vytvo‑
ření zcela nového slovníku většího rozsahu ukrojí člověku ze 
života mnoho let, někdy i celé dekády. Jde o dlouholetou mra‑
venčí nádeničinu, která desítky let doslova diktuje jak lexiko‑
grafovi, tak i jeho rodině specifický rytmus života.

Kingsley Amis údajně charakterizoval podstatu literární 
činnosti následovně: „The art of writing is the art of applying 
the seat of one’s trousers to the seat of one’s chair.“ Pro práci le‑
xikografa platí tato pravda nesporně ještě v daleko větší míře. 
Velmi záhy po zahájení své lexikografické dráhy jsem pocho‑
pil výstižnost následujících slov francouzského učence a lexi‑
kografa J. J. Scaligera (16. a 17. století): „Nejhorší zločinci by 
neměli být popravováni, ani posíláni na nucené práce, ale měli 
by být odsouzeni k psaní slovníků, protože tato práce zahrnuje 
všechna muka, kterými lze zločince trestat.“
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Odborná připravenost není tedy rozhodně jedinou podmín‑
kou pro lexikografickou práci. Neméně důležité jsou výdrž, 
Sitzfleisch, staying power, a idealistické, osobní zaujetí pro věc. To 
vše se mi dařilo v sobě v posledních 30 letech se skřípěním zubů 
znovu a znovu mobilizovat, ale je a bude to stále těžší a těžší.

Tvorbou slovníků se zabýváte již řadu let a během nich 
postoupil vývoj informačních technologií mílovým tempem – 
proměňovaly Vám práci pod rukama? Co považujete za jejich 
přínos… a měly v nějakém ohledu i dopad negativní?

Jak jsem se již zmínil, lexikografickou kariéru jsem začal 
díky tomu, že jsem se nacházel ve správný čas na správném 
místě. Zároveň jsem měl to štěstí, že právě v té době – v dru‑
hé polovině 80. let – se objevil na scéně Locoscript, vynikají‑
cí, uživatelsky přítulný textový procesor, který si uměl téměř 
na 100 procent poradit i s češtinou. Počítač, který jsem tehdy 
měl k dispozici, byl velmi rudimentární. Na první pohled šlo 
v  podstatě o  modernizovaný psací stroj, ale pro slovníkáře 
měl vynález sofistikovaného programu textového procesoru 
a  textového editoru podobnou cenu, jako měl kdysi vynález 
knihtisku. Možnost libovolné editace slovníkových statí, po‑
užívání různých typů, velikostí a barvy písma, korektorů pra‑
vopisu, rychlého rolování v textu slovníku, ukládání textu do 
databází, to vše mi nabízelo dělat vše jinak a hlavně rychleji, 
než tomu bylo dříve. Další vývoj informačních technologií – 
Internet, digitální verze knih včetně slovníků a snadný přístup 
k velkým jazykovým korpusům – nabízí slovníkářům doslova 
pohádkové možnosti. Ale jen potenciálně. Je toho moc dob‑
rého najednou. Mezi autory velkých slovníků jsem něco jako 
dinosaurus. Uvedené moderní digitální prameny sice dost čas‑
to využívám, ale přejít na novou metodologii, která by plně 
využila cornucopii korpusové lexikografie je mimo možnosti 
osamoceného autora, jenž navíc stále ještě závisí na Locoscrip‑
tu, který už nekomunikuje s moderními operačními systémy. 
Smysluplné využití korpusů je možné jen pro početné, dobře 
financované kolektivy autorů s velkou podporou počítačových 
technologií a odborníků. Ani ty nejlépe dotované lexikografic‑
ké ústavy, které zdůrazňují, že veškerá jejich práce je založena 
na korpusových zdrojích, se zatím ještě neobejdou bez lidské‑
ho hodnocení zpracovávaného materiálu.

V naší lexikografii zatím nejsou příznivé podmínky pro da‑
lekosáhlejší použití korpusů při tvorbě slovníků, i když všichni 
z nás korpusy vítáme. Počítačově jsou ale bohužel velmi efek‑
tivně kompilovány plagiáty – u nás je v tomto ohledu naprosto 
bezohledné nakladatelství FIN; ti okopírují elektronicky slov‑
ník i s chybami a pak jen tu a tam udělají v materiálu nějaké 
kosmetické změny jako kamufláž a vydají to jako výsledek de‑
setiletého lexikografického bádání – viz FINDER English ‑Czech 
Dictionary, 2006, který je téměř věrnou kopií mého Anglicko‑
‑českého slovníku s nejnovějšími výrazy, 1996.

Co považujete za nejobtížnější součást lexikografické práce?
Jean Cocteau prohlásil (žertem), že velká díla literatury nej‑

sou vlastně nic jiného než nesprávně seřazený slovník. Vyjádřil 

tak epigramaticky hlavní důvod lexikografových potíží. Jeho 
úkolem je zmapovat infinitní úzus jazyka finitními prostřed‑
ky, zasáhnout co nejpřesněji pohyblivý cíl, popsat nekonečně 
dynamický, kreativní, měnlivý, rozostřený a těžko definova‑
telný útvar víceméně exaktně. S nadsázkou tedy i prezentovat 
třeba poezii v abecedním pořádku. Slovník musí být v saussu‑
rovském pojetí útvarem langueovým, tj. systémovým, a při‑
tom popisovat jevy parolové, tj. řečové. Slovo nabývá význam 
teprve v kontextu. To je spojeno pro slovníkáře, ale i uživatele, 
s velkým problémem, protože slovníková stať je vždy zobecně‑
ná, dekontextualizovaná. Zápis významové ekvivalence musí 
být proto opatřen úsporným, ale srozumitelným metajazyko‑
vým aparátem – kontextové charakteristiky, oborové zkratky, 
typografické konvence, značky, příklady použití atd., který po‑
může uživateli, aby si zvolil správný ekvivalent.

Jste mimořádně pracovitý člověk a  při dokončování nového, 
rozšířeného a doplněného vydání svého Velkého anglicko ‑českého 
slovníku jste si pro maximální využití času zavedl i  zvláštní 
spánkový režim  – prozradil byste čtenářům, v  čem spočíval?

Úsporný spánkový režim jsem si byl nucen zavést při prá‑
ci na všech slovnících. Abych je mohl dokončit v přijatelném 
časovém horizontu, musel jsem si pro tuto práci najít nejméně 
deset hodin denně – to kromě učení na univerzitě a různých 
melouchů na chléb náš vezdejší. Dělal jsem to tak, že jsem po‑
stupně chodil spát později a později a vstával jsem stále dříve 
a dříve. Když jsem pak v odpoledních hodinách doslova pa‑
dal únavou, káva nekáva, dal jsem si desetiminutového šlofí‑
ka, a čilý jako rybička jsem pak otročil dále. Někdy jsem tuto 
proceduru musel ještě opakovat ve večerních hodinách, třeba 
i dvakrát, to podle toho, kolik skleniček vína jsem si dal k ve‑
čeři. Takto se mi podařilo omezit spánek na 4 až 5 hodin den‑
ně. Na tento svůj vynález jsem byl moc hrdý a hrozně jsem se 
jím široko daleko vychloubal. Byl jsem si plně vědom jeho po‑
tenciální užitečnosti pro lidstvo. Ale bohužel jsem si ho nedal 
patentovat. V nedávných letech totiž proběhla britským tiskem 
zpráva o nějakém širokoplošném, hloubkovém, dlouhodobém 
výzkumu spánkové deprivace, prováděném světovými akade‑
mickými kapacitami a  financovaném několikamilionovým 
grantem, jehož výsledkem bylo světoborné zjištění, že „deset 
minut odpoledního spánku se plně vyrovná dvěma hodinám 
spánku v noci“. Není to k vzteku? Já se pinožím třicet let 
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dnem i nocí psaním slovníků namísto toho, abych se za mili‑
onový grant pohodově spánkově deprimoval, a ještě navíc by 
o mně možná psali ve světovém tisku. Dobře propracovaný 
systém spánkové deprivace mi ale přišel skutečně velmi vhod 
zvláště při práci na posledním slovníku. Rozšiřování pro 2. 
vydání jsem pojal příliš rozmáchle, přidal jsem 800 stránek 
navíc; musel jsem se pak edičně potýkat s  dosud největším 
množstvím rukopisného materiálu.

Dlouhá léta jste působil v zahraničí, konkrétně ve Velké Bri‑
tánii; po návratu jste vedle práce na slovnících také přednášel 
u nás na Katedře anglistiky a amerikanistiky Ostravské 
univerzity – jaké shody a odlišnosti na akademické půdě mezi 
oběma zeměmi jste vnímal?

Ve Velké Británii jsem strávil více než 30 let. Byl jsem svěd‑
kem postupné demontáže původně velmi kvalitního a úspěš‑
ného vzdělávacího systému. Po vzoru USA docházelo postup‑
ně k  dumbing down (úpadek, snižování kvality, banalizace, 
trivializace) jak v základním a středním školství, tak i ve sfé‑
ře terciárního vzdělávání. Už od 60. let tam byly prosazovány 
v  základním školství radikální reformy pod egidou pseudo‑
psychologických a  pseudosociologických teorií, politické ko‑
rektnosti a falešného chápání lidských práv. Děti nesměly být 
„přetěžovány“ domácími úkoly a  psychicky deptány průběž‑
ným známkováním, a už vůbec ne číselným. Učitelé byli zatě‑
žování nesmírnou byrokratizací. Zorganizovat např.  exkurzi 
nebo prostě vycházku s třídou bylo spojeno s řadou písemných 
povolení a písemného souhlasu každého individuálního rodiče, 
takže se exkurze příliš nekonaly. Je pravda, že setrvačností se až 
zhruba do pozdních 80. let v některých školách učitelům i tak 
dařilo něco dětem dát, ale po radikálním prosazení inkluze se ze 
škol staly v podstatě sociální instituce a vše se výrazně zhoršilo.

Postupný úpadek jsem měl možnost vidět na vzdělání svých 
dětí s věkovým rozdílem deseti let a  samozřejmě na kvalitě 
studentů, kteří se hlásili ke studiu na univerzitu, kde jsem 
přednášel. Měli minimální teoretické ponětí o  gramatice. 
U technických oborů bylo často nutno začínat remediálními 
kurzy matematiky. České školství je zatím méně postiženo, ale 
vzhledem k tomu, že kopíruje anglosaské vzory, má nakroče‑
no ke stejnému výsledku.

Reformní tlaky kvůli úsporám postihovaly zvláště univer‑
zity. Katedra lingvistiky a fonetiky, kde jsem začal na Univer‑
sity of Glasgow učit, byla v  roce 1983 zrušena a přešel jsem 
na katedru slovanských jazyků a  literatur. Univerzita nám 
poskytovala vynikající podmínky k  vědecké práci; pracoval 
jsem s výbornými kolegy, ale celých dalších dvacet let bylo ve 
znamení boje proti tlakům katedru zrušit. Tento tlak pokra‑
čoval i po mém odchodu do důchodu. Česká sekce se udržela 
jedině díky neúnavnému boji mého nástupce, Dr. Jana Čulí‑
ka, a díky jeho schopnosti získat finanční podporu, ale už jen 
jako součást Školy moderních jazyků. I přes uvedené problé‑
my mám na působení v Glasgowě moc dobré vzpomínky. Jen 
díky všestranné podpoře ze strany univerzity jsem se mohl 
věnovat tak intenzivně práci na slovnících. Mé krátké půso‑
bení na Katedře anglistiky a amerikanistiky Ostravské uni‑
verzity bylo nesmírně příjemným završením mé pedagogické 

dráhy. Po dekádách působení na katedrách, které byly neustále 
v hledáčku prosazovatelů úsporných opatření, jsem se ocitl na 
fakultě, která byla jednoznačně pozitivně naladěná a dívající 
se dopředu. Trochu mi to připomínalo britské univerzity v op‑
timistických šedesátých letech. Na výborně obsazené katedře 
panovala dělná a dynamická atmosféra. Pro práci mi vedení 
vytvořilo ty nejlepší podmínky. Kdybych právě nepracoval na 
svých největších slovnících, snažil bych se si toto privilegova‑
né postavení rozhodně udržet. Jenže den má jenom 24 hodin. 
Ostravská univerzita udělala pro mě víc, než jsem byl schopen 
z časových důvodů udělat pro ni já. Poct, kterých se mi od ní 
dostalo, si nesmírně vážím a jsem za ně vděčen.

Je možné uchránit si při pracovním vytížení čas na zájmy či 
koníčky? Užíváte si například po soustředěné práci s významy 
slov čtení beletrie?

Slovníkářství je svého druhu řehole. Vyžaduje si absolutní 
zápal pro věc a neomezené množství času. Musí se tedy stát ja‑
kýmsi koníčkem par excellence a ten vytěsňuje na celé dekády 
ostatní koníčky natolik, že nabývají v povědomí lexikografa 
statutu téměř bohapustého lelkování. Hlavním z mých koníč‑
ků byla v době předlexikografické skutečně četba beletrie, ale 
ani k ní se už nebude snadné vrátit vzhledem k dlouhodobému 
analytickému zájmu o slova a zajímavé kontexty. Lovení a oči‑
chávání slov je určitá profesionální deformace, která značně 
snižuje přirozenou radost z četby.

Co myslíte, že Vám v životě pomohlo a pomáhá udržet se v tak 
výtečné kondici – dobré náladě i pilné práci?

V době předslovníkové jsem velmi dbal na udržování dob‑
ré tělesné kondice. Zvláště rád jsem měl turistiku a plavání. 
Když mi to nedovolil čas, tak jsem alespoň všude chodil pěš‑
ky. Posledních 30 let jsem však víceméně proseděl u počíta‑
če s minimem pohybu a začal jsem mít různé zdravotní pro‑
blémy; navíc jsem si vypěstoval kolem pasu dosti ošklivou 
náhradní pneumatiku (spare tyre). Po odevzdání rukopisu 
a korektur posledního slovníku jsem se to rozhodl radikálně 
řešit, a  sice každodenní chůzí. Pořídil jsem si „Fitbit“ – ho‑
dinky s počítačem kroků, ušlých kilometrů, spálených kalo‑
rií a  s výškoměrem. Nápravnou chodeckou kůru jsem začal 
v srpnu 2015 s (nejméně) 20.000 kroky v kopcovitém terénu 
kolem Špilberku a posléze s minimálně 100 poschodími denně 
(300 m převýšení). Nejdříve mě všechno moc bolelo, ale pak 
se stařičká tělesná schránka přizpůsobila. Po téměř roce a půl 
mám odkráčeno téměř 11 milionů kroků a  zdoláno kolem 
40.000 poschodí (převýšení asi 120.000 m). Shodil jsem 10 kg 
a cítím se zdravotně daleko lépe a hlavně jsem se opět naučil 
normálně spát – únava mě přinutila spát podstatně víc. Fitbit 
je spojen s počítačem, který mě neustále nabádá, pobízí, napo‑
míná a vše měří. Každý týden dostávám přehled výkonů a tu 
a tam mi udělí i nějaký metál. Letos 8. 12. například „Satellite 
badge“ – 35.000 poschodí. To by bylo všechno hezké, ale teď 
se musím vyvarovat toho, aby mě zase nějaké lexikografické 
jezinky nenalákaly zpět na lexikografický verpánek.

Za rozhovor i přízeň děkuje Katedra 
anglistiky a amerikanistiky FF OU a Renáta Tomášková
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Studentská konference katedry českého jazyka
Ve čtvrtek 23. 2. 2017 prezentovali na Filozofické fakultě OU 
studenti a studentky bohemistiky své bakalářské a diplomové 
práce. V  jazykovědné části se většinou hovořilo o kvantita‑
tivní lingvistice, řeč byla ale také o domácích exonymech či 
synergetické lingvistice.

Katedry českého jazyka a české literatury FF OU již řadu 
let pořádají pro své studenty studentskou vědeckou konferenci 

(SVK), která je tradičně rozdělena na část literární a jazyko‑
vou. Čtvrteční odpoledne patřilo lingvistickým příspěvkům. 
Své práce, jak bakalářské, tak diplomové, prezentovalo celkem 
pět studentů. Hodnotila se i kvalita projevu a reakce předná‑
šejících během diskuze.

V úvodním příspěvku seznámila Barbora Benešová poslu‑
chače se vztahem negace a délkou klauze. Její vystoupení bylo 
porotou, která se skládala z vyučujících katedry jazyka české‑
ho, ohodnoceno celkovým druhým místem. Největší diskuzi 
vyvolal vítězný příspěvek Michala Místeckého, který hovořil 
o  sekvenční analýze aktivity textu. Svůj výzkum soustředil 
na Wolkerovu a Halasovu poezii, tu podrobil kvantitativním 
analýzám. Poslední příspěvek Lucie Novákové byl z  oblasti 
onomastiky a zaměřil se na místní exonymické názvy. Její ply‑
nulá a systematická prezentace byla ohodnocena třetím mís‑
tem.

Tři nejlepší referáty byly finančně a věcně oceněny. Autor 
toho vítězného navíc získává možnost vystoupit na Meziná‑
rodním setkání mladých lingvistů v Olomouci. Konference se 
bude opět konat příští rok koncem února a přihlásit se může 
kdokoliv.

Mirek PÍŠTĚK,
student OSU

Studentská konference katedry české literatury
23. 2. proběhla na FF OU Studentská vědecká konference ka‑
tedry české literatury a literární vědy. Práce představilo šest 
studentů z bakalářských a magisterských ročníků.

Letošní ročník konference měl hlavní téma „stereotyp 
a inovace“. Odbornou porotu tvořili jako vždy vyučující z ka‑
tedry české literatury. Studenti, kteří představovali své práce, 
dokázali, že katedra podporuje široký rejstřík metodologic‑
kých přístupů a  rovněž široký okruh témat (od středověké 
epiky přes poezii 20. století až po soudobé literární a hudební 

dění). Hlavní cenu si vybojoval Michal Místecký s referátem 
Slova, náměty a děje. Kvantitativní cesty k textům kapely Kryš‑
tof. Použitím kvantitativních metod při zkoumání umělecké‑
ho projevu vyvolal diskusi mezi studenty a rozdmýchal spor 
mezi akademiky z kateder české literatury a českého jazyka. 
Cenu diváků obdržel Jakub Bičan za svou analýzu současného 
historického románu Marka Tomana Veliká novina o hrozném 
mordu Šimona Abelese.

Porota dále rozhodla, že na celorepublikovém kole na Ma‑
sarykově univerzitě v Brně budou fakultu zastupovat Stani‑
slav Drastík s  příspěvkem Stereotyp a  inovace gothic fiction 
v prózách Petra Stančíka a Veronika Walachová s  referátem 
Tematické stereotypy a inovace v próze Martina Fibigera An‑
děl odešel, protože jejich vystoupení nejlépe vystihla předem 
určené téma celostátní konference. V odpoledních hodinách 
se konala konference katedry českého jazyka a neoficiální pro‑
gram poté pokračoval v klubu Student OFF, resp. v obnovené 
Voliéře na dvoře FF.

Jana KASALOVÁ,
studentka OSU
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Z programu fiducie na měsíc březen
2.  3. v  18.00 Jaroslav Žila: Verše píši tesařskou 
tužkou / autorské čtení
Autorské čtení spisovatele Jaroslava Žily, spojené s uvede‑

ním jeho povídkového souboru Nikdo tady není. Hosté: na‑
kladatel knihy a hudebník Jiří Macháček, editor knihy Pavel 
Hruška, písničkář a  sochař Jan Šnéberger, říkačkář Milan 
Krupa a publicista Ivan Motýl. Jaroslav Žila je osobitý autor, 
který debutoval v  roce 1994 knihou veršů Drápy kamenů 
(Sfinga), zaslouženou pozornost si jeho netuctová poetika čer‑
pající z rodových pout, osudů a tradic i ze sepětí s drsným kra‑
jem hor získala i v dalších sbírkách Nejstarší žena vsi (Host), 
Tereza a  jiné texty (Votobia) a  V  hrudi pták (Host). Básně 
a  prózy otiskl v  řadě renomovaných časopisů (Host, Weles, 
Revolver Revue, Tvar, Protimluv), spolu s fotografiemi Viktora 
Koláře se verši podílel na vzniku výjimečné monografie Ostra‑
va – Obležené město (Sfinga). Píše texty pro ostravskou kapelu 
Kazachstán. Na sklonku loňského roku vydal prozaickou kni‑
hu Nikdo tady není (Protimluv), z níž přečte několik povídek.

14.  3. V  18.00 Jiří Hájíček: Dešťová hůl / 
čtenářský klub
Čtenářský klub, tentokrát věnovaný knize Jiřího Hájíčka 

Dešťová hůl. Večerem provází literární kritička Iva Málková.
Za román Selské baroko dostal Jiří Hájíček v roce 2005 cenu 

Magnesia Litera v kategorii próza. Rybí krev byla v roce 2013 
oceněna Magnesií Literou jako Kniha roku. Dešťovou hůl, vyda‑
nou v rámci Velkého knižního čtvrtku 2016, autor označuje za 
závěr volné trilogie věnované životu na českém venkově. Dešťo‑
vá hůl získala ocenění Kniha roku 2016 v anketě Lidových novin.

19. 3. v 10.00 Vynes si svou Morenu / jarní ateliér
Každý si vyrobí svou Morenu nebo zimu, společně ji pak vy‑

neseme do řeky Ostravice. Větve nebo dlouhou slámu s sebou.
Jarní dětský ateliér, na kterém spolu tvoří děti a jejich do‑

spělý doprovod. Současné umění a netradiční výtvarné techni‑
ky srozumitelně a bez nudy v podání zkušených lektorů a vý‑
tvarníků Marcely Lysáčkové a Maxe Lysáčka. Vstup zdarma.

21.  3. v  18.00 Po stopách ostravských hradeb 
a bran /vycházka a křest bulletinu
Vycházku povede historička Romana Rosová. Sraz v  18.00 

u Sýkorova mostu. Při křtu jarního bulletinu Krásná Ostrava 
si připomeneme 750. výročí první zmínky o Moravské Ostravě. 
Moravská Ostrava získala ve 2. polovině 14. století zděné hradby 
se třemi branami – Kostelní, Hrabovskou a Přívozskou. Hradby 
i brány byly postupně v průběhu 1. třetiny 19. století bourány, ne‑
boť bránily rozvoji a rozšíření vznikajícího průmyslového města. 
V rámci vycházky si stručně nastíníme historii městského opev‑
nění, připomeneme si, kudy hradby vedly, projdeme část jejich 
trasy a zastavíme se na místech, kde stály brány. Na závěr si uká‑
žeme poslední dochovaný úsek hradební zdi v blízkosti kostela 
sv. Václava a v prostorách ostravsko ‑opavského biskupství. Pořá‑
dáme ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.

22. 3. v 19.00 Sothiac / koncert
Sothiac je hudební projekt berlínských muzikantů Pata 

Moonchyho, zpěváka a hráče na elektronické nástroje, a Lu‑
cia Liguoriho, který hraje na kytaru a gong. Moonchy používá 
hlas jako nástroj s mnoha evokativními odstíny a také se jako 
hudebník zaměřuje na analogové elektronické nástroje. Liguo‑
ri je multiinstrumentalista a skladatel, jenž experimentuje se 
zvuky. Oba pracují s interpretací různých hudebních jazyků, 
jejich tvorba se pohybuje na pomezí žánrů avantgarda/drone 
music/psychedelic ‑doom.

23.  3. V  18.00 Radovan Lipus: Dům zasvěcený 
snům / premiérová projekce
Radovan Lipus uvede v ostravské premiéře projekci svého 

filmu Dům zasvěcený snům. V šumném putování vás David 
Vávra v netypické dvojroli akčního reportéra a solidního re‑
daktora provede tajemnými zákruty dějin a prostoru slovut‑
ného Národního technického muzea v Praze. Prozkoumáme 
společně nejen důstojnou hlavní muzejní budovu a její záku‑
lisí, kde nás čeká například Otto Wichterle, Josef Gočár nebo 
čiperný permoník, ale navštívíme také mimopražské pobočky 
a depozitáře v Čelákovicích, Chomutově či Plasích. Tak pojďte 
všichni sem! Volá vás eN Té eM! Za spolupráci děkujeme Čes‑
ké televizi a Národnímu technickému muzeu.

31. 3. v 18.00 Festival pro náměstí / slavnostní 
zahájení
V  rámci Česko ‑německého kulturního jara 2017 po celý 

duben ožije Náměstí Edvarda Beneše v centru Ostravy. V mís‑
tě bývalého Německého domu vyroste intervence architekta 
Adama Wlazela a Kateřiny Vídenové (MAK!), kterou oživíme 
nejrůznějšími kulturními akcemi.

V pátek 31. 3. bude intervence slavnostně odhalena a může‑
te se těšit na divadelní výstup inspirovaný historií Německého 
domu v podání herců Jana Fišara a Tomáše Jirmana, na speciální 
pojízdný bufetek a další program. Po celý duben se pak můžete 
do Festivalu pro náměstí aktivně zapojit a  intervenci zabydlet 
svými nápady a vstupy, kulturními výstupy, lamentacemi, čte‑
ním, zpěvem, prostě čímkoli, k čemu vás bude intervence inspi‑
rovat. Chystá se také odborná plánovací dílna, na které budeme 
hledat příčiny současného tristního stavu a také východiska a ná‑
vrhy řešení. V dubnu budeme s lidmi na náměstí vytvářet lavičky 
a pocitové mapy, diskutovat o tom, jak by mělo náměstí vypadat 
a fungovat, připomeneme také historii této lokality. Podrobný 
program festivalu najdete od druhé poloviny března na strán‑
kách, facebooku a  letáčcích klubu Fiducia a  Centra PANT.

Česko ‑německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kul‑
turní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo 
v  Praze, Goethe ‑Institutu v  Praze, Česko ‑německého fondu 
budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolu‑
práci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních 
věcí České republiky.

Z bohatého programu vybrala Eva MRHAČOVÁ
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Novinky nakladatelství academia
Dramatik na pranýři
— Eduard Burget
Spisovatel a dramatik František Zavřel (1884–1947) byl jako 

autor řady divadelních her, románů a básnických sbírek pozo‑
ruhodnou osobností českého kulturního života první poloviny 
20. století. Svým nacionalismem, konzervativním založením, 
odporem k demokratickým tradicím a především vypjatým 
individualismem se často ocital mimo kontext liberálně de‑
mokratické kultury první republiky. Od poloviny třicátých 
let byl přiřazován k tvůrcům sympatizujícím s italským a čes‑
kým fašismem, jeho veřejná vystupování nabývala až extrém‑
ních poloh, případně se cílenou kampaní snažil skandalizovat 
osobnosti domácí kultury a politiky. Monografie, která spojuje 
prvky biografické a obecně historické, se snaží postihnout Za‑
vřelovo literární, dramatické i publicistické dílo v celé jeho šíři 
a rozmanitosti a včlenit je do kontextu tehdejší doby. Vychází 
v edici Paměť.

 
Věda života
— Jiří Padevět
Rozhovory s profesorem Jiřím Drahošem
Kniha rozhovorů s  profesorem Jiřím Drahošem přináší 

cenné poselství o druhé polovině 20. století, prožité v prostře‑
dí české vědy. Profesor Drahoš hovoří otevřeně o svém dětství 
v Jablunkově, o studiu chemie v Praze a o své vědecké kariéře, 
která vyvrcholila v  posledních osmi letech funkcí předsedy 
Akademie věd České republiky. Srozumitelným způsobem 
představí obor chemického inženýrství a  rovněž fungování 
AV ČR. Během vyprávění se dotkne také světa hudby, kterého 
se účastní nejen jako posluchač, ale i jako sborový zpěvák.

 
Příběh civilizace 2. vydání
— Miroslav Bárta
Mezinárodně uznávaný egyptolog a  archeolog Miroslav 

Bárta se ve své nové knize zabývá mechanismy, které měly 
a mají zásadní vliv na vývoj komplexních civilizací. Za pomoci 

mnoha společenských, přírodních i technických věd hledá od‑
povědi na to, jak civilizace – a nejen ta staroegyptská – vznik‑
ly, fungovaly, jaké byly jejich cesty vývoje, jak se vyrovnávaly 
s krizemi i změnami přírodního prostředí a také jak zanikaly. 
Výsledkem tohoto hledání smyslu dějin a člověka je zejména 
poznání, že naše minulost rozhodně není mrtvá. Naopak, mů‑
žeme v ní najít zdroj inspirace, ale i poučení o nás samotných 
a o světě, který nás obklopuje.

 
T. G. Masaryk a židovství
— Miloš Pojar
Kniha poskytuje souhrnný pohled na vztah Tomáše Masa‑

ryka k Židům a židovské otázce v českém i evropském kon‑
textu a  také na poměr významných židovských osobností 
k Československu a k Masarykovi zvláště. Pokouší se zachytit 
vývoj a proměny Masarykových názorů na Židy a židovství od 
raného mládí a popsat klíčové události, které utvářely Masa‑
rykovy postoje. Práce je rozdělena do deseti kapitol, sledujících 
Masarykovo mládí a studia ve Vídni, jeho působení do první 
světové války (včetně hilsneriády), Masarykův postoj k mar‑
xismu a jeho názory na řešení sociální otázky, jeho vztah ke 
křesťanství a  judaismu. Zvláštní pozornost je věnována po‑
stavení Židů v českých zemích od dob josefínských reforem 
a poměru T. G. Masaryka k sionistickému hnutí, stejně jako 
k českožidovskému hnutí a problému asimilace vůbec. Závě‑
rečné kapitoly se věnují situaci Židů v první republice, prezi‑
dentově cestě do Palestiny v roce 1927 a v přehledu také zájmu 
T. G. Masaryka o některé významné židovské osobnosti, jakož 
i názory těchto učenců a politiků na Masaryka a jeho působení 
v průběhu několika desetiletí.

Vychází v edici Historie
Vybrala Eva MRHAČOVÁ
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ
Rozhovor s doc. Ivou Málkovou, exprorektorkou 
a nyní členkou Národního akreditačního úřadu

Z Vašeho životopisu a vědeckého profilu je zřejmé, že Váš život 
je spojen s Ostravou a jejími vysokoškolskými institucemi. 
Které události a osobnosti Vás nejvíce ovlivnily?

Ostrava je součástí mé identity. Všechno, co k  ní patří. 
Neklid, nepřízeň, napětí, drsnost, rozpornost, síla, úsilí, bo‑
jovnost, schopnost vstával jako fénix, nevzdávat se a radovat 
se. Mám to štěstí, že lidé se stejnými vlastnostmi mě vždycky 
v životě obklopovali a motivovali. Měla jsem úžasné prarodiče, 
kteří si protrpěli poválečné období mj. za své působení v So‑
kole, ale jako dítě jsem z jejich strany nikdy nepocítila zlobu 
a nepoznala rezignaci, ale vždy jenom okouzlení životem, pře‑
svědčení, že práce, fyzické cvičení a přátelství mají naplňovat 
život. Moji rodiče na nás se sestrou byli hodně přísní, sport 
a práce bylo to, co nás formovalo, ale už se mi nesčetněkrát 
hodila zkušenost, že je třeba nejprve „postavit do latě“ sebe, 
nefňukat, srovnat si priority v hlavě, pochopit, kdo, proč a jak 
vás má rád, a zase se rozběhnout, nasadit křídla a…

Profesně mě výrazně ovlivnili mí dva školitelé, prof. Sva‑
tava Urbanová a prof. Zdeněk Kožmín. Oba jsem si je vybrala 
a udělala tak pro sebe to nejlepší. Svatava Urbanová je pořád 
tou, která vystupuje ze stereotypů a otevírá nová témata, vra‑
cí se a současně uplatňuje nové metodologické přístupy. Díky 
Svatavě Urbanové jsem si potvrdila, že energie, hledání, a dob‑
rá nálada patří do vědy. Do Brna na doktorát jsem šla hlavně 
za Zdeňkem Kožmínem, byl to protiklad mé tehdy těkající 
energie, jeho dynamika byla opačná, jeho znamením byl klid 
a opakované návraty a znovu promýšlení. Konzultace s ním, 
přemýšlení nad jeho poznámkami, úvahy nad jeho přednáška‑
mi, to byly zásadní impulsy, od té doby vím, že skutečnosti se 
dějí a jeví a je potřeba vždy usilovat o jejich poznání.

Paní docentko, je o vás známo, že po celá středoškolská 
i vysokoškolská studia jste se věnovala sportu. Jste dvojnásob‑

ná akademická mistryně republiky v běhu na 400 m překážek. 
Zdědily lásku ke sportu i vaše děti?

Atletická éra, vítkovický stadión, vícefázové tréninky, přá‑
telé na celý život, šťastné to období středoškolských a vyso‑
koškolských let… Atletický trenér Oldřich Jurák patří mezi 
bytosti, které mne ovlivnily.

Nejzásadněji však můj život změnily a naplnily moje dce‑
ry. Byly vždycky „živá stříbra“ a  chtěly zkoušet něco jiného 
než maminka. Věnovaly se tanci. Takže všechny pohyby se 
podřizovaly disco dance, show dance, contemporary dance, 
jazz dance. Myslím, že obě v sobě kloubí energické po mně 
a múzické po jejich otci. Jsem ráda, že nás spojuje i to, co pova‑
žuji za podstatný princip každého života – snahu, aby tělesné 
a duševní bylo v rovnováze, a jedno posilovalo druhé.

Jste známá a uznávaná literární historička, s bohatou 
publikační činností. Jaký je váš vědecký program na příští 
období?

Poslední roky se věnuji poznávání další nezpracované po‑
zůstalosti. Tentokráte patří Jaromíru a Dolores Šavrdovým. Je‑
jím prostřednictvím poznávám Šavrdu básníka, prozaika, no‑
vináře, vydavatele samizdatové edice Libri prohibiti, chartistu. 
Pokouším se v souvislosti s jeho životem a hodnocením jeho 
tvorby a jeho rolí ve společenském a politickém a literárním 
životě sledovat podobu a proměny kolektivní a kulturní pamě‑
ti. V letošním roce chci dokončit knížku. Součástí pozůstalos‑
ti jsou desítky dopisů z vězení. Z nich připravuji edici, která 
zachycuje každodenní útrapy politického vězně v 70. a 80. le‑
tech 20. století, „ztíženou možnost komunikace“ se světem „na 
svobodě“ a také dvojí podobu tíhy, kterou sdíleli oba manželé. 
Edice korespondence by měla být hotova v roce 2018.

V  mých badatelských přemýšleních hrají podstatnou roli 
také doktorandi, jichž jsem školitelkou. Hledání témat, 

Portrét (foto Martin Straka) Moje poklady – Tereza a Anna (foto Martin Tychtl)
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prozkoumávání archivních zdrojů, pramenné literatury, 
z nichž budou vycházet, diskuse nad jejich vizemi, to jsou im‑
pulsy, se kterými se také vyrovnávám. Zaměstnávají mne, zne‑
pokojují mne jejich tázání a prvotní badatelské kroky „mých“ 
doktorandů.

Vloni jste byla jmenována členkou Národního akreditačního 
úřadu. Většina lidí, s nimiž jsem o tomto úřadu hovořila, jeho 
podstatě příliš nerozumí.

Vnímám práci v  Radě Národního akreditačního úřadu 
skoro jako přirozené pokračování (a také ocenění) mého té‑
měř dvacetiletého působení v rolích proděkanky a prorektor‑
ky pro studium na filozofické fakultě a Ostravské univerzitě 
a v kontextu českých vysokých škol. Dostala jsem „na starost“ 
tři oblasti vzdělávání – Učitelství, Neučitelskou pedagogiku 
a Filologii. Podstata úřadu je něčím blízká Akreditační komi‑
si. Novela zákona, která nabyla účinnosti 1. 9. 2016, ukončila 
existenci Akreditační komise a  dala vzniknout Národnímu 
akreditačnímu úřadu. V  pravomoci Akreditačního úřadu 
jsou tedy akreditace studijních programů a tzv. institucionál‑
ní akreditace. Novinkou je také to, že kritéria pro jednotlivé 
studijní programy vedle zákona (a Rada Národního akreditač‑
ního úřadu se jimi musí také řídit a učit se s nimi žít) určují 
také nařízení vlády. To, na co si budeme muset zvyknout, je 
i skutečnost, že nebudou existovat subkomise, v kterých jsme 
se už orientovali. Pro každé správní řízení (to je taky novin‑
ka: v důsledku přijetí novely vstupuje do života vysokých škol 
Správní řád jako další zákonná norma, s níž se musíme jak vy‑
soké školy, tak Národní akreditační úřad vyrovnat), tedy pro 
akreditaci každého studijního programu bude z hodnotitelů 
ad hoc sestavována komise hodnotitelů, kteří budou posuzovat 
studijní program. Návrh na složení hodnotící komise připra‑
vuje předseda Akreditačního úřadu ve spolupráci se členem 
Rady, který je zpravodajem pro příslušnou oblast vzdělávání. 
Hodnotitelé pro jednotlivé oblasti vzdělávání už jsou vybráni 
a schváleni – mj. fakulta připravila podklady výborně a uspěla, 
řada osobností fakulty byla mezi hodnotitele zařazena.

Z novely VŠ zákona vyplývá, že schvalování jednotlivých 
studijních programů nastaví univerzita. Jak to bude probíhat? 
Prosím, vysvětlete konkrétně: budeme chtít založit nový obor, 
třeba bakalářský obor portugalština ve sféře podnikání. Jak 
budeme krok za krokem postupovat?

K první otázce, ano, univerzita bude moci schvalovat jed‑
notlivé studijní programy sama, jen když získá institucionální 
akreditaci pro danou oblast vzdělávání. A  teď k  vizi portu‑
galštiny na fakultě. Protože na univerzitě ještě není nastaven 
a není funkční celý systém, tak nevím, kterou z možných vari‑
ant přípravy vybrat. Stejně tak (jak vím, intenzivně se na tom 
pracuje) na fakultě ještě není definitivně rozhodnuto, která 
z podob při vřazování oborů pod program bude zvolena. A teď 
k portugalštině, musela bych vědět: bude to nejdříve modul? 
Bude to studijní program se specializací? Bude to minor obor 
ve sdruženém studiu? Bude k dispozici vyučující jako garant 
programu, budeme mít a zaplatíme garanty profilujících před‑
mětů? Budou mít všichni dostatečné dlouhodobé vědecké vý‑

sledky? Budou mít za sebou granty a projekty? Bude to akade‑
mický nebo profesní studijní program? Neznám odpovědi na 
dílčí otázky, proto neumím odpovědět na dotaz.

 
Co znamená, že studijní obory se budou překlápět na studijní 
programy. Není to jen zcela zbytečná hra se slovíčky?

Není to hra. Zákon už s pojmem studijní obor nepracuje, 
existují pouze studijní programy. Každý studijní program pa‑
tří pod určitou oblast vzdělávání (v nařízení vlády jsou určeny 
typické studijní programy oblastí a rámcový profil absolventa). 
Každý studijní program musí splňovat řadu kritérií (nechci 
opakovat všechny standardy nařízení vlády), např. mít svého 
garanta. Ten nově podle zákona odpovídá za přípravu, reali‑
zaci a hodnocení studijního programu (je potřeba promyslet 
a koordinovat role vedoucích kateder a garantů…), je tedy ne‑
reálné u našich oborů mechanicky překlopit obor na program. 
Bude to velmi sofistikovaná činnost, jak vymezit studijní pro‑
gramy na jednotlivých fakultách, v určitých oblastech a jak se 
vyrovnat se všemi standardy, ale může to být dobrý podnět 
k vystoupení ze stereotypů. Výsledkem se může stát nabídka 
perspektivních, efektivně řízených, jedinečných, a přece na fa‑
kultě propojených a otevřených (pro další moduly a speciali‑
zace) studijních programů.

Za rozhovor poděkovala Eva MRHAČOVÁ

Ukázka odborných publikací docentky 
Málkové o Františku Hrubínovi

Prorektorka Iva Málková (foto: Archiv FF OU)
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Díl VI. Kolowratové
Historie Kolowratů z Ko‑
lovrat sahá až do třinác‑
tého století a  je spoje‑
na se vsí Kolovraty na 
katastru dnešní Prahy. 
Členové rodu se jako 
nositelé zemských a  říš‑
ských titulů podíleli na 
vládě v  českých zemích 
a  na utváření jejich dě‑
jin. Z hojně rozvětveného 
rodu přežila do dnešních 
dnů pouze linie Kolowrat‑

‑Krakowsky, odvozující svůj původ od hradu Krakovec na 
Rakovnicku. Jejím nestorem byl po celé 20. století významný 
národohospodář a diplomat Jindřich Vilém (1897–1996) žijí‑
cí téměř polovinu svého života ve Spojených státech americ‑
kých. Čtvrtý syn a poslední ze sedmi dětí hraběte Leopolda 
Kolowrat ‑Krakowského (1852–1910) a jeho manželky Naděž‑
dy von Huppmann ‑Valbella (1858–1942) spatřil světlo světa 
v Týnci u Klatov. Dobrodružný život v rakousko ‑uherské ar‑
mádě a na bojištích první světové války vyměnil ve 20. a 30. 
letech za cestovatelskou vášeň, kterou ukončila až předčasná 
smrt Jindřichova nejstaršího bratra a významného automo‑
bilového závodníka Alexandra (1886–1927). Benjaminek se 
stal ze dne na den hlavou rodu s úkolem zabezpečit jeho dal‑
ší trvání a prosperitu. Jindřich se proto jako správný ekonom 
zbavil nerentabilního zámku v Týnci na Tachovsku, který na‑
hradil na zakázku postaveným funkcionalistickým palácem 
Chicago na Národní třídě v Praze s prodejnou zemědělských 
produktů z  kolowratských podniků a  prosperujícími Zápa‑
dočeskými dřevařskými závody specializujícími se na výro‑
bu dřevěných domků. Pokrokové sociální smýšlení vůči více 
než šesti stům zaměstnanců vyslou‑
žilo hraběti přezdívku „zemědělský 
Baťa“ nebo „agrární socialista“. Ani 
zestátnění majetku v období okupace 
neznemožnilo Jindřichovi podílet se 
ve spolupráci s  odbojovou skupinou 
Parsifal na protinacistickém odboji, 
za což byl po válce vyznamenán pre‑
zidentem Benešem Československým 
válečným křížem. Přestože zaměstná‑
vala hraběte po osvobození především 
ekonomická situace rodu, neobrátil se 
jako dlouholetý přítel Jana Masaryka 
k  nově se formujícímu Českosloven‑

sku zády a odešel ve funkci vyslance reprezentovat zájmy své 
země do turecké Ankary. Po únorovém převratu, kdy mu byl 
v nepřítomnosti odebrán veškerý majetek, odsoudil tvrdě na‑
stupující nedemokratický režim a se svou druhou manželkou 
(první manželství s bratrovou vdovou, ruskou princeznou So‑
fií Nikolajevnou Trubeckou, která zemřela v roce 1938, zůstalo 
bezdětné) občanského původu Marií Klimtovou (1907–1991) 
a dětmi Jindřichem (1933), Arnoštem (1935) a Evou (1938) se 
přestěhoval po krátkém mezipřistání v Británii do Spojených 
států Amerických, kde se mu ještě v únoru 1943 narodil po‑
slední syn František Tomáš (1943–2004). Za oceánem, kde 
se nikdo neohlížel na jeho šlechtický původ, se Jindřich jako 
správný byznysmen zapojil do amerického podnikání. Když 
vinou nespolehlivého společníka musel prodat pilu v New Jer‑
sey, angažoval se jako farmář v Massachusetts, a když ani to 
nevyšlo, živil se jako obchodník s tělocvičnými pomůckami. 
Po pádu komunismu v listopadu 1989 začal hrabě navštěvo‑
vat Československo a plně se věnoval restitucím zabaveného 
majetku. Do vlasti přesídlil natrvalo až po manželčině smrti 
na počátku 90. let. I po překročení devadesátky se hrabě ujal 
vedení rozsáhlého rodového majetku, do jehož správy zasvě‑
coval nejmladšího syna Tomáše. V roce 1991 převzal Jindřich 
Kolowrat ‑Krakowský z  rukou prezidenta Havla Řád TGM 
druhé třídy a v duchu rodinné tradice pronajal o dva roky poz‑
ději za symbolickou jednu korunu ročně Národnímu divadlu 
na dvacet let Kolowratský palác na Ovocném trhu v Praze. Bo‑
hatý život Jindřicha Kolowrat ‑Krakowského se naplnil v úcty‑
hodných osmadevadesáti letech na samém počátku roku 1998. 
Po předčasné smrti hraběte Tomáše Kolowrat ‑Krakowského 
(2004) je dnes správkyní rodového majetku jeho dlouholetá 
partnerka Dominika (1966), která se společně s dětmi Max‑
miliánem (1996) a Francescou (1998) věnuje Nadačnímu fon‑
du Kolowrátek určenému pro aktivity rodu v oblasti kultury, 
vzdělávání, lidských práv.

Kamil RODAN, 
absolvent FF

ČESKÁ ŠLECHTA  aneb PŘÍKLADY
HODNÉ NÁSLEDOVÁNÍ

Kolowratský palác na 
Ovocném trhu v PrazeJindřich Kolowrat ‑Krakowsky (1897‑1996)
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Obrana eseje
Nejlepší světové univerzity, anglické a americké, jsou tak dob‑
ré proto, že mají dost peněz, aby mohly provozovat vědu a vý‑
uku klasickým, staletími prověřeným způsobem.

Slýcháme, že na nich dokonce stále ještě píší eseje. My jsme 
je dávno zapudili jako příliš literární útvar a nebezpečně libo‑
volný styl. Esej však na tamních univerzitách není jednoduše 
úvaha, tedy záznam toho, co se člověku honí v hlavě – jak si 
někdy myslíme. (Ano, i  tam se výrazem essay označuje kde‑
co  – článek, referát, seminárka, historka… U  nás nejistotu 
ještě zesiluje kolísání mezi mužským a ženským rodem.) Vět‑
šina akademiků, zřejmě pod vlivem dominance přírodních 
věd, pokládá za jediný přípustný odborný, ne esejistický styl. 
Významní intelektuálové samozřejmě esejisticky píší, někdy 
i tlusté knihy – ale zpravidla je nemohou vykázat jako výstup 
vědecké činnosti. Zejména ve společenských a humanitních 
vědách je kolem esejistického formátu mnoho nešťastných 
sporů. Otázka, co je a co není věda, se totiž vyostřuje, jde  ‑li 
o peníze a kariérní postup. Ve skutečnosti přechod mezi vě‑
dou, publicistikou a literaturou byl a je plynulý.

Nebojme se tedy učit studenty psát eseje, skutečné eseje. Je 
to klasické, humanitní – i společenské. Nemusí jít hned o vr‑
cholnou formu intelektuálního zpracování problému, jejíž 
ideál vytvořili Montaigne, Bacon či Locke, stačí dílčí výkon 
prokazující studijní pokroky. Že je to náročné? Ano, a právě 
proto. V eseji se může projevit to, co jsme dosud studentům 
zakazovali  – být osobní a  mít názor. Esej může být osobní 
(v tzv. odborném stylu se naopak ich ‑forma přísně zapovídá), 
ale vlastní názor musí být dobře prokázán, zkušenost zobec‑
něná. Esej se nepíše do deníčku, chce někoho přesvědčit, chce 
veřejně hájit stanovisko autora. Emoce jsou přípustné, hravost 
i vtip, ale věc, o kterou jde, je vážná. Akademický esej jako 
jedna z kontrol studia musí především prokázat, že student je 
schopen náležitě uspořádat myšlenkovou konstrukci tématu, 
problému, svůj názor či tezi musí zdůvodnit, vsadit do nále‑
žitého kontextu, třeba dějinného, a prověřit souhlasnými i ne‑
souhlasnými stanovisky uznávaných odborných autorit. Od 
strohého vědeckého pojednání se však liší duchaplností a  li‑
terární ambicí.

Esejistickému psaní se člověk ovšem musí učit. Studentům 
je třeba vracet výtvory plné pouhých emocí a  nesoudného 
vášnivého zaujetí, neprokázaných tvrzení, odbíhání od téma‑
tu, vyplňování textu slovní makulaturou. V angloamerickém 
prostředí se už středoškoláci učí psaní akademických esejů, 
dokonce i u nás existují kurzy, které připravují zájemce o při‑
jetí na prestižní univerzity, protože eseje bývají součástí přijí‑
macích zkoušek (např. Fulbrightova komise v ČR).

My jsme z  pohodlnosti eseje a  úvahy nahradili testy. Vy‑
hodnocení odpovědí je totiž snadné  – mřížkou nebo algo‑
ritmem počítače, v případě otevřených otázek jednoduchou 
mentální šablonou. Jenomže test kontroluje pouze to, zda si 

student látku pamatuje, případně nakolik jí rozumí a dovede 
ji aplikovat v praxi. Nenutí však studenta uspořádat myšlenky 
do komplexnější struktury a samostatně je vyjádřit. Klasické 
seminární práce, písemné či přednášené, se rovněž z úspor‑
ných důvodů nehodnotí, nanejvýš se kontroluje, nejsou  ‑li 
plagiátem, ale studenti se na nich vlastně nenaučí systematic‑
ky pracovat.

Studentů je příliš, pochopitelně i  těch slabších víc, než 
bylo dříve obvyklé. Výuka se proměnila v  pásovou výrobu. 
Jednodušší je filtrovat nevhodné jedince negativním testo‑
váním – nevíš, neumíš, ven! Trénovat nadaného je mnohem 
větší piplačka.

Akademický argumentační esej se přitom i  na našich 
univerzitách občas používá  – a  studenti i  učitelé jsou touto 
formou nuceni na sobě víc pracovat. Zadání témat, obsahu 
i formy esejů musí být předem velmi přesně stanoveno, právě 
tak jako vícekriteriální způsob jejich posuzování. Na hodno‑
cení existují důmyslné tabulky a bodové škály, celý proces je 
transparentní a přiměřeně objektivní. Samozřejmostí je i do‑
plňkové slovní hodnocení. Jsou eseje, které studenti píší po 
pečlivé přípravě doma, ale jsou i klauzurní práce, jež musí stu‑
denti napsat bez přípravy a pomůcek během 45 minut.

Ne vždy a všechno se dá kontrolovat formou eseje. Možná 
že i ne každého. Jsou lidé, kteří jsou lepší v ústním než písem‑
ném projevu, jiní zvládají dobře obsah, ale ne formu.

Čeho se ale obávám nejvíc, je rostoucí počet těch, kteří 
nejen že už nejsou schopni vůbec jakkoli psát, ale vlastně ani 
neumějí uspořádat myšlenky, udržet tematickou linii, nema‑
jí názor, jen dojem, před argumenty dají přednost historkám, 
postřeh mají za poznatek… Raději se něco nabiflují, pak napí‑
šou test, odpapouškují fráze a definice… a očekávají diplom.

Když nutím studenty, aby vyjádřili svůj vlastní názor, stáh‑
nou něco z internetu. Když jim pak řeknu, aby si to po sobě 
přečetli a vyvodili nějaké důsledky z toho, co říkají, ukáže se, 
že o tom nepřemýšleli. Jedna studentka mou snahu naučit ji 
samostatně uvažovat a  přiměřeně volně se vyjádřit komen‑
tovala slovy, že neumí vařit omáčku z ničeho. Chápu, poziti‑
visticky orientovaný vědec či analytický filosof také odmítne 
esejistickou formu, možná se stejně pohrdavým příměrem. 
Ale myšlení a  logika mu nechybí, a  svůj předmět uchopuje 
svou metodou a výsledky své intelektuální práce prezentuje 
formálně precizním způsobem podle zvyků panujících v jeho 
odborné komunitě.

Ale my, na filozofické fakultě, bychom si snad trochu té sta‑
ré dobré práce s akademickým esejistickým psaním dát měli. 
Intelektuální pečlivost, duchaplnost a  jazyková noblesa by 
měla být právě naší – klasickou – devízou.

Vladimír ŠILER

ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ


