
Camille Pissarro
Jacob Abraham Camille Pissarro (1830–1903) se narodil na 
ostrově Svatého Tomáše v Karibském moři. Ve dvanácti letech 
byl poslán do školy v Paříži, kde začal pravidelně kreslit. Jako 
samouk nadšeně kreslil i po návratu na rodný ostrov. V roce 
1855 přijel znovu do Paříže a začal se věnovat jen malování. 
Uvědomil si, že má mimořádné nadání hlavně pro krajino‑
malby, i když kritikové tvrdili opak.

Zlomem v jeho životě i tvorbě bylo setkání s impresionisty, 
kteří jej velice ovlivnili. Jeho impresionismus zůstal ale origi‑
nální, což bylo dáno kupř. precizně promyšlenými kompozice‑
mi. Velice těžce nesl kritiku impresionistických malířů a do‑
konce začal pochybovat o hodnotě svého malířského umění. 
Proto započal malovat i  postavy, změnil techniku nanášení 
barev a zdokonalil kresbu. Začal též experimentovat s teorie‑
mi umění, studoval vlivy světla, klimatu i ročních období. Ke 
konci života maloval hlavně to, co viděl z okna svého ateliéru 
nebo z oken hotelů a bytů. Nakonec se dožil i prvních velkých 
úspěchů, např. retrospektivní výstavy svých děl.

Mezi jeho nejznámější díla patří plátno Červené střechy, 
venkovské zákoutí, zima, které je jedním z  nejzralejších Pi‑

ssarrových impresionistických obrazů. V prvním plánu jsou 
umístěny stromy bez listí, které zakrývají částečně výhled. Za 
stromy se pak krčí bílé domy s červenými střechami. Celý ob‑
raz zalévá kontrastové světlo. Chladný zimní den čiší z bledě 
blankytného nebe, světle hnědých kmenů stromů i bílé bar‑
vy domů. Červená barva střech pak zahřívá plátno společně 
s oranžovou a temně žlutou barvou polí.

Od 80. let se pokusil dodat své tvorbě nový impuls, a proto 
vedle změny technik začal malovat i postavy, které doposud 
hrály na jeho obrazech jen podřadnou roli. Slavný je např. ob‑
raz Venkovské děvčátko s  prutem. Před sebou máme jakoby 
pohled z ptačí perspektivy. Z dívčiny tváře, jejího klidu i za‑
myšlení lze pak vyčíst inspiraci např. Augustem Renoirem.

Význam jednoho z nejplodnějších francouzských impresi‑
onistických malířů Camilla Pissarra spočívá nejen v jeho díle, 
ale i v  jeho patronském přístupu k dalším malířům, kteří si 
vážili jeho děl a často u něj hledali inspiraci.

Marek ZÁGORA,
absolvent FF
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Venkovské děvčátko s prutem (1881) Červené střechy, venkovské zákoutí, zima (1877) Autoportrét (1873)
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Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky zasílejte ve formátu doc, docx, odt nebo rtf.  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 nebo jana.bolkova@osu.cz nejpozději do 25. 5. 2017. 
Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do květnového čísla zařazeny.
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VZPOMÍNKY NA JANA PATOČKU

Vzpomínky IV.
Doma jsem pana profesora Jana Patočku navštívil jenom jed‑
nou. Bydlel v malé vilce v Tomanově ulici, která se od soused‑
ních staveb výrazně lišila. Jeho pracovna s oknem do zahrady 
mi připadala malá, ale působila docela útulně. Čekal jsem, že 
v ní budou samé knihy, ale na stěnách bylo jenom pár polic 
s knihami, které bylo třeba mít po ruce. Psací stůl, židle, gauč 
a víc si nepamatuji. V hovoru doma byl pan profesor otevře‑
nější než na akademické půdě a tak přišla řeč i na politickou 
situaci. Tou na počátku sedmdesátých let byla probíhající nor‑
malizace provázená vyhazovy různých celebrit z komunistické 
strany. „Představte si, že vyhodili i Roberta Kalivodu; vždyť 
to byl nejlepší z  těch, koho ještě měli!“, říkal zvýšeným hla‑
sem. Vyhazovali ovšem ze zaměstnání i nestraníky, zakazo‑
vali přednášet a publikovat lidem, kteří se výslovně nepřihlá‑
sili k podpoře okupačního režimu. Filosofii, která se pomalu 
začala rozvíjet a dohánět třicetileté zpoždění za světem, opět 
nahradil ortodoxní neostalinský marxismus ‑leninismus. Jana 
Patočku poslali jednoduše do důchodu.

Tak snadno se však okruh jeho žáků rozprášit nenechal. 
Jednotlivé skupiny se scházely i nadále a pana profesora zvaly 
k přednáškám do soukromých bytů. V Pařížské ulici u Dani 
Horákové probíhal cyklus Platón a  Evropa, další přednášky 
byly k  slyšení na Malé straně v ulici U zlaté studny. Na Vi‑
nohradech ve vilce v bytě a ve velkém křesle básníka Josefa 
Palivce pronesl Patočka také několik nezapomenutelných 
přednášek o fenomenologii, o Faustovi a o nějaké patro výše, 
v  atelieru Pavla Brázdy a  Věry Novákové, mluvil, pokud si 
dobře pamatuji, o české meziválečné filosofii. Slyšel jsem od 
něho již třetí verzi a bylo pro mě velmi zajímavé sledovat, jak 
se z jeho původně nevinného vzpomínání na mladá léta prv‑
ní republiky, věnovaného skupině mladých studentů teologie, 
klubala promyšlená filosofická koncepce o vztahu českého my‑
šlení k Masarykovu založení republiky. Patočka zkrátka patřil 
k autorům, kterým přednášení svědčilo. Ne snad, že by se chtěl 
předvádět, ale jaksi potřeboval svou myšlenku nejprve vyslovit 

nahlas před druhými lidmi, snad aby si ověřil, že nalezl srozu‑
mitelnější formulaci, než by byla ta od stolu.

Bytové přednášky a semináře se od těch akademických ne‑
lišily obsahovou úrovní, ale příznivější atmosférou pro násle‑
dující diskuse. Tehdy ještě nepanovala atmosféra bytových se‑
minářů jako ta, která nastoupila po zveřejnění Charty 77, kdy 
musel být člověk neustále připraven na to, že třeba při diskusi 
o Herakleitovi do místnosti vtrhnou příslušníci Státní bezpeč‑
nosti a všechny přítomné filosofy pozatýkají.

Patočka byl v  domácím prostředí mnohem otevřenější 
a nikam nepospíchal, takže bylo s ním možné probrat i věci, 
o  kterých by asi na veřejných přednáškách příliš nemluvil. 
Jednou z takových věcí bylo náboženství, které tehdy bylo pro 
mě palčivou otázkou. Zajímalo mě zejména, jak se staví ke 
křesťanství, protože jsem k němu právě našel cestu. Na koho 
jiného jsem se měl obrátit než na skutečného filosofa. Nebudu 
zastírat, že mě jeho vyhýbavé odpovědi příliš neuspokojily. Byl 
najednou mnohem opatrnější než jindy, volil neutrální výrazy 
a upozorňoval na problematická místa v mých otázkách. Tepr‑
ve s odstupem času jsem trochu porozuměl tomu, o co mu šlo.

Byl mu blízký nenáboženský výklad křesťanství, trochu ve 
smyslu pojetí Dietricha Bonhoeffera, protože byl přesvědčen, 
že původní křesťanskou zvěst příliš brzy teologové vykládali 
metafyzickými pojmy čerpanými z platónské filosofie a tím její 
vlastní poselství zakryli. A co bylo tím vlastním poselstvím? 
Život člověka, který se cele vydává pro druhé a jeho oběť na 
kříži. Možnost života v sebeodevzdanosti. Úkolem je porozu‑
mět příběhu Ježíše Krista bez metafyzických pojmových ber‑
liček a teprve pak bude možno znovu klást otázky po svatosti 
či po božství. Paralelu tvoří život Sókratův, který je také sebe‑
odevzdaností, ale je to sebeodevzdanost pravdě, která nechává 
věci, aby se ukázaly, jaké jsou. A to je vlastně cílem té fenome‑
nologie, o kterou se Patočka snažil.

• Daniel Kroupa
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Université Clermont Auvergne ve Francii

VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH

Mgr. Iva Dedková, Ph.D.

Mgr. Iva Dedková, Ph.D., působí od roku 2007 jako odborná asistentka na katedře ro‑
manistiky, oddělení francouzštiny. Magisterské studium anglické a francouzské filo‑
logie absolvovala na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Francouz‑
ština a Francie jí učarovaly natolik, že se rozhodla pokračovat i ve studiu doktorském 
(tamtéž), v oboru Románské jazyky, aniž by původně zamýšlela na univerzitě pracovat. 
Na katedře romanistiky FF OU vyučuje především odborný francouzský jazyk, reálie 
frankofonních zemí a didaktiku a věnuje se především analýze francouzských předlo‑
žek a vybraným lingvodidaktickým problémům.

Redakce Listů FF

Jak napovídá její název, Université Clermont Auvergne se na‑
chází ve francouzském městě Clermont ‑Ferrand, v  regionu 
Auvergne ‑Rhône ‑Alpes, a vznikla 1. ledna 2017 sloučením dvou 
univerzit, Université Blaise Pascal a  Université d‘Auvergne. 
Francouzi milují fúze. Samotný region Auvergne ‑Rhône ‑Alpes 
totiž vznikl 1. ledna 2016 spojením dvou původně samostatných 
regionů, Auvergne a Rhône ‑Alpes. Čtenář si také všimne, že 
město Clermont ‑Ferrand je dvojměstí, které vzniklo spojením 
měst Clermont, jehož původ sahá až do antiky, a Montferrand, 
které bylo založeno ve středověku. Ale k  tomuto „sopeč‑
nému“ městu, které mně učarovalo, se dostaneme později.

Univerzitní gigant má asi 35 000 studentů, z toho 858 dok‑
torandů a přibližně 4 600 zahraničních studentů, a zaměstná‑
vá 3 320 pracovníků, z nichž 1 281 tvoří akademičtí a výzkum‑
ní pracovníci a 1 937 technický a administrativní personál.

Tato univerzita, která se skládá z několika fakult, výzkum‑
ných a vzdělávacích jednotek, vědeckých laboratoří atd., nabízí 
více než 170 vzdělávacích oborů a uzavřela 550 partnerských 
dohod v rámci Evropy a také celého světa.

Katedra romanistiky FF OU má v rámci programu Eras‑
mus několikaleté kontakty s UFR de Lettres, Langues et Sci‑
ences Humaines, kterou bychom mohli zhruba přirovnat 
k naší filozofické fakultě a která původně spadala pod Uni‑
versité Blaise Pascal (1987–2016; předchozí název Clermont 
2). Spolupracuje především s Département de Linguistique, 
tj.  katedrou lingvistiky, jež se specializuje na jazykově‑
du a  učitelství francouzštiny. Její budova se nachází téměř 
v samotném centru, naproti krásnému parku Jardin Lecoq, 
nedaleko historického jádra města a  také poblíž vlakového 
nádraží.

Clermont ‑Ferrand – Budova fakulty Clermont ‑Ferrand – Jardin Lecoq Clermont ‑Ferrand – Jardin Lecoq
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Poprvé jsem sem přijela na týdenní přednáškový pobyt na 
jaře roku 2008. Od té doby se tu mnohé změnilo. Někteří čle‑
nové katedry odešli do důchodu, jiní zase přišli, ale stále jsou 
clermonští kolegové velmi příjemní, sympatičtí a  ochotní  – 
půjčí mi svůj počítač, vyplní jazykový dotazník, zkonzultují 
lingvistickou či didaktickou problematiku, povypráví o poli‑
tické a bezpečnostní situaci v zemi, vezmou mě do své hodiny 
anebo mi zajistí přístup do studovny, abych se mohla sezná‑
mit s knižním fondem. S jednou kolegyní jsme právě začaly 
spolupracovat na interferencích mezi francouzštinou a češti‑
nou. Mimochodem dvě kolegyně, Lidia Lebas ‑Fraczak a Hana 
Gruet ‑Skrabalova, v  minulosti v  rámci programu Erasmus 
zavítaly také na naši katedru a přednášely ostravským studen‑
tům. Příjemná atmosféra panovala i  mezi studenty, s  nimiž 
jsem se v rámci své výuky tady setkala. Francouzští studenti 
se od těch českých moc neliší, jen mohou nastoupit na uni‑
verzitu již v 18 letech, neboť maturují o rok dříve než studenti 
čeští. Francouzští kolegové si samozřejmě občas postěžují, že 
ne všichni jsou vždy snaživí.

A jak probíhá studium na francouzské univerzitě? Obdobně 
jako u nás, avšak jednotlivé výukové celky jsou delší, a tak dvě 
hodiny přednášek či seminářů představují téměř dvě hodiny 
čistého času. Mnozí francouzští kolegové proto dělají upro‑
střed výuky krátkou pauzu, anebo skončí o několik minut dří‑
ve, neboť mezi jednotlivými výukovými bloky není přestávka 
a studenti se musí z jedné učebny do druhé přesunout velmi 
rychle. Zkoušení na konci semestru probíhá písemnou for‑
mou. Při hodnocení se používají známky od 0 do 20, přičemž 
0 představuje známku nejhorší a naopak 20 známku nejlepší, 
ale na tu nikdo nedosáhne. Semestr má kromě prázdnin 12 
výukových týdnů a zkouškové období je kratší. Tak např. letos 
začal 2. semestr 16. ledna a končí 5. května. V jeho průběhu 
však studenti mají jeden týden zimní prázdniny a dva týdny 
jarní prázdniny. Zkouškové období pak připadá na termín 
9.–20. května a 20.–30. června (pro opravné termíny).

Město Clermont ‑Ferrand, mezi jehož nejslavnější rodáky 
patří matematik, fyzik, teolog a  filozof Blaise Pascal (1623–
1662), se nachází ve Francouzském středohoří. Přezdívá se mu 
také „město na sopce“, neboť historie středohoří je úzce spjata 

se spícími sopkami. V blízkosti města se tyčí slavná Puy de 
Dôme, nejvyšší hora sopečného původu v pohoří Puys. Ne‑
daleko se také nachází opidum Gergovie, kde galský válečník 
Vercingétorix porazil Césara, či známé lázeňské město Vichy, 
do kterého cesta vlakem z Clermontu trvá asi půl hodiny.

O bohaté minulosti města, která se začala psát před dvěma 
tisíci lety, svědčí pozoruhodné dědictví. Mezi jeho klenoty pa‑
tří gotická katedrála Notre ‑Dame ‑de ‑l’Assomption, románská 
bazilika Notre ‑Dame ‑du ‑Port, jež je zapsána na seznamu svě‑
tových kulturních památek UNESCO, nebo středověká čtvrť 
Montferrand. Černý kámen na fasádách a fontánách, tak ty‑
pický pro tuto oblast, je sopečného původu. Město zdobí asi 50 
fontán. Na náměstí Jaude v centru města se nachází socha Ver‑
cingétorixe na koni, dílo slavného sochaře Bartholdiho, jenž je 
také autorem newyorské Sochy svobody. V tomto městě, které 
čítá necelých 142 000 obyvatel, také vznikl a sídlí přední světo‑
vý výrobce pneumatik Michelin (1889, bratři André a Édouard 
Michelin). V  průběhu celého roku se zde konají rozmanité 
kulturní akce. Mezi nejvýznačnější patří Mezinárodní festival 
krátkého filmu.

Budete ‑li mít cestu do Auvergne či tohoto města, nezapo‑
meňte ochutnat některou z  místních specialit. Mezi nejzná‑
mější patří např.  aligot, tj.  bramborové pyré, do kterého se 
přidává máslo, smetana, česnek a sýr, či hustá sýrová polévka, 
která ve skutečnosti ani není polévkou, neboť je v ní více chle‑
ba, sýru a cibule než tekutiny. Máte ‑li rádi sýry, okuste Saint 
Nectaire, Cantal a Bleu d‘Auvergne. Mezi typické ovoce patří 
borůvky.

A  čím žije univerzita, město a  celá Francie v  posledních 
dnech? No přece prezidentskými volbami. Jakmile vyjde toto 
číslo Listů, budeme již znát výsledky 1. kola, které se koná 
v neděli 23. dubna. Druhé kolo prezidentských voleb proběhne 
o dva týdny později, v neděli 7. dubna.

Iva DEDKOVÁ

Clermont ‑Ferrand – Place de Jaude Clermont ‑Ferrand – Vstupní hala fakultyClermont ‑Ferrand – Place de Jaude
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FILOZOFICKÁ FAKULTA 
V MĚSÍCI DUBNU
Studentské vědecké konference mají na FF OU již dlouhou 
tradici. Vedení FF je založilo v roce 1992 ke 400. výročí narození 
J. A. Komenského (nar. 28. března 1592). Od té doby se na katedrách 
konají v měsíci březnu – dubnu pravidelně. Letos slavily čtvrtstoletí. 
Blahopřejeme všem, kdo se jich zúčastnili a zejména těm, kdo se svou 
prací zvítězili. — Redakce Listů FF

Studentská vědecká konference na katedře anglistiky a amerikanistiky
V rámci série studentských vědeckých konferencí, které proběh‑
ly na filozofické fakultě v březnu a dubnu, se i letos toto setkání 
mladých vědců konalo také na katedře anglistiky a amerikani‑
stiky. Studentské vědecké konference KAA se již tradičně pyšní 
silným zastoupením jak aktivních účastníků, tak i hojnou náv‑ 
štěvností. Letošní ročník nebyl v tomto ohledu výjimkou – pub‑
likum tvořilo asi 40 posluchačů, kteří měli možnost vyslechnout 
12 příspěvků. Studenti bakalářského, následného magisterské‑
ho a  doktorského studijního programu zaujali svými pečlivě 
připravenými referáty, jejichž úroveň byla i letos velmi vysoká. 
Letošnímu ročníku dominovaly příspěvky z oblasti srovnávací 
lingvistiky, translatologie, historické literatury, angličtiny jako 
lingua franca a multimodality. V rámci recipročních aktivit do‑
plnili studenty KAA svými příspěvky také hosté z Gymnázia 
Otty Wichterleho v Ostravě Porubě. Tato pro obě strany pří‑
nosná spolupráce probíhá na KAA již několikátým rokem a stu‑
denti obou institucí tak mají možnost vyzkoušet si na vlastní 
kůži nástrahy neznámého prostředí. Ke cti všech zúčastněných 
však nutno poznamenat, že se svých úkolů zhostili zodpovědně.

Posluchači měli i letos možnost hlasovat o tom, kdo je svým 
erudovaným příspěvkem a projevem nejvíce zaujal a zvolit tak 
vítěze jednotlivých sekcí. Stejně nelehký úkol připadl i vyuču‑
jícím. Velmi těsný souboj nakonec vyhrál v bakalářské sekci 
Daniel Baláž, který byl zvolen vítězem jak studenty, tak i uči‑
teli. Magisterskou sekci ovládli Sebastian Komárek jakožto 
favorit studentského hlasování a Vít Šimeček, jenž ze všech 
přednášejících zaujal nejvíce učitelů. Mezi studenty doktorské‑
ho studia pak jednoznačně vévodil Michal Místecký, který se 
stal absolutním vítězem studentského hlasování a Veronika 
Rusňáková, jež byla zvolena většinou hlasů vyučujících. Vítě‑
zové jednotlivých sekcí získávají finanční odměnu poskytnu‑
tou děkanátem FF.

Můžeme doufat, že v  zavedené tradici těchto přínosných 
konferencí budeme pokračovat i v dalších letech a že se před‑
nesené příspěvky stanou inspirací pro další generace našich 
studentů.

Zuzana HURTOVÁ
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Studentská vědecká konference katedry dějin umění a kulturního dědictví
Již tradičně se konala na konci března studentská vědecká 
konference na katedře dějin umění a  kulturního dědictví. 
I tento ročník nabídl posluchačům zajímavé příspěvky napříč 
vyučovanými studijními obory od středověkých témat po ryzí 
industriál. Vítězný příspěvek Veroniky Šindlerové s názvem 
Vývoj gotického presbyteria v Podbeskydí mezi léty 1250‑1590 
zazní letos ještě jednou, a to na celostátní vědecké studentské 
konferenci Paragone, mimořádně konané v roce 2017 v Ostra‑
vě! Na dalších příčkách se umístili již ostřílení řečníci Radek 
Míšanec a Martin Slepička. Gratulujeme!

Květa JORDÁNOVÁ

Europa Nostra pro Národní památkový ústav!
Evropská komise a organizace Europa Nostra vyhlásily 5. dub‑
na prestižní ceny Evropské unie pro kulturní dědictví pro rok 
2017. Mezi oceněnými z 18 zemí je projekt Národního památ‑
kového ústavu „Památky nás baví“, do kterého byli zapojeni 
i studenti Ostravské univerzity.

Cílem panevropské federace Europa Nostra založené v Itá‑
lii v roce 1963 je propagace kulturních a historických hodnot 
Evropy nejširší veřejnosti, lobbing za kulturu v  politických 
sférách a šíření povědomí o významných projektech podíle‑
jících se na záchraně kulturního dědictví. Oceněný projekt 
NPÚ s  oficiálním názvem „Vzdělávací role Národního pa‑
mátkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění 
péče o kulturní dědictví České republiky“ probíhal v  rámci 
Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kultur‑
ní identity (NAKI) v letech 2012‑2015. Za cíl si kladl vytvoře‑
ní systému edukačních programů zaměřených na vzdělávání 
v oblasti památkové péče a prezentace památkových objektů 
v souladu s jejich udržitelným rozvojem. Edukační programy 
pro různé cílové skupiny vznikaly v průběhu čtyř let, kromě 
dětských návštěvníků byla pozornost řešitelů projektu zamě‑
řena kupříkladu na práci s odbornou veřejností, seniory nebo 
návštěvníky se speciálními potřebami. Významné partnery 
v projektu představovaly Katedra historie a didaktiky dějepisu 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Katedra so‑
ciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 

v Brně. Ostravská univerzita měla své zastoupení v projektu 
prostřednictvím studentů katedry dějin umění a  kulturní‑
ho dědictví, kteří se podíleli na pilotním testování programů 
pro vysokoškolské studenty a dospělé, vzniklých pod záštitou 
Edukačního centra v Ostravě.

Edukační centrum se sídlem na bývalém Dole Michal 
v  Michálkovicích, dnes národní kulturní památce, bylo za‑
měřeno na prezentaci, publicitu a udržitelný rozvoj průmyslo‑
vého dědictví. Celorepublikově ojedinělá, úzká profilace cen‑
tra vycházela z regionálních specifik – vysokého zastoupení 
technických památek nebo reliktů technologií a stop provo‑
zu nejen v zástavbě, ale i v krajině, která Ostravu obklopuje. 
Díky dlouhodobé spolupráci mezi Ostravskou univerzitou 
a Národním památkovým ústavem a díky tematické blízkosti 
studijních oborů, které katedra dějin umění a kulturního dě‑
dictví nabízí, se mohli její studenti aktivně podílet na přípravě 
a finalizaci edukačních programů, zúčastnit se jednodenního 
akreditovaného semináře s názvem Interpretace technických 
památek, exkurzí do prostředí činných průmyslových podni‑
ků a mnoha dalších aktivit.

Ačkoliv byl projekt již oficiálně ukončen a edukační centrum 
uzavřeno, věřím, že se i díky nedávnému ocenění podaří NPÚ 
na činnost navázat a úzkou spolupráci mezi institucí a naší ka‑
tedrou nadále rozvíjet, uvedla bývalá koordinátorka edukační‑
ho centra, dnes vyučující na KDU Květa Jordánová.

Studenti katedry dějin umění a kulturního dědictví 
na Dole Michal při edukačním programu Technická 
památka známá neznámá, který byl jedním z oce‑
něných příkladů „dobré praxe“ v prostředí kultur‑
ních památek. (foto Veronika Havrlantová, 2014)

Výjezdní porada týmu projektu Památky nás 
baví do Vodní jámy Jeremenko v Ostravě. (foto 
Petr Hudec, 2014)

V  rámci konzervátorských 
dílen pro veřejnost se účast‑
níci semináře Interpretace 
technických památek učili 
ošetřit a konzervovat kovo‑
vé předměty. (foto Veroni‑
ka Havrlantová, 2014)

 Studentská vědecká konference na katedře dějin umění 
a kulturního dědictví (foto Jiří Jung, 2017)
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Studentská vědecká konference na katedře psychologie
Na katedře psychologie Filozofické fakulty Ostravské univer‑
zity se ve středu 29. 3. 2017 uskutečnila tradiční Studentská 
vědecká konference 2017, která nabízí nominovaným stu‑
dentům bakalářské psychologie a  studentům navazujícího 
magisterského studia Učitelství psychologie pro střední školy 
příležitost prezentovat před veřejností výsledky své výzkumné 
a odborné činnosti.

Prezentace odborných prací proběhly za účasti četných po‑
sluchačů, jimiž byli především studenti a učitelé působící na 
katedře psychologie. Konferenci zahájil docent Zdeněk Mlčák, 
vedoucí katedry. Moderování této zajímavé akce se ujala do‑
centka Maria Vašutová, jejíž vřelý projev pomáhal přednáše‑
jícím zbavit se napětí, které v nich vystoupení před publikem 
čítajícím téměř sto posluchačů pochopitelně vyvolávalo.

Letošní studentské vědecké konference katedry psychologie 
se zúčastnilo jedenáct vystupujících. Posluchači nejen se zau‑
jetím vyslechli všechny příspěvky, ale též se aktivně zapojovali 
i do následných diskusí. Konference nabídla všem přednáše‑
jícím neocenitelnou možnost vyzkoušet si prezentaci svých 

prací a také odpovědět na některé dotazy a připomínky pří‑
tomných studentů a pedagogů směřující například k možnos‑
tem dalšího odborného výzkumu v oblastech, které si zvolili.

Prezentované práce měly velmi dobrou úroveň, takže od‑
borná porota neměla snadný úkol při výběru těch nejkvalit‑
nějších, které měly být následně oceněny. Předsedou poroty 
byl profesor Karel Paulík a mezi jejími členy byly také doktor‑
ka Bozogáňová a doktorka Bruncková ze Slovenské republiky. 
Jak již bylo řečeno, porota to s volbou vítěze neměla snadné. 
Snadné to však nemělo ani publikum, jehož úkolem bylo vy‑
brat toho, kdo si odnese Cenu publika.

Úrovní svého vystupování i pozoruhodnými výsledky své 
výzkumné práce na téma Emoční inteligence a její souvislost 
s machiavelismem porotu nejvíce zaujala studentka 3. roční‑
ku bakalářského studia psychologie Kateřina Rečková. Díky 
svému jistě zaslouženému vítězství bude mít možnost reprezen‑
tovat naši fakultu a katedru na Mezinárodních studentských 
psychologických dnech 2017. Vystoupí tak se svým příspěv‑
kem na mezinárodním akademickém fóru, kde bude prezen‑
tovat především svůj empirický přínos ke zvolenému tématu.

17. ročník Mezinárodní studentské vědecké konference 
bude probíhat ve dnech 26. dubna a 27. dubna 2017 a Kated‑
ra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity má tu 
čest ji pořádat. Již nyní bychom touto cestou rádi na tuto kon‑
ferenci pozvali všechny, kteří se zajímají o obor psychologie.

Úkolu vystoupit a prezentovat výsledky své práce se velmi 
dobře zhostila i studentka 3. ročníku bakalářského studia Te-
reza Čechová s tématem Diagnostika vybraných kognitivních 
funkcí u vysokoškolských studentů absolvujících pobyt v pro‑
středí omezené zevní stimulace, která se umístila na 2. mís‑
tě. Cenu za 3. místo si s tématem Analgetický účinek verbální 
exprese při prožitku chladu odnesl Jakub Šimkovič. Cenu 

Slavica iuvenum po osmnácté!!!

Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity 
uspořádala ve dnech 28. a 29. března 2017 již osmnácté mezi‑
národní setkání mladých slavistů – Slavica iuvenum.

Na mezinárodní studentské vědecké konferenci se prezen‑
tovali studenti bakalářských, magisterských a  doktorských 

studijních oborů v celkovém počtu 74 účastníků. Mladí slavis‑
té vystoupili s tematicky bohatými příspěvky, jejichž proble‑
matika se týkala lingvistické, literárněvědné, kulturologické 
či translatologické problematiky v  současných slovanských 
jazycích. Autoři se věnovali aktuální jazykové situaci, akcen‑
tovali komparativní literárněvědný přístup a charakterizovali 
celkový jazykový a  kulturně ‑historický kontext současného 
slovanského areálu. Pozvání na konferenci přijali nejen stu‑
denti z Česka, Polska, Slovenska a Ruska, ale také významné 
osobnosti – generální konzul Polské republiky Janusz Bilski, 
předseda Českého komitétu slavistů Dr. Václav Čermák a pro‑
děkan pro zahraniční a  vnější vztahy FF OU doc.  Petr Ko‑
pecký. Vedení katedry slavistiky děkuje všem přednášejícím 
za prezentace kvalitních referátů, vyučujícím za odbornou vě‑
deckou pomoc během jednotlivých vystoupení a posluchačům 
za aktivní zapojení do diskuse.

Lukáš PLESNÍK, Simona MIZEROVÁ

Zahájení konference – doc. Petr Kopecký, Dr. Václav 
Čermák, generální konzul Polské republiky Janusz Bilski. 

(foto: Jelena Kupcevičová)
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Studentská vědecká konference katedry filozofie
21.  března  2017 uspořádala katedra filozofie Filozofické fa‑
kulty Ostravské univerzity svou každoroční studentskou vě‑
deckou konferenci. Akce se poprvé uskutečnila v nových pro‑
storách Centra PANT, které svým podnětným a příjemným 
prostředím pomohlo navodit žádoucí intelektuální naladění 
prezentujících i publika. PANT vydává knihy z oblasti moder‑
ní historie a politologie a pomáhá vytvářet a sdílet materiály 
pro učitele občanské výchovy a  základů společenských věd. 
Stalo se renomovanou institucí s celorepublikovým dosahem. 
Jsme rádi, že se Centrum sídlící v Ostravě také viditelně ve 
městě prezentuje prostorem, kde se prolíná knihkupectví s ga‑
lerií, konferenčním střediskem a kavárnou. K takovému pojetí 
má naše katedra blízko.

Na konferenci se svými příspěvky vystoupili čtyři studen‑
ti navazujícího magisterského studia a  jeden student kom‑
binovaného bakalářského studia oboru filozofie. Jako první 
vystoupila studentka druhého ročníku magisterského studia 
Bc. Lucie Rathouzská se svým příspěvkem Interpretace filmu 
pomocí Žižekovy filosofie, která byla za velmi dobrý přednes, 
interaktivnost prezentace i znalosti oceněna druhým místem. 
Následující téma Pojem „krásno“ u Pseudo ‑Dionýsia Areopagi‑
ty a jeho vliv na středověkou estetiku představil student kombi‑
novaného bakalářského studia Radim Gaj. Zaujal především 
svou náležitou přípravou a  pečlivým nastudováním proble‑
matiky, ale i  odvahou vystoupit jako dálkový student před 
publikem, proto byl porotou oceněn třetím místem. Poměrně 
netradiční, ale působivé téma Proč studovat fyziku aneb Není 
tekutina jako tekutina zvolila studentka druhého ročníku ma‑
gisterského programu Bc. Kateřina Lochmanová. Upoutala 
publikum i porotu zápalem, se kterým své názory obhajova‑
la, i originalitou, proto byl příspěvek ohodnocen za nejlepší 
z hlediska vlastního přínosu. Čtvrtým vystupujícím byl opět 
student druhého ročníku magisterského studia Bc.  Martin 
Jenyš s  příspěvkem Filosofie a  transhumanismus. Přítomné 
zaujal nejen atraktivním tématem, ale i kvalitním mluveným 
projevem a sympatickým vystupováním. Porota ho ocenila za 
nejprofesionálnějším přístup. Posledním příspěvkem byl Svět 

podle Orwella studenta prvního ročníku magisterského studia 
Bc. Jiřího Navrátila, který se umístil na prvním místě. Vítěz 
konference prokázal kromě potřebných vědomostí a dobrého 
vystupování i  schopnost upoutat pozornost a  výborně 
reagovat na dotazy.

Po každém z  uvedených výstupů se rozvinula podnětná 
diskuse, která nejenže zapojila posluchače, nýbrž byla také 
velkým přínosem pro prezentující studenty, kterým dotazy, 
připomínky i doporučení pomohou v následném prohlubová‑
ní znalostí dané problematiky.

Za uskutečnění i  organizování konference je nezbytné 
poděkovat Dr.  phil. Lence Naldoniové a  odborné komisi, 
složené z Mgr. Jana Herůfka, Ph.D., Mgr. Jana Čížka, Ph.D., 
a PhDr. Antonína Doláka, Ph.D., za nesnadnou úlohu rozhod‑
nout, která prezentace byla nejzdařilejší. Jelikož všichni zú‑
častnění studenti své práce dokázali obhájit, rozhodla se poro‑
ta každého z nich odměnit finančním darem. Držitel prvního 
místa navíc získal sponzorský dar v podobě krásných knih od 
knihkupectví Knihcentrum.cz.

Velké poděkování patří také všem prezentujícím, kteří se 
odvážili veřejně vystoupit a jejichž aktivita byla impulsem i pro 
ostatní studenty, potenciální účastníky dalších konferencí.

Kristýna VEREŠOVÁ,
studentka oboru Filozofie

publika si po výborném výkonu odnesla za zajímavý příspěvek 
studentka 3. ročníku bakalářské psychologie Bc. Jana Vosta-
lová s tématem Transsexualita‑ On je ona, ona je on.

Jmenovat si ovšem jistě zaslouží, kromě vítězů, i další účast‑
níci konference, kteří měli velmi kvalitní prezentaci. Byli jimi 
např. Jana Matýsková s tématem Názory na partnerské vztahy 
a manželství dvou generací, Lucie Hartmannová s příspěvkem 
Role médií ve formování sebepojetí mladých žen, Bc. Dagmar 
Havelková a  Marek Kříž s  příspěvkem Komparace výzkum‑
ných výsledků životní smysluplnosti u adolescentů, Bc. Daniel 
Cabák s  tématem K  motivačním charakteristikám studentů 
psychologie, Bc.  Klára Nečekalová s  tématem K  preferova‑
ným osobnostním charakteristikám psychologů, Bc.  Michae‑
la Slaná a Bc. Tereza Zemanová s příspěvkem Test ‑retestové 

měření variability srdeční frekvence u vysokoškolských studentů 
absolvujících pobyt v prostředí omezené zevní stimulace.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem členům katedry psy‑
chologie, kteří se aktivně podíleli na přípravě nejenom „svých“ 
studentů, ale i  celé konference, především pak vedoucímu 
katedry docentu Zdeňku Mlčákovi, moderátorce konference 
docentce Marii Vašutové, předsedovi odborné komise profe‑
soru Karlu Paulíkovi a v neposlední řadě všem jejím členům.

Již dnes se můžeme těšit na příští ročník Studentské vědec‑
ké konference 2018, která stejně jako ta letošní jistě přispěje 
nejenom k prezentaci úrovně práce naší katedry, ale i k pocitu 
sounáležitosti mezi studenty a jejími učiteli.

Klára NEČEKALOVÁ a Daniel CABÁK,
Nmgr. studium, Učitelství psychologie pro SŠ.

V centru PANT je příjemné konferenční prostředí. (foto Jan Čížek)
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Slavnostní studentská vědecká konference na katedře romanistiky – 
španělské sekci
V prvním dubnovém týdnu ostravská romanistika pořádala 
své již tradiční studentské vědecké konference. Dne 5. 4. se 
na půdě filozofické fakulty OU sešli posluchači hispanisti‑
ky se svými studentskými kolegy ze středních škol Morav‑
skoslezského kraje, aby již potřetí vzájemně „poměřili síly“ 
v prezentačních dovednostech a představili výsledky svých 
výzkumů. Členové oddělení španělštiny katedry romanistiky 
věnovali letošní ročník konference svému bývalému kolego‑
vi, prof. dr hab. Piotru Sawickému, který v dubnu letošního 
roku oslavil své významné životní jubileum. Prof.  Sawicki 
působil na katedře romanistiky v letech 1995 až 2011 a po‑
máhal katedře nejen v  jejích začátcích. Zavedl zde kurzy 
španělské a  latinskoamerické literatury, značně pomohl 
k  publikačním výkonům katedry a  v  neposlední řadě vý‑
razně přispěl ke zvýšení internacionalizace katedry, když 
do Ostravy přivedl řadu hostujících odborníků ze Španělska 
či Polska. Na úvod výše zmíněné konference prof. Sawicki 
přednesl úvodní příspěvek týkající se jeho odborného zájmu 
posledních let, a  to srovnávací románsko ‑slovanské pare‑
miologie. Na příkladech českých a španělských přísloví také 
ilustroval záludnosti, které přináší převod těchto frazémů 
z jednoho jazyka do druhého.

S  velkým ohlasem se setkala také drobná překladatelská 
soutěž, kterou profesor Sawicki vyhlásil a jež spočívala v pře‑
vodu šesti španělských přísloví do češtiny. Vítězky soutěže, 

Bc. Zuzana Franková, Lucie Sabelová a Dana Mizerová, stejně 
jako ocenění přednášející z řad posluchačů hispanistiky, Ve‑
ronika Blažejová, Tereza Byrtusová a Bc. Jakub Lukáš, si od‑
nesli pěkné knižní ceny a drobný finanční příspěvek na další 
výzkum. Mezi středoškoláky po velmi vyrovnaném souboji 
nakonec zvítězila Klára Huvarová z Gymnázia Olgy Havlové 
v Ostravě. Přejeme profesoru Sawickému mnoho zdraví a štěstí 
do dalších let, které budou zcela jistě vyplněny plodnou prací.

Jan MLČOCH

Pátá studentská vědecká konference katedry sociologie
V  úterý dne 21.  března  2017 uspořádala katedra sociologie 
v pořadí již 5. ročník studentské vědecké konference s mezi‑
národní účastí. Místem konference byl sál Klubu Atlantik, 
osvědčený už i z předcházejícího roku. Konference se zúčast‑
nilo 6 vyučujících a 40 studentů. Na konferenci vystoupili dva 
zahraniční studenti z Polska, z Katovické Slezské univerzity 
a 5 domácích studentek 2. a 3. ročníku prezenčního studia stu‑
dijního oboru sociologie. Konferenci navštívil také proděkan 
pro vědu, výzkum a rozvoj, doc. Robert Antonín, který aktiv‑
ně přispěl i do diskuse.

Odborná porota, kterou tvořili 4 členové katedry sociolo‑
gie, vybrala tři nejlepší vystoupení. První místo získala Nikola 
Tilová (OU, FF, KSE, 3.ročník) s názvem prezentace Přecho‑
dové rituály v Bulharsku – zkušenosti z terénního výzkumu. Na 
druhém místě se umístil Rafal Motyka (Slezská univerzita Ka‑
tovice) s názvem prezentace Sociological study of OFF Festival 
in Katowice – are hipsters real? Třetí místo získala studentka 
Mária Luptáková (OU, FF, KSE, 3.ročník) s  prezentaci Se‑
xualita a gender v reklamě. Cenu publika v tajném hlasování 
získala Nikola Tilová. Publikum tak potvrdilo objektivní roz‑
hodnutí komise o umístění studentky na prvním místě.

Závěrem můžeme konstatovat, že i tato konference splnila 
stanovené cíle, dala možnost prezentovat výsledky výzkumů 

našich i zahraničních studentů a obohatila ostatní o nové in‑
formace ze studijního oboru sociologie. Velmi nás těší, že kon‑
ference byla ze strany studentů hodnocena pozitivně a stala se 
pro mnohé z nich i inspirací pro vystoupení v dalším, 6. roční‑
ku studentské vědecké konference.

Zdeněk VAVREČKA

Prezentující studentky a studenti (foto Marek Schneider)
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Studentská vědecká konference na katedře romanistiky (francouzská sekce)
Dne 6. 4. 2017 uspořádala francouzská sekce katedry romanis‑
tiky FF OU studentskou vědeckou konferenci. Celkem zaznělo 
5 příspěvků, které reflektují vědecký výzkum na naší katedře. 
Zbývajících 7 příspěvků pak přednesli studenti ze středních 
škol, s nimiž katedra romanistiky dlouhodobě spolupracuje. 
Odborná porota složená z členů katedry ocenila zejména vy‑
stoupení Dominika Plíhala, který se zabýval využitím počí‑
tačových technologií v oblasti překladu. Velmi přínosný byl 
také příspěvek Markéty Fuskové, která se zaměřila na ana‑
lýzu sociolingvistických aspektů v  didaktice francouzštiny. 
V rámci středoškolské sekce pak studenti prezentovali různé 
aspekty francouzské kultury. Cenu odborné poroty pro stře‑
doškolské studenty pak získal Dominik Nagy, který si pod ve‑

dením Dr. Jan Lazara připravil analýzu francouzských sloves 
v  počítačem zprostředkované komunikaci. Díky vynikající 
spolupráci katedry romanistiky s bilingvním Gymnáziem J. 
M. Hurbana v Čadci své příspěvky na konferenci přednesli i 3 
slovenští studenti, kteří se ve svých vystoupeních snažili po‑
rovnat zejména kulturní a jazykové rozdíly mezi Slovenskem 
a Francií.

Troufám si říci, že celé dopoledne se neslo ve velmi přá‑
telské atmosféře a  domnívám se, že vysoká kvalita všech 
přednesených příspěvků nejen obohatila všechny přítomné, 
ale povede také k hlubšímu zájmu středoškolských studentů 
o francouzský jazyk a kulturu.

Jan LAZAR

Třetí studentská vědecká konference na katedře latinského jazyka
Vlahý jarní den přivítal 28.  března posluchače oboru latin‑
ská filologie, kteří přijeli do Ostravy z Prahy a Brna, aby se 
zúčastnili studentské vědecké konference, pořádané Kated‑
rou latinského jazyka a  kultury FF OU. Setkání se konalo 
již potřetí a i tentokrát na něm byla představena mimořádně 
zajímavá témata, jimiž se nadějní scholares zabývají v  rám‑
ci bakalářských a diplomových prací: Eliška Šolcová (ÚŘLS 
FF UK) ve svém vystoupení hledala odpověď na otázku, zda 
Ovidiovy slavné Listy heroin, které byly ještě za života autora 
scénicky uváděny, mají co říci i  současnému diváku. Nikola 
Filipová (ÚŘLS FF UK) publiku přiblížila, jaké deskové hry 
hráli lidé všech společenských vrstev ve starém Římě a jaký 
význam mají latinské nápisy, jež zdobí dochované hrací desky 
duodecim scripta. Příspěvek Tomáše Weissara (ÚKS FF MU) 
představil zásadní poznatky o  dataci působení dominiká‑
na Domaslava, skladatele vytříbených projevů českolatinské 
duchovní lyriky. Vystoupení mladých kolegů vyvolala živou 
diskusi, která spontánně pokračovala v  kuloárech i  při ná‑
sledném společném obědě. Odpoledne se slova u řečnického 
pultu ujala doc. Mgr. Erika Brodňanská, Ph.D., z Prešovské 
univerzity v Prešově a přednáškou Oslie bremená vo vladár‑
skom zrkadle prešovského richtára Jána Webera doplnila pre‑

zentaci prvotin badatelské práce studentů o ukázku vyzrálých 
plodů filologického řemesla na příkladu pozoruhodného latin‑
ského pramene, sepsaného na Slovensku v 17. století. Vědecká 
konference posluchačů bakalářského a magisterského studia 
latiny je v rámci ČR akcí ojedinělou, a je tedy dobře, že pro ni 
skýtá živnou půdu právě FF OU.

Anna PUMPROVÁ

Slavnostní zahájení studentské vědecké konference (foto Dr. Jan Lazar)

Vítězové 
Bc. Dominik Plíhal 

a Bc. Markéta Fusková
Vítež SŠ sekce 

Dominik Nagy
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85. narozeniny prof. Lubomíra Bartoše
Voňavý doutníkový kouř linoucí se z jeho pracovny byl znám‑
kou, že „dneska přijel Luboš“. Alespoň podle toho jsme na kate‑
dře romanistiky poznali, že prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc., 
přijel na svou každotýdenní pouť, při které studenty a  své 
kolegy nejen vzdělával ve španělské lingvistice, ale také obve‑
seloval povídáním zážitků, kterými se jeho život jen hemží.

Od roku 1995 do roku 2016 přijížděl pan profesor každý tý‑
den z Brna, aby přednášel o španělské lingvistice. Založil zde 
také řadu výběrových kurzů, ve kterých zdárně pokračují jeho 
mladší kolegové. Oběma oddělením katedry velmi pomohl 

jako dlouholetý garant jejich studijních 
oborů a předseda komisí ke státním zá‑
věrečným zkouškám. Zároveň vychoval 
pro katedru tři doktorky, které dnes 
v  Ostravě velmi úspěšně působí. 
V neposlední řadě nás naučil týmové 
práci a vzájemnému respektu. Profesor 
Bartoš se v  únoru letošního roku dožil 
v plném zdraví krásných 85 let. A z Ostravy mu 
posíláme srdečnou gratulaci.

Ostrava opět ve španělských barvách
Po úspěšném loňském ročníku se také letos členové katedry 
romanistiky FF OU rozhodli uspořádat Španělský týden kul‑
tury, pomocí kterého se snažili ostravské veřejnosti představit 
Španělsko a  některé latinskoamerické země. Zatímco minulý 
rok byla akce zaměřena spíše na středoškolské studenty, kteří 
španělštinu na rozumné úrovni ovládají, letos se organizátoři 
rozhodli jít popularizačním směrem, proto se hovořilo vedle 
španělštiny převážně česky. Celkem devět pořadů bylo připra‑
veno v týdnu od 27. března do 2. dubna 2017. Konaly se na pěti 
různých místech v Ostravě. Vedle tradičních akcí, jako byla na‑
příklad čtvrteční „Procházka po současné španělské literatuře“, 
se objevily i zajímavosti typu „Ostrava očima španělsky mluví‑
cích“, beseda se dvěma Španěly a Kolumbijkou, kteří dlouho‑
době žijí v Ostravě a kteří srovnávali své původní domovy s na‑
ším městem. Na tuto debatu navázal zábavný kvíz o Španělsku 
a Latinské Americe, jenž rozšířil relativně početnou kvízovou 
nabídku v ostravských klubech. Velký ohlas měly oba koncer‑
ty. Jak úterní vystoupení Adána Sanchéze, tak páteční kom‑

ponovaný pořad „Tak zní a chutná Španělsko“, v rámci něhož 
se vzájemně doplňovala skupina No seas perro s mistrovstvím 
kuchaře El Romera. Obě hudební vystoupení hostil klub Dock. 
Naopak v Atlantiku se konala cestovatelská beseda, ve které čle‑
nové katedry romanistiky neformálně pohovořili o svých „zá‑
žitcích z cest“ po Španělsku a Latinské Americe. Právě osobní 
zkušenost s cestováním po těchto zemích odlišovala tento večer 
od podobných akcí. Na stejném místě byla pořádána také filmo‑
vá noc, ve které se od devíti večer do sedmi do rána promítaly 
nejlepší španělské horory. Celá akce byla prokládána zábavnými 
hrami, aby se diváci alespoň na chvíli přestali bát. Pro zájemce 
o španělský jazyk byla vedena i ukázková hodina španělštiny.

Velký ohlas laické i odborné veřejnosti ukázal, že katedra 
romanistiky, jejíž členové celou akci zorganizovali, se v Os‑
travě etablovala jako pracoviště, jež zastřešuje hispanistické 
aktivity ve městě. Velký dík pořadatelů patří také Mgr. Lence 
Foniokové ze společnosti Europe Direct, jež se podílela na or‑
ganizaci a na zajištění financování.

Hudební aktivita docenta Černého
Docent Miroslav Černý z kated‑
ry anglistiky a amerikanistiky se 
vedle činnosti pedagogické a vý‑
zkumné stejnou měrou věnuje 
tvorbě překladatelské a  umělec‑
ké. Je autorem tří knižních pře‑
kladů, čtyř sbírek poezie a něko‑
lika beletrizovaných cestopisů. 
V minulém roce se navíc prosa‑
dil jako autor písňových textů 
pro hudebně  literární projekt 
Abendland. Hlavním výstupem projektu je hudební album ve 
formě knihy s vloženým CD, které vyšlo v luxusní edici pod 
hlavičkou nakladatelství Perplex. První křest alba se uskuteč‑
nil 1. října 2016 v Opavě, kdy jeho koncertním představením 
vyvrcholil festival Bezručova Opava. Druhý křest se odehrál 
1. dubna v Praze na Náplavce v Avoid Floating Gallery. Obě 
události zprostředkovaly početnému obecenstvu silný umě‑

lecký zážitek, o kterém násled‑
ně referovali přední hudební 
publicisté. Pražský křest měl 
oproti opavskému tu výhodu, 
že se jej mohla zúčastnit val‑
ná většina z  těch, kteří se na 
vzniku alba aktivně podíleli. 
Přítomen byl autor hudby Petr 
Kunze z  kapely Kofe ‑in, ale 
zejména známí čeští zpěváci 
napříč žánry, kteří se zhostili 

pěveckých partů, mj. Milan Cais (Tata Bojs), Olga Königová 
(Ille), Petr Harazin (Nebe), Tomáš Fröde (Imodium), Terezie 
Kovalová (Calm Season), Jan Žamboch (Žamboši) či Jan Kun‑
ze (KOFE ‑IN). Kmotry alba Abendland se stali básník a pro‑
zaik Josef Straka (za literaturu) a  kulturní publicistka Bára 
Alex Kašparová (za hudbu).

Eva MRHAČOVÁ

Jan MLČOCH

Křest v podpalubí Avoid Floating Gallery (foto: archiv doc. Černého)

Jan MLČOCH
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Jarní workshopy pro střední školy na katedře 
germanistiky
Jarní slunce možná láká k návštěvě přírody, žáky Mezinárod‑
ního gymnázia 1st International School of Ostrava a Gymnázia 
J. Kainara v Hlučíně však vylákalo k návštěvě katedry germa‑
nistiky FF OU. Jak už se stalo dobrým zvykem, měli žáci opět 
možnost zúčastnit se dvou workshopů, které pro ně připravi‑
li členové katedry, aby ukázali, že němčina nespočívá v drilu 
a cvičeních, ale skýtá mnoho podnětů ke kreativitě.

Ve workshopu NICHTS IST UNMÖGLICH! DIE SPRA‑
CHE DER WERBUNG rozebírali s žáky lektoři DAAD, M. E. 
Zagst a M. Winkler, M.A., jazyková specifika reklam různých 
německých firem. Ukázalo se, že i lingvistická analýza může 
být doslova a do písmene sladká − to když studenti při rozbo‑
ru reklamy na želatinové bonbony mohli tuto sladkost i sami 
ochutnat.

V následujícím workshopu NE ČTENÁŘ, PISATEL JE VI‑
NEN!? ANEB JAK JE TO S (NE)SROZUMITELNOSTÍ TEX‑
TU se žáci s Dr. E. Poláškovou snažili odvodit, v čem spočívá 
srozumitelnost textu. Na konkrétních ukázkách byly demon‑
strovány problematické aspekty německých textů a možnos‑
ti různého pojetí textu se stejným obsahem. Nakonec si žáci 
sami vyzkoušeli, jak těžké může být napsat text, který je pro 
recipienta srozumitelný a jednoznačný.

Věříme, že těmito workshopy zájem žáků a vyučujících SŠ 
neskončí a opět se brzy uvidíme, např. už v dubnu při akcích 7. 
česko ‑německých kulturních dnů v Ostravě, které nabízí jedi‑
nečnou příležitost spojit zábavu s možností rozšířit si obzory 
v oblasti německého jazyka a kultury.

Eva POLÁŠKOVÁ

Překladatelská dílna na katedře germanistiky FF 
OU v rámci Dne s překladem 2017

Dne 14.  3.  2017 proběhla na katedře germanistiky FF OU 
v  rámci Dne s  překladem na FF OU dílna, v  jejímž rámci 
byli účastníci seznámeni s  výsledky svého překladatelského 
snažení. Začínající překladatelé měli možnost konzultovat 
s přítomnými posuzovateli případné nedostatky svých prací, 
vyměnit si zkušenosti při „louskání překladatelských oříšků“ 
či zjistit možnosti dalšího zlepšování v tomto úsilí.

Vhled do záludností překladatelské práce poutavě zpro‑
středkovala tlumočnice a překladatelka Mgr. Věra Šustková, 
absolventka KGE FF OU. Ve svém příspěvku Moravské Kra‑
vařsko/Kuhländchen – region, který znovu objevuje své mno‑
honárodnostní kořeny: Interkulturní aspekty práce tlumočníka 
a překladatele se zaměřila na doprovodné tlumočení německy 
mluvícím rodákům a jejich potomkům. Dále se věnovala pře‑
kladům historických dokumentů zpracovaných pro instalaci 
putovní výstavy k 70. výročí událostí spojených s odsunem, 
lépe řečeno s vyhnáním původního německého obyvatelstva 
Moravského Kravařska a  s  řešením současné situace česko‑
‑německých vztahů, aby odpovídaly snahám o  porozumění 
mezi oběma národy.

Následná živá diskuze potvrdila zájem o studium překla‑
datelství a tlumočení a především smysluplnost každoročního 
organizování Dne s překladem.

Irena ŠEBESTOVÁ

foto: Dr. Polášková
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Návštěva profesorky dr hab. Grażyny Szewczyk na 
katedře germanistiky

V rámci akademických mobilit programu Erasmus+ navštívi‑
la ve dnech 27.–30. 3. 2017 katedru germanistiky Filozofické 
fakulty OU paní profesorka Grażyna B. Szewczyk ze Slezské 

univerzity v Katowicích. Profesorka Szewczyk patří mezi před‑
ní evropské germanisty, o čemž svědčí i rozsáhlá publikační 
činnost. Ve svém výzkumu se zaměřuje na literaturu 20. sto‑
letí a na kulturně společenské dění na území Slezska. Studen‑
ty i vyučující zaujala mimo jiné přednáškou Die schlesischen 
Dichter des Barock in der Prosa von Günter Grass, ve které po‑
ukázala na literární dílo nositele Nobelovy ceny a představila 
je v širších souvislostech. Cennými radami obohatila diskuzi 
kolokvia věnovaného kulturnímu a  literárnímu životu ně‑
mecky mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku a nastínila mož‑
né směry dalšího bádání. Neopomněla pochválit studenty za 
přednes básní během příprav na Literaturu na pochodu orga‑
nizovanou během Česko ‑německých kulturních dnů v Ostravě. 
Působení prof. Szewczyk na katedře germanistiky se setkalo 
s pozitivním ohlasem, přispělo k rozšíření pedagogických, ja‑
zykových a interkulturních zkušeností. Je příslibem další spo‑
lupráce ve společných výzkumných aktivitách obou pracovišť.

Irena ŠEBESTOVÁ

Pozvání katedry germanistiky na německou 
studentskou inscenaci
Před 500 lety přibil Martin Luther na bránu Zá‑
meckého kostela ve Wittenbergu 95 tezí proti od‑
pustkům. Divadelní hru k výročí události, jež vedla 
k rozštěpení katolické církve a ke vzniku luterských, 
evangelických a dalších protestantských církví, před‑
staví studenti katedry germanistiky v úterý 25. dubna 
v 10:30 a ve 12:30 hodin v učebně E313. Hra má ná‑
zev Luther 1517–2017. Poltergeist und Beweger (Luther 
1517–2017. Buřič a hybatel) a zachycuje nejdramatičtě‑
jší okamžiky Lutherova života.

V novějších biografiích je poukazováno na rozpo‑
ruplnost Lutherovy osobnosti, na jeho odvahu posta‑
vit se papeži a  celé církevní hierarchii, jeho vysoké 
morální nároky a myšlenkové ideály na straně jedné, 
na straně druhé na jeho hluboké pochybnosti o sobě 
samém, jeho rozervanost, požitkářství, zálibu ve vul‑
gárnosti a  smrtelnou nenávist vůči každému, kdo 
nesdílel jeho postoje. Inscenovat Lutherův příběh na‑
zývaný „nejzajímavějším příběhem německých dějin“ 
není jen tak. Přesto se o  to chceme v  jednoduchých 
podmínkách divadelního studia pokusit, a to multi‑
mediálně, humorně i napínavě.

Milan PIŠL a Pavla ZAJÍCOVÁ

 

Universität Ostrava – Lehrstuhl für Germanistik 

LUTHER 1517–2017 
POLTERGEIST UND BEWEGER 

 

Dienstag, 25. 4. 2017, 10:30 und 12:30 Uhr – Čs. legií 9 – E313 
 

 
 

MARTIN LUTHER 
VATER 

MUTTER 
MÄDCHEN, TOCHTER DER NACHBARN  

NIKOLAUS VON AMSDORF, LUTHERS FREUND 
JOHANN TETZEL, ABLASSKOMISSAR 

KAISER KARL V. 
PRINZIPALKOMISSAR DES KAISERS KARL V. 

SPALATIN 
KATHARINA VON BORA 

Marion Zagst 
Filip Plachý 
Veronika Kavalková 
Anastasiia Kuzenkova 
Daniel Gomola 
Nikol Strakošová 
Veronika Kavalková 
Martin Perutka 
Filip Plachý 
Anastasiia Kuzenkova 

 
Klang und Leinwandprojektion: Milan Pišl – Text: Pavla Zajícová – Regie, Bühnenbild, Kostüme: Teamarbeit 

Mit freundlicher Unterstützung von Studierenden in AZT2, PTÁKOVINY Praha und Jan Cieślar. Vielen Dank! 
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Publikace, která mění regiony

Ostravský a katovický region mají mnoho společného. Minu‑
lost, současnost… a snad i budoucnost. Takto lze volně inter‑
pretovat myšlenku, kterou jsme sdíleli dne 30.  března  2017, 
kdy jsme se sešli, abychom slavnostním křtem připravili k vy‑
puštění do světa, jehož hranice přesahují české i polské hrani‑
ce a jehož nezbytnou součástí regiony Ostravska a Katovicka 
jsou, publikaci „Restrukturalizace regionů ostravského a kato‑
vického jako možnost česko ‑polské spolupráce“. A protože obě 
oblasti spojuje mimo jiné především jejich industriální cha‑
rakter, nemohli jsme pro toto setkání zvolit vhodnější prosto‑
ry, než jakými disponuje Compress Hall v areálu Dolní oblasti 
Vítkovic.

Publikace je prvním výstupem aktivit, které začaly probí‑
hat v roce 2015 poté, co byla otevřena diskuse, jak by se mohla 
Ostravská univerzita zapojit do procesu ekonomických a spo‑
lečenských změn v regionu. Ještě téhož roku proběhl meziná‑
rodní workshop, již s účastí našich polských kolegů, a oficiální 
podobu vzájemná spolupráce na čas dostala v roce 2016 vzni‑
kem Česko ‑polského fóra. Z výzkumů za aktivní účasti české 
i polské strany vyplynulo, že stejně jako ostravský a katovický 
region sdílejí mnohé své charakteristiky, tak jsou i v mnohém 
specifické a proces restrukturalizace musí tyto faktory reflek‑
tovat a zohlednit v koncepci rozvoje obou regionů. Zároveň 
se jedná o velice komplexní problematiku, tudíž dalším ne‑
zbytným rysem restrukturalizace se stává interdisciplinarita, 
kombinující ekonomický, geografický, sociologický a historic‑
ký pohled. V neposlední řadě je nutné, aby tato problematika 
překonala hranice vědecké sféry a  pronikla do každodenní 
praxe. Právě tyto nastíněné problémy tvoří hlavní témata, ji‑
miž se publikace zabývá.

Program, jímž provázela Lucie Dokoupilová, začal předsta‑
vením samotné publikace a také řady hostů. Jako první z nich 
promluvil prof. Aleš Zářický, děkan Filozofické fakulty Ost‑
ravské univerzity, který zdůrazňoval zejména snahu „překoná‑
vat bariéry“ mezi jednotlivými skupinami (profesními, sociál‑
ními aj.), proto jsou zde podnikatelé, zástupci vedení města, 
kraje, akademické obce, zástupci národních politik. Role vá‑
žených kmotrů se ujali Janusz Bilski, generální konzul Polské 

republiky v  Ostravě, doc.  Jiří Ciencala, senátor Parlamentu 
ČR a vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Kar‑
lovarský kraj, Ing.  Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu ČR, 
a Ing. Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti 
při Úřadu vlády ČR a koordinátor digitální agendy ČR, kte‑
rý bohužel nemohl být přítomen přímo fyzicky, ale zato nám 
pomohl představit možnosti digitalizace a globalizace v praxi, 
když jeho zdravice a následný křest proběhly ve virtuální po‑
době v duchu Společnosti 4.0 přímo z Bruselu.

S pečlivou připraveností slavnostních projevů kontrastovala 
spontánnost dvou krátkých vystoupení, s nimiž v průběhu od‑
poledne vystoupili Petr Sedláček a Jan Lefner, členové impro‑
vizační skupiny ImPéčko a herci ze Staré Arény. A publikum 
se na odstraňování bariér, jak si přál Aleš Zářický, ochotně 
podílelo.

Nadhled v  jiném slova smyslu jsme si dopřáli při násled‑
ném slavnostním přípitku, který se odehrál v  symbolických 
výšinách – na vrcholu Bolt Tower, odkud se pak ti odvážnější 
z hostů mohli vydat také na komentovanou prohlídku vyso‑
kých pecí. Za umožnění realizace tohoto specifického progra‑
mu patří vedení DOV, v čele s Petrem Koudelou, velký dík.

Od prvních myšlenek, diskusí, sympozií a workshopů vedla 
k samotné publikaci dlouhá cesta. Ta však ještě zdaleka ne‑
končí. Jsme stále teprve na začátku procesu restrukturaliza‑
ce a transformace našeho „ohroženého“ regionu. V duchu již 
zmiňovaného „stírání hranic“ vidíme jednu z možných tras 
v efektivnějším využití potenciálu vysokých škol a výzkum‑
ných ústavů a center pro potřeby regionu v aplikační oblasti 
s důrazem na lidské zdroje, v posilování kompetenční vybave‑
nosti a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce v rámci regio‑
nu, v podpoře podnikání a posilování angažovanosti zejména 
u zástupců generací Y a Z. Tato idea byla představena jako zá‑
kladní pilíř tzv. VAPRu ‑ Výzkumně aplikační platformy pro 
region, která vzniká pod křídly Filozofické fakulty OU.

Není malých cílů a v naší regionální, ale i internacionální 
a interdisciplinární spolupráci už vůbec ne!

Michaela POLÁŠKOVÁ, Lucie DOKOUPILOVÁ

Fota ze křtu publikace: Nela Parmová
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Osm otázek pro doc. PhDr. Jana Vorla, Ph.D., 
zástupce vedoucího katedry slavistiky a vedoucího 
oddělení rusistiky
Jaká je Vaše představa moderní slavistiky?

K tomu, aby se ze současné české slavistiky stal moderní 
filologický obor, je paradoxně nutný návrat k jejím vlastním 
historickým kořenům. Nutně to znamená vymanění se z uza‑
vřeného regionalismu a  posílení komparativního výzkumu 
jak v oblasti lingvistiky, tak i v oblasti literární vědy. Pro obě 
odvětví slovanské filologie je také nutné překonat popisný for‑
malismus a  z  metodologického hlediska provést především 
odklon od úzce pojaté národní filologie směrem k interdiscip‑
linárnímu vnímání procesů ve vývoji slovanských jazyků a li‑
teratur v evropském kulturním kontextu. Tomu by samozřej‑
mě měl odpovídat i odborný profil každého slavisty. Takovou 
koncepci na ostravské slavistice naplňuje celá řada konferencí, 
a to např. lingvisticky orientované PARÉMIE NÁRODŮ SLO-
VANSKÝCH (jejich zakladatelkou byla v r. 2002 doc. Mrha‑
čová), nejmladší z  nich AREA SLAVICA (organizační tým 
konference tvoří doc. Bogoczová a doc. Nedomová) a metodo‑
logicky zaměřená setkávání filologů a filozofů STUDIA HU‑
MANITATIS, iniciované už v r. 2007 prof. Mikuláškem. V ne‑
poslední řadě nelze opomenout ani mezinárodní setkávání 
mladých SLAVICA IUVENUM, mající na katedře dlouholetou 
tradici. Tyto akce se v oblasti srovnávací slavistiky staly re‑
spektovanou platformou pro setkávání lingvistů a literárních 
vědců prakticky ze všech zemí Evropy a dělají dobré jméno 
ostravské slavistice.

Velmi si vážím toho, jak se vám podařilo navázat úzkou spo-
lupráci s pražskými slavistickými pracovišti. Můžete je popsat?

K tomu vedla poměrně dlouhá cesta, na jejímž počátku stojí 
osobnost prof. Mikuláška, který vždy usiloval o to, aby všich‑
ni jeho aspiranti mezi sebou pěstovali nejen dobré mezilidské 
vztahy, ale aby především o sobě vzájemně věděli a spolupra‑
covali na poli literárněvědné slavistiky. Takovým způsobem 
jsem se dostal do kontaktu s  doc.  Helenou Ulbrechtovou, 
která stála v čele Slovanského ústavu AV ČR. Následně došlo 
k setkání s dalšími českými slavisty (prof. Svatoň, doc. Nykl, 
Dr. Čermák, Dr. Příhoda, Dr. Babka aj.) a k vytvoření spolu‑
práce mezi ostravskou slavistikou, Slovanským ústavem, Ústa‑
vem východoevropských studií FF UK a Slovanskou knihov‑
nou NKP na konferenční a projektové úrovni, ale například 
i v rámci přednáškové a výukové činnosti. V současné době 
se stalo mimo jiné i zavedeným pravidlem, že nad řadou kon‑
ferencí pořádaných naším pracovištěm (Parémie národů slo‑
vanských, SLAVICA IUVENUM) přebírá záštitu Český ko‑
mitét slavistů AV ČR pod vedením Dr. Čermáka a že dochází 

k pravidelnému vzájemnému hostování některých pedagogů 
na pražské i ostravské slavistice. Našim studentům je tak kaž‑
doročně v rámci slavistické exkurze umožněno navštívit Slo‑
vanskou knihovnu a Slovanský ústav, kde je pro ně realizová‑
na řada zajímavých přednášek. Těší mě, že mezi slavistickými 
pracovišti v Praze a v Ostravě došlo k navázání rovnocenných 
a vzájemně prospěšných vztahů, za což samozřejmě všem zmí‑
něným kolegům patří velký dík.

Cenná je i Vaše spolupráce s ostravskými kulturními  
institucemi:

V nedávné době se nám podařilo navázat spolupráci s Ná‑
rodním divadlem moravskoslezským, v r. 2015 jsme spolu s pa‑
nem ředitelem Jiřím Nekvasilem v klubu Fiducia realizovali 
přednášku o románu ruského dekadentního básníka a prozai‑
ka V. Brjusova Ohnivý anděl, který se stal předlohou pro stej‑
nojmennou operu S. Prokofjeva inscenovanou v NDM pod re‑
žijní taktovkou pana ředitele. Spolupráce s divadlem pokračuje 
i nadále, kolega Jelínek momentálně pracuje na překladu ruské‑
ho libreta Šostakovičovy opery Lady Macbeth Mcenského újez‑
du, kterou divadlo uvede někdy v průběhu příštího roku.

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ
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Jste literát! Jaká kniha vás v poslední době nejvíc zaujala…?
V současnosti probíhá v české společnosti nekonečná, zpo‑

litizovaná a nic neříkající diskuse na téma Rusko, která se roz‑
píná mezi dvěma extrémními a nekritickými pohledy, jimiž 
jsou na jedné straně bezbřehá a fanatická rusofilie a bezbřehá 
a fanatická rusofobie na straně druhé. Střízlivý pohled na tuto 
problematiku přinášejí do češtiny nedávno přeložené Dějiny 
Ruska 20. století ruského historika Andreje Zubova, které se 
distancují od současné oficiální prokremelské propagandy. 
Z oblasti současné ruské literatury českého čtenáře určitě za‑
ujmou prózy V. Sorokina ve skvělých překladech L. Dvořáka. 
Velkou literární událostí se v Rusku i v západním světe stal 
Sorokinův antiutopický román Den opričnika, který s velkou 
dávkou ironie a typicky sorokinovského inteligentního černé‑
ho humoru přináší poněkud kontroverzní pohled na geopoli‑
tické směřování současného Ruska.

Všichni na katedře známe Vaši devítiletou Verunku, která 
jako by vám z oka vypadla. Víme, že její výchově věnujete 
hodně času. Preferujete výchovu přísnou nebo volnou?

Musím se přiznat, že nad tím jsem se nikdy příliš mnoho 
nezamýšlel, s manželkou ve výchově naší dcery zčásti vědomě 
a zčásti naprosto intuitivně pravděpodobně společně preferu‑
jeme něco, co je založeno na komplexnějším přístupu k osob‑
nosti dítěte, tj. na vzájemném porozumění, umění komuni‑
kovat, toleranci a lásce (snad to nevyzní jako otřepaná, naivní 
a přehnaně idealistická fráze). Blízké je mi Platónovo pojetí 
slova „výchova“, zakládající se podle něho na „porodnickém 
umění, které pomáhá na svět ideám, které už dřímají v duši 
dítěte“.

Jak chápete pojem výchova a vzdělávání v širším slova smyslu?
V souvislosti s pohledem na pojem výchova a vzdělávání 

v širším slova smyslu si nejsem úplně jistý, zda si právě sou‑

časná „novodobě totalitní“ společnost úplně uvědomuje to, co 
je pro vývoj a „výchovu“ každého člověka nutné a o čem v po‑
době citátu z díla sv. Bernarda už na konci 19. století mluví ve 
svém prvním románu Ondřej Černyšev Julius Zeyer: „Tři nej‑
větší přednosti člověka jsou: vůle svobodná, vědění a cnost; ale 
bez vědění je volnost marná a vědění bez ctnosti nedává užit‑
ku, vědění bez lásky rodí jen pýchu, láska pak bez vědění vždy 
zbloudí.“ Dovolím si pochybovat o tom, že se tohoto kréda do 
důsledku drží dnešní vzdělávací systém (včetně toho univer‑
zitního), který se k naší velké smůle stal alchymistickou labo‑
ratoří věčně odcházející a  přicházející české politické scény.

Máte valašské kořeny, stejně jako já.Narodil jste se tam a často 
svůj rodný kraj navštěvujete. Které vlastnosti Valachů byste 
zdůraznil?

Na Valašsku v podstatě s rodinou přebýváme o víkendech 
u rodičů a já sám se považuji za přesvědčeného valašského pa‑
triota. I přes můj pozitivní vztah k Ostravě je pro mě Valašsko 
se svou drsnou krásou, která je bohužel občas válcována necit‑
livými podnikatelskými projekty, jejichž výsledkem je vznik 
nevzhledných wellness středisek, něčím velmi významným 
a zcela jistě bych zde chtěl v budoucnu žít natrvalo. Aniž bych 
troufale tvrdil, že i v nejmenší míře oplývám některou z ná‑
sledujících vlastností, je pro Valachy, stejně jako pro všechny 
horaly typická směs tvrdohlavosti, odbojnosti, pracovitosti, 
přímočarosti a laskavosti.

Čemu se teď ve vědě věnujete?
Nedávno skončila moje externí spolupráce na projektu Lite‑

ratura a vědění/Literatur und Wissen (Institucionální výzkum‑
ný úkol v  rámci výzkumného programu Slovanského ústavu 
AV ČR) pod vedením doc. Ulbrechtové. Momentálně pracuju 
s Dr. Jelínkem, Dr. Przywarou a s doktorandy a studenty naší 
katedry na SGS projektu, který se prostřednictvím odborných 

studií a překladů snaží přiblí‑
žit v  českém kontextu dosud 
neznámou ruskou a  polskou 
symbolistickou literární ese‑
jistiku. Kontinuálně se věnuji 
esejistické próze ruské literár‑
ní dekadence a  toto téma by 
také mělo být reálným zákla‑
dem pro monografii. V blízké 
budoucnosti se zároveň rýsuje 
externí spolupráce s  pražský‑
mi kolegy na přípravě projektu 
Skupiny pro výzkum kolektivní 
paměti na semiperiferiích Evro‑
py v rámci Institutu pro studi‑
um strategických regionů UK.

Za odpovědi poděkovala  
Eva MRHAČOVÁ
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Díl VIII. Kinští
Šlechtický rod Kinských 
patří k  nejrozvětveněj‑
ším šlechtickým rodům 
na našem území. Kořeny 
původně zemanské ro‑
diny, povýšené císařem 
Rudolfem  II. do pan‑
ského stavu, směřují na 
Litoměřicko, kde žili již 
od 13. století předchůdci 
Kinských, páni z  Vchy‑
nic a  Tetova. Kinským 

se však začal psát až na počátku 17. století bojovník proti Pa‑
sovským Vilém, zavražděný roku 1634 společně s Albrechtem 
z Valdštejna v Chebu. Rod, k jehož představitelům patří vedle 
spoluzakladatele Soukromé učené společnosti Františka Josefa 
Kinského (1739–1805) také manželka současného lichtenštejn‑
ského knížete Hanse Adama II. Marie (1940), se na přelomu 
17. a 18. století díky potomkům Václava Norberta Kinského 
(1642–1719) rozkošatil do řady větví. Osud Josefa Kinského 
(1913–2011), představitele kostelecké linie, zůstal celoživotně 
spjatý s  českou hroudou. V době, kdy jeho čtyři sourozenci 
opustili postupně Československo, se jako nejstarší syn Fran‑
tiška Kinského (1879–1975) a Pavlíny rozené Bellegarde (1888–
1953) rozhodl hájit zájmy svého rodu. Podnikatelské zkuše‑
nosti sbíral Josef Kinský před druhou světovou válkou jako 
zaměstnanec ústecké firmy Schicht, specializující se na výrobu 
margarínu, tuků, rostlinných olejů a mýdla. Po zabrání Sudet 
a  nuceném odchodu Čechů z  pohraničí našel Josef Kinský 
předtím, než se po válce ujal vedení rodinné firmy na Sloven‑
sku, zaměstnání v pražské pobočce ústecké firmy, která tam 
pro své bývalé pracovníky zřídila prodejní společnost a dále 
je zaměstnávala. Odchod do Košece u  Ilavy znamenal pro 
Josefa Kinského novou životní zkušenost. V malé továrničce 
na výrobu zinkové běloby, která patřila Josefově matce a  je‑
jím příbuzným z  Maďar‑
ska a  Polska, se mladému 
podnikavci podařilo bě‑
hem tří let mnohonásob‑
ně zvýšit obrat a  postavit 
firmu takzvaně na nohy. 
Vystřízlivění přišlo po 
únorových změnách roku 
1948. Do znárodněného 
podniku byl sice Josefu 
Kinskému okresním výbo‑
rem komunistické strany 
zakázán vstup, ale po pro‑

testu dělníků u politických orgánů v Bratislavě mohl zástup‑
ce bývalých majitelů ještě jeden rok ve funkci ředitele setrvat. 
Státní bezpečnost si pro Josefa Kinského přišla 28. října 1949 
dopoledne. Za sabotérství a úmyslné bránění přechodu pod‑
niku pod národní správu byl „záškodník“ odsouzen ke třem 
letům natvrdo a k pokutě padesáti tisíc korun. Trest, který mu 
byl odvolacím soudem v Žilině o rok zkrácen, si z drtivé vět‑
šiny odseděl v ilavské věznici. Na poslední dva měsíce poslali 
Josefa Kinského do uranových dolů v Jáchymově a Příbrami. 
Kinského manželka Bernadetta, roz. Merveldt (1922–2016), se 
kterou oženil v Trenčíně v březnu 1947, musela se synem Fran‑
tiškem (1947) opustit Slovensko a  vedle zabezpečení vlastní 
rodiny se starala rovněž o manželovy stárnoucí rodiče, které 
mezitím vystěhovali z rodového zámku v Kostelci nad Orli‑
cí na místní faru. Po propuštění v roce 1951 zůstal Josef Kin‑
ský nadále pracovat v hornictví. Když se i v dole s vysokým 
obsahem uranu zařadil mezi nejlepší pracovníky, stěžovali si 
ostatní dělníci, že je nemorální, aby si v komunismu vydělal 
hrabě více než oni. Po prodělání infekční žloutenky musel Jo‑
sef Kinský v roce 1956 z dolu odejít. Jako invalidní důchodce si 
přivydělával překládáním odborných textů pro podnik zahra‑
ničního obchodu, pracoval v lakýrnické dílně a třídil patenty 
v oddělení Družstevní služby. Když mu byla všechna zaměst‑
nání ze záhadných důvodů ukončena, zakotvil jako náboro‑
vý pracovník u pojišťovny. Po listopadu '89 zrestituoval Josef 
Kinský jediný čistě biedermeierovský zámek u nás v Kostelci 
nad Orlicí, o jehož záchranu se nemalou měrou zasloužil. Spo‑
lečně se synem Františkem (mladší syn Antonín,W nar. 1955 
zemřel v roce 2012) postavil znovu na nohy rodinné podni‑
ky Kinských a stal se významným mecenášem české kultury. 
Josef Kinský zemřel 14. března 2011 v 97 letech. Tělo nestora 
českých šlechticů našlo po mši svaté sloužené pražským ar‑
cibiskupem a primasem českým Dominikem Dukou odpoči‑
nek v rodinné hrobce Kinských ve středočeských Budenicích.

Kamil RODAN

ČESKÁ ŠLECHTA  aneb PŘÍKLADY
HODNÉ NÁSLEDOVÁNÍ

Zámek v Kostelci nad Orlicí
Josef Kinský (1913–2011) s manželkou 

Bernadettou (1922–2016)
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ

Týden neklidu podruhé
Současné vzdělávání na vysoké škole
V předcházejícím článku jsem se věnovala události Týdne ne‑
klidu, která proběhla před pěti lety. Hlavní myšlenkou tohoto 
ohlédnutí bylo především poukázání na značné podfinancová‑
ní humanitních oborů na našich univerzitách a jeho důsledky. 
Týden neklidu přinesl především zablokování vysokoškolské 
reformy v její tehdejší podobě. Ukázal také, že studenti jsou 
stále schopni se spojit a zorganizovat, pokud se jedná o závaž‑
nou věc. Bohužel, zablokováním této reformy došlo k patové 
situaci, ve které se nacházíme dodnes. Vysoké školství je tedy 
v  současné situaci na půli cesty k  reformě, která reaguje na 
změnu společenského zřízení po roce ’89. Reforma z let 2012–
2013 měla přinést větší úroveň participace na vzdělání ze stra‑
ny trhu v podobě soukromých investorů, kteří by měli dopad 
na konečnou podobu studijních programů. V konečném dů‑
sledku by se pak absolvent vysoké školy stal výsledným produk‑
tem uplatnitelným pro konkrétní pozici na trhu práce. Tento 
model však zcela vypouští druhý účel vysokého vzdělání, a to 
je výchova rozvinuté, samostatně uvažující lidské bytosti, kte‑
rá má také potřebný základ informací (obecný rozhled) pro 
své kritické myšlení, jež je samotnou podstatou fungující de‑
mokratické společnosti. Podobně výstižně definoval vzdělání 
ve svém článku i filosof Václav Bělohradský „[…] jako ‚schop‑
nost samostatně a svobodně myslet‘, což znamená zaprvé umět 
zpracovávat informace pomocí kategorií jako skutečné – zdán‑
livé, celek – část, vědomí – podvědomí, povrch – hloubka, vyš‑
ší – nižší, obecné – zvláštní, příčina – důsledek a zadruhé umět 
rozlišit mezi zvláštním kontextem informací – třeba zájmy těch, 
kdo je šíří – a jejich obecným smyslem.“ (Je vzdělání na cestě 
stát se zbožím?, 2003).

A jak situace vypadá dnes, z mého pohledu studentky pá‑
tého ročníku Ostravské univerzity? Jako jeden z kladů dnešní 
situace vnímám stále existující rovnostářství našeho vysokého 
školství, které se však stává pokřivené potřebou produkování 
absolventů, kteří přinášejí finance své alma mater, v důsledku 
čehož klesají nároky nejen na přijetí studentů na VŠ, ale i kva‑
litu jejich vzdělávání. Jiným pozitivem je například přetrvává‑
ní mnoha primárně nevýdělečných oborů (např. filosofie, kul‑
turní antropologie, teoretická matematika, astrofyzika apod.). 
Jejich důležitost spočívá zejména v přispění k rozvoji a integri‑
tě společnosti, bez které jinak dochází k její degradaci a roz‑
padu. Určité příznaky takového rozpadu již v naší společnosti 
registrujeme, a to právě i zásluhou dichotomie ekonomického 
diskursu a vysokého vzdělání (Je s podivem, že při krizové si‑
tuaci v mainstreamových médiích většinou nevidíme mluvit 
sociology, arabisty atd. Pravděpodobně je to způsobeno tím, 
že mají noční směnu v jednom z obchodních řetězců.). Nega‑
tivem tohoto systému, který udržuje při životě společensky 

potřebné obory, jsou pochybná zaměření, která na tomto sys‑
tému parazitují (např. gender studies, rekreologie apod.).

V současné době se tedy univerzity nachází v jakési ambi‑
valenci mezi tržním a akademickým modelem. První z nich 
produkuje „kvalifikované idioty“ (pojem používaný Václavem 
Bělohradským, viz předcházející článek), tedy „produkty“ lidí 
zaměřené na praxi s obecným rozhledem žáka základní školy. 
Výstupem druhého jsou „diplomovaní idioti“, tedy osoby na‑
prosto nepoužitelné v praxi, žijící ve své akademické bublině, 
a tedy pro společnost mnohdy i nebezpečné. Potřeba reformy 
je více než zjevná, protože v tomto rozpolceném stavu dochází 
k devalvaci vysokoškolského vzdělání a jeho kreditu ve spo‑
lečnosti. Jednou z cest, kterou by se univerzity mohly vydat, 
je vyšší míra participace studentů na fungování školy, kterou 
by bylo podmíněné její absolvování. Toto řešení by mohlo při‑
nést nejen zvýšenou kvalitu vzdělávání, ale také vyšší zájem 
a odpovědnost samotných studentů, nehledě na přínos větší 
prestiže pro samotné univerzity. Také se mi zdá přijatelnější 
než kupříkladu zavádění povinného školného v jakékoli for‑
mě, které by přineslo více škody než užitku.

Barbora MICHLOVÁ,
studentka FF
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