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Největší malíři 2. poloviny 19. století

Le Chahut (Kankán) 1889–1890 Cirkus 1890–1891 Nedělní odpoledne na Grande ‑Jatte 1884–1886

Georges Seurat
Francouzský malíř Georges Seurat (1859–1891) se narodil do 
bohaté rodiny, a  proto se mohl v  klidu věnovat umění. Byl 
hodně uzavřený, takže se účastnil jen diskusí ohledně ma‑
lířství, jinak se do hovorů nezapojoval. Nejprve studoval te‑
matiku a styl impresionistů, ale díky teoretickým poznatkům 
nakonec našel svůj vlastní umělecký styl. Vytvořil teorii „op‑
tického splývání“, která se stala pak základem jeho tvorby. 
Nejprve se věnoval pouze kresbě, časem začal malovat větší 
plátna a věnoval se divizionismu, technice založené na malo‑
vání maličkých pravidelných barevných skvrnek. V roce 1886 
na poslední výstavě impresionistů vyvolal skandál svým ob‑
razem Nedělní odpoledne na Grande ‑Jatte. Jeho styl plný ma‑
lých barevných skvrnek byl kritiky označen za pointilismus. 
V březnu 1891 dostal záškrt a zemřel v jednatřiceti letech, pro‑
to nemohl svůj talent projevit naplno.

Obraz Nedělní odpoledne na Grande ‑Jatte je považován za 
jedno z nejzávažnějších děl 80. let 19. století. Z dálky ohromují 
barvy svou jednolitostí, zblízka je ale zřejmé, že autor maloval 
krátkými, tvarově různými a různobarevnými tahy štětcem. 
Barvy nemíchal na paletě, ale nanášel na plátno. Při pohledu 
z větší vzdálenosti se spolu jednotlivé body spojují a na zákla‑
dě zákona o „optickém splývání“ vytvářejí výsledné barvy.

Dalším z  jeho zásadních obrazů je Kankán (Le Chachut), 
jenž oslňuje osobitým humorem. Plátno prezentuje postavy 
s překvapivou schematičností, která je vzdálená od realistic‑
kého pojetí. Všechny postavy jsou namalovány zjednodušeně, 
vypadají spíše jako karikatury. Ačkoliv tanečníci působí str‑
nulým dojmem, čiší z obrazu rytmus a pohyb.

Posledním malířovým plátnem je Cirkus, obraz představe‑
ný jen pár dní před jeho smrtí. Kritika byla tvrdá, protože stále 
nebyla schopna přijmout jeho pointilistickou metodu tvorby. 
Seurat zobrazil skupinu lidí dívajících se na cirkusové před‑
stavení. Obraz má blízko ke Kankánu, o  čemž svědčí kupř. 
k  divákovi zády otočený klaun, který je na tom stejně jako 
basista na předchozím plátnu. Cirkusoví umělci připomínají 
loutky, jejich pohyb pak působí mechanicky. Neoimpresionista 
Georges Seurat, k němuž s obdivem vzhlížel kupř. i Vincent 
van Gogh, prezentoval na tomto obraze své vlastní, jedinečné 
pojetí umění.

Marek ZÁGORA,
absolvent FF
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VZPOMÍNKY NA JANA PATOČKU
• Daniel Kroupa

Vzpomínka VI.
S odstupem let se mi vybavují rozmanité životní situace, okol‑
nosti s  naprosto nepodstatnými detaily i  banální rozhovo‑
ry, které pomáhají znovu zpřítomnit osobnost Jana Patočky 
a umožňují toto zpřítomnění sdílet s druhými. Ale to nejdůle‑
žitější, co mě k němu od prvního okamžiku poutalo, bylo jeho 
filosofické myšlení – a  to popsat a vystihnout vlastně dobře 
nedokážu. Každý pokus je tak křehký, že se před dokončením 
rozpadá na hromádku střípků a tak mi nezbývá než ponechat 
na čtenáři, aby si s nimi poradil sám.

Patočka chápal filosofii, jak sám někde říká, jako „věkovitý 
dialog“. Takový dialog má svá témata – filosofické problémy 
a  své účastníky: filosofy současné i minulé. Filosofické pro‑
blémy nejsou pouhé školní úlohy, které lze jednoduše vyřešit. 
Vždyť problematičnost filosofických problémů tkví v proble‑
matičnosti samotného života, který v  každé fázi stojí tváří 
v tvář dilematům, jejichž řešením jsou naše odpovědná či ne‑
odpovědná rozhodnutí. A život sám je příběhem se špatným 
koncem – se smrtí, která hrozí, že vše obrátí v nicotu. Jenže 
právě v tom tkví problematičnost života, že musí v každé chví‑
li dobývat svůj smysl z nicoty a nikdy nemá úplnou jistotu, že 
nechybil. Může se však v životě stát, a většinou se to stává, že 
člověk sám sobě nicotu rozmanitými způsoby zakrývá. V této 
snaze uniknout nesnesitelné nejistotě bytí si člověk pak musí 
vylhat jistotu falešného smyslu a život podřídit nepravdivé ilu‑
zi. Stejně nepravdivá je však i opačná pozice vůči této iluzi, 
postoj lhostejného cynismu, smířeného se zdánlivou jistotou 
nesmyslnosti lidské existence, protože v pravdě nevíme, jak to 
s námi stojí. Teprve člověk, který se postaví tváří v  tvář své 
smrtelnosti a přijme vlastní konečnost, je schopen přijmout 
pravdivě život v jeho problematické nejistotě. Právě o tuto prav‑
divost se opírá postoj filosofie, který Sokrates vyjadřoval jako 
vědomí nevědomosti či Kusánský jako učenou nevědomost.

Předpokladem filosofického myšlení v duchu Jana Patočky 
je tedy pochopení filosofických problémů v jejich problematič‑
nosti, pochopení, které člověku umožní vstoupit do dialogů 
s mysliteli přítomnými i  těmi vzdálenými v prostoru i čase. 

Pochopit Platóna, Aristotela či kteréhokoli jiného filosofa zna‑
mená naučit se vidět problémy jeho očima a s tímto viděním 
se konfrontovat. Když jednou Patočkův bývalý student a přítel 
Ladislav Hejdánek charakterizoval přístup svého učitele jako 
filosofování in margine jiných, vyjádřil sice skutečnost, že vel‑
ká část jeho díla je věnována ostatním filosofům, nedostatečně 
však zdůraznil to, že nešlo pouze o odborné interpretace, ale 
o způsob filosofického pronikání do hloubky problémů, o sku‑
tečný filosofický dialog.

I filosofický dialog má ovšem momenty, kdy se stává po‑
lemikou, kdy se vyrovnává s  falešnými problémy a kdy stojí 
před nutností vyvrátit nějaké nesprávné pojetí. Při výkladu 
Platónových dialogů Patočka ukazoval, jak se jimi vine velký 
mýtus o zápase filosofa, který je spravedlivý, ale většině se jeví 
jako nespravedlivý, se sofistou, který se naopak všem zdá být 
spravedlivý, ale ve skutečnosti je nespravedlivý. Jistě, že v po‑
ctivé argumentaci vítězí filosof, té však většina lidí neporozu‑
mí a proto nad ním před veřejností vítězí sofisté.

Filosof sice končí na kříži, jeho pravda, o niž mu však jde 
více než o  vlastní život, zůstává neporažena a  časem vítězí. 
„Všimněte si, že Platón neútočí na slabé stránky učení sofistů, 
ale že se snaží především vypořádat s tím, co je u nich silné,“ 
říkal Patočka. A vskutku, i tam, kde ponechali své koncepce 
nedomyšlené, autor je napřed myšlenkově dopracoval a pak 
teprve je vyvracel. Podobně se snažil postupovat v polemikách 
i Patočka. Filosofické i politické koncepce, nad kterými druzí 
mávali rukou, doporučoval vzít vážně; upozorňoval, že je nej‑
prve třeba odkrýt jejich myšlenkové předpoklady a teprve pak 
se s nimi vypořádat.

Tím nejdůležitějším, čím se podle Patočky musí člověk ve 
svém filosofování, v dialogu a konec konců i v politické roz‑
pravě řídit, je věcnost. Všichni známe ty rozbředlé a marné 
diskuse, v nichž se diskutující nedokáží udržet u stanoveného 
tématu, v nichž každý mluví o něčem jiném a přesto či prá‑
vě proto rozumové argumenty nahrazují vášně. A  podobně 
jako je obtížné držet se věci v dialogu mezi dvěma lidmi je 
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obtížné sledovat věc v dialogu, který člověk vede „ve své duši 
bez hlasu“, ve vlastním myšlení. Tato „věcnost“ je vlastně pod‑
statou fenomenologie, protože ta u  Patočkova učitele začala 
heslem: „k věcem samým“.

Bylo tedy příznačné, že život filosofa Jana Patočky vyvrcho‑
lil v pozici mluvčího Charty 77, jejímž cílem bylo nutit totalit‑
ní komunistický režim k věcnému dialogu o dodržování lid‑
ských práv, která sám učinil součástí právního řádu. Na věcné 
argumenty, na konkrétní příklady porušování lidských práv 
v Československu reagoval komunistický režim výslechy, ši‑
kanou, represemi i vězením. A právě tím ukazoval svou nelid‑
skou podstatu. Patočka v tomto dialogu zdůrazňoval, že nejde 
o to, kdo bude vládnout, ale co bude vládnout: mocenská zvůle 
nebo úcta k právům člověka.

V  roce 1976 vedl Jan Patočka bytový seminář věnovaný 
Heideggerovým Základním problémům fenomenologie a  já 
jsem měl velký zájem se ho účastnit. Zavolal jsem mu někdy 
na podzim a poprosil ho, zda bych mohl tento seminář ještě 
navštěvovat. „Milý kolego“, řekl mi pan profesor, „chodí tam 
tolik lidí, že už nestačí židle. Po Novém roce zahájím další 

seminář a budu s vámi počítat.“ Když jsem počátkem ledna 
toho roku zjistil, že se stal mluvčím Charty 77, nemohl jsem ho 
v tom nechat samotného. Bál jsem se, že starý a nemocný člo‑
věk, který se nikdy aktivně politikou nezabýval, nemůže sám 
obstát tváří v tvář bezohlednému a brutálnímu systému. Jan 
Patočka však obstál. Obstál i přesto, že zemřel v důsledku vy‑
čerpání po jedenáctihodinovém výslechu Státní bezpečností. 
Smrt se stala korunou jeho života. Pacholkům zločinného re‑
žimu se ho umlčet nepodařilo. Dal úsilí Charty 77 jasný směr, 
který se zúročil po letech, jeho nepublikované spisy ukrývali 
jeho žáci a postupně publikovali v jedinečné samizdatové edi‑
ci. Jeho dílo není zapomenuto ani po čtyřiceti letech, je pře‑
loženo do mnoha světových jazyků a je předmětem trvalého 
zájmu doma i ve světě.

Ani já jsem na něj nezapomněl a  zde jsem na něj trochu 
zavzpomínal. Nebylo to však z nostalgie, ale pro povzbuze‑
ní těm, kteří pochybují, zda má vůbec nějaký smysl usilovat 
v nepříznivých podmínkách o věcnost, pravdu a o to, co jsme 
poznali jako správné. Moje vzpomínky říkají: má.

Jak to také chodí na partnerských univerzitách
Naše fakulta má partnerské smlouvy s celkem 10 španělskými 
univerzitami. Bylo by tedy relativně snadné vybrat jednu a na‑
psat článek o tom, jak to tam chodí. Úkol by byl splněn a velmi 
populární seriál by tak pokračoval.

Rozhodl jsem se ovšem, že udělám drobnou odbočku 
a představím čtenářům Listů to, co mají tyto univerzity spo‑
lečné. A nejen ty, nýbrž čím dál víc také univerzity na celém 
západě, USA nevyjímaje. Podnětem mi byl zážitek z  mého 
posledního pobytu Erasmus na valladolidské univerzitě, kam 
jsem se po byrokratických peripetiích vydal letos na jaře. Měl 
bych napsat opět, neboť jsem tam přednášel popáté, a mé hodi‑
ny o Aleju Carpentierovi, jednom z nejvýznamnějších kubán‑
ských spisovatelů, už tam začlenili snad i do studijních plánů.

Letos jsem se však rozhodl udělat výjimku. Místo Carpen‑
tiera jsem chtěl probírat Mario Vargase Llosu. Tento Peruánec 
je posledním žijícím představitelem kulturního fenoménu na‑
zvaného boom latinskoamerické literatury. I přesto, že má více 
než 80 let, stále píše a především publikuje v novinách krátká 
zamyšlení a v elektronických časopisech také delší eseje. A prá‑
vě o těchto esejích jsem se chystal mluvit. Mají totiž společné‑
ho jmenovatele: svobodu. Vargas Llosa, který se v devadesá‑
tém roce postavil do čela liberálního hnutí, jež mělo přinést do 
Peru jedinečný a zatím v Latinské Americe nevyzkoušený po‑

litický projekt, si i přes svou porážku v prezidentských volbách 
s Fujimorim vzal svobodu v přísně liberálně ‑konzervativním 
slova smyslu jako svou vlajkovou loď a značná část jeho veřej‑
ného působení je od té doby zaměřena na přednášení, vysvět‑
lování a komentování tohoto křehkého společenského fenomé‑
nu. Má k tomu řadu důvodů. Jedním z nich je i  ten, že jako 
první z latinskoamerických intelektuálů vystřízlivěl z opojení 
Castrem a po okupaci Československa v roce 68, kterou Castro 
jaksi zapomněl odsoudit, jej bez milosti kritizoval, což mu při‑
neslo všeobecné zavržení ze strany tehdejších intelektuálů.

Ale zpět k  univerzitám. Navrhl jsem tedy svým vallado‑
lidským kolegům změnu tématu svých přednášek, ale místo 
očekávaného „v pořádku“ jsem dostal odpověď se slovy: „no 
dobrá, ale mluv jen o jeho románech“. Namítnul jsem sice, že 
vzhledem k vyhrocené situaci v Evropě, která si přestala vážit 
svých základních hodnot a  jejíž obyvatelé ztratili schopnost 
rozlišovat dobro od zla, jsem se chtěl více věnovat Peruánco‑
vým esejům, které tyto problémy řeší, ale byl jsem odkázán do 
patřičných míst.

Co čert nechtěl, hned první den mého Erasmus pobytu na 
univerzitě se ke mně přitočil jeden profesor, zda bych v jeho 
hodině nechtěl udělat přednášku. Já jsem pochopitelně sou‑
hlasil, ale s tím, že budu mluvit o Vargasu Llosovi a jeho 

VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH



str. 4               LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity

esejích. On se sice zarazil, ale shodli jsme se na tom, že studen‑
ti posledního ročníku španělské filologie by snad mohli zvlád‑
nout o něco komplikovanější hodinu.

Předstoupil jsem tedy před mladé studenty – učitel se po‑
chopitelně vypařil hned po úvodu – a vykládal jim o tom, co 
si Vargas Llosa myslel a myslí. Jak jsme dnes my – stejně jako 
on v 60. letech– očarováni touhou měnit svět ve jménu vše‑
lijakého dobra. Jak dnes my – stejně jako ti „compañeros de 
viaje“ Fidela Castra – děláme vše s nejlepšími úmysly, které 
nás ovšem vedou do pekel. Jak se rádi necháváme ovlivňovat 
novými ideologiemi – feminismem, gendrovou ideologií či hu‑
manrightismem –, jejichž cílem je zbudovat „nového člověka“ 
tak, jak se o to ne tak dávno snažili soudruzi i jejich západní 
kulturní přisluhovači ve jménu marxismu. Studenti poslou‑
chali, někteří nesouhlasně pokyvovali hlavou. Po skončení 
přednášky jsem otevřel diskusi. Na to, že se nerozběhne deba‑
ta po podobných akcích v České republice, jsem zvyklý, ale že 
přede mnou budou sedět španělští studenti úplně opaření, to 
mě překvapilo. Na mou několikátou výzvu, ať to někdo zhod‑
notí, zkritizuje, okomentuje, se zvedl jeden student v posled‑
ní řadě a prohlásil, že je odvážné, že někdo vysloví nahlas to, 
co si ve Španělsku už spousta lidí neodváží ani myslet. Když 
jsem jej poprosil o  vysvětlení, stroze mi odpověděl něco ve 
smyslu, že některé názory už jsou prostě tabu a že univerzity 
ve Španělsku jsou neskutečně politizovány. Tím byla debata 
u konce: Svoboda je ve Španělsku na univerzitách už tabu.

Zdravá výměna názorů do společnosti 
pochopitelně patří, univerzity nevyjímaje. 
Špatné je však, když se tato názorová vý‑
měna zvrhne v  umlčování a  zastrašování 
protivníka. Účinnou metodou, která se 
z ulice přenesla i na univerzitní půdu, jsou 
tzv.  escraches. Jedná se o  bojkoty univer‑
zitních profesorů, které mnohdy přeros‑
tou v otevřenou agresi vůči přednášejícím. 
Zfanatizované hordy levicových studentů, 
ať už anarchistů, marxistů nebo neomar‑
xistů, znemožní konání přednášky nebo 
dokonce učitele fyzicky napadnou. Metody, 
které zažívali mimo jiné i  ti, kteří se do‑
kázali postavit v třicátých letech nacismu, 
jsou dnes ve Španělsku relativně běžné. Za‑
žívají je nejen politici, ale také neoblíbení 
učitelé, jejichž názory nejsou dostatečně le‑
vicové a mezi mládeží právě nefrčí. Někte‑
rým je nelegálně okupována pracovna i po 
dobu několika týdnů, jako se to stalo loni 
na univerzitě v Léridě.

Nejúsměvnější na tom je, že tito studenti 
často hovoří o  toleranci a  respektu. Jejich 
mantrou se stala politická korektnost, která 
má za cíl odvrátit mladou generaci od „ag‑
resivních“ názorů: na některých americ‑
kých univerzitách dokonce před probírá‑
ním křesťanství studenty varují, že pohled 
na ukřižovaného Krista může být trauma‑

tizující. Je paradoxní, že tato korektnost je prosazována se stále 
větší úderností, její koryfejové se chovají jako vůdci těch nej‑ 
zfanatizovanějších sekt. A co je nejhorší, studenti jsou vycho‑
váváni v téměř skleníkovém prostředí, které s mimouniverzitní 
realitou nemá mnoho společného. Jak pak mají být absolventi 
těchto škol připraveni stát se elitami svých národů? V  tom‑
to univerzity a celý školský systém na Západě děsivě selhal.

Po opuštění třídy jsem procházel univerzitními chodbami 
a prohlížel nástěnky plné pamfletů a politických výzev. Když 
jsem přišel k výstavě, která – podporována univerzitou – na‑
bádala k nelimitovanému přijímání běženců z Afriky, pocho‑
pil jsem, jak to s tou politizací doopravdy je. Strach z toho, že 
by někdo mohl univerzitu nesmyslně označit za rasistickou, 
stál v pozadí této výstavy srdcervoucích fotografií, které měly 
nabádat studenty k tomu jedinému správnému myšlení. Když 
jsem pak o této problematice hovořil s tamějším prorektorem, 
jen smutně pokrčil rameny: „Tak to tu teď prostě je,“ povzde‑
chl a odvedl řeč jinam.

I  tak to teda chodí na našich partnerských univerzitách. 
Tentokrát jsem měl štěstí, žádné escrache se v mém případě 
nekonalo. Uvidíme příště. Mimochodem: v rámci debaty po 
jiné hodině jsem zjistil, že Francouzi nemají přísloví: „Cesta 
do pekel je dlážděna dobrými úmysly“, což vysvětluje mno‑
hé z toho, co nám Francouzi v historii provedli, v současnosti 
provádějí a v budoucnosti ještě provedou.

Jan MLČOCH

Foto z loňského bojkotu přednášky Felipa Gonzáleze na Universidad 
utónoma de Madrid (převzatá z Europa Press)

Foto z manifestace feministických a gendrových aktivistů z února
tohoto roku na Universidad de Sevilla (převzato z abc.es)
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FILOZOFICKÁ FAKULTA 
V MĚSÍCI ČERVNU

57 milionů pro Filozofickou fakultu OU
Filozofickou fakultu čeká největší investice v  její historii. 57 
milionů korun poputuje na rekonstrukci interiéru budovy E, 
ta se díky dotaci z  Evropského fondu pro regionální rozvoj 
změní ve špičkově vybavené pracoviště, které bude odpovídat 
západoevropským standardům. V roce 2009 se budova dočka‑
la zateplení, nové fasády i výměny oken. V příštím roce ji čeká 
rozsáhlá rekonstrukce interiéru, která potrvá přibližně 15 mě‑
síců. Po tu dobu se převážná část výuky přesune do prostor 
Pedagogické fakulty na Mlýnské ulici. Budova tak bude mimo 
provoz přibližně od června 2018 do září 2019. Na začátku zim‑
ního semestru 2019 však bude studenty i zaměstnance čekat 
příjemné překvapení v podobě moderně vybaveného a kom‑
fortního pracoviště.

Dostupnější vzdělávání pro všechny
„Po rekonstrukci se dočkáme exkluzivního pracoviště, kte‑
ré umožní aplikovat nejmodernější výukové metody,“ při‑
bližuje děkan FF OU prof. Aleš Zářický, jenž stojí za celým 
projektem. Prostory Filozofické fakulty jsou z dnešního po‑
hledu již nevyhovující, cílem vedení fakulty v čele s děkanem 
prof. Zářickým bylo zmodernizovat celý objekt a především 
umožnit studium také osobám s handicapem. Zpřístupnění 
vzdělávání i skupinám se specifickými potřebami je hlavním 

cílem rekonstrukce. Projekt proto nese název Zkvalitnění 
vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro 
studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Právě jim je 
totiž vstup do některých částí fakulty dosud znemožněn. Po 
stavebních zásazích se však budou moci konečně samostatně 
pohybovat po celé budově. Architektonické studio Marpo na‑
vrhovalo všechny úpravy s ohledem na handicapované, tedy 
na osoby s omezením pohybu, nevidomé i slabozraké, nesly‑
šící a  další. „Cílem je umožnit studium opravdu všem, kdo 
složí přijímací zkoušky,“ uvádí prof. Zářický. Po rekonstrukci 
se rozšíří také nabídka studia, z toho důvodu se budou mo‑
dernizovat a navyšovat kapacity učeben, přednáškových sálů 
a tlumočnických laboratoří. Od modernizace si vedení fakulty 
slibuje zvýšený zájem o studium ze strany uchazečů, kteří jistě 
ocení vybavení odpovídající požadavkům třetího tisíciletí.

Modernější, lepší, kvalitnější
Největší investici si ale vyžádá výstavba výtahu a prosklené 
chodby situované na vnější plášť budovy ve dvoře filozofické 
fakulty. Po dobu stavebních prací bude proto z  bezpečnost‑
ních důvodů částečně omezen i vstup na dvůr fakulty. Zatím‑
co z ulice Čs.  legií si budova E zachová svůj historický ráz, 
v interiérech a v části situované do dvora získá zcela novou, 

1: Největší investicí a změnou bude visutá prosklená chodba do dvora fakulty a venkovní výtah.
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nadčasovou podobu. Většina úprav však bude probíhat přede‑
vším ve vnitřních prostorách, kde se počítá s úpravou chodeb, 
toalet a učeben, to vše s ohledem na seniory a studenty s ome‑
zením pohybu. Počítá se s instalací vodících pásů v chodbách, 
s  instalací navigace pro nevidomé a  slabozraké, „mluvícím“ 
výtahem zabudovaným v proskleném tubusu ve dvoře, bez‑
bariérovými chodbami, zakoupením výpočetní techniky a 3D 
tiskárny do počítačové učebny, výměnou serverů a  elektro‑
rozvodů, výměnou topení, instalací zcela nového mobiliáře. 
V rámci modernizace proběhne rekonstrukce přednáškového 
sálu, který bude vybaven špičkovou audio ‑video technikou.

Rekonstrukcí získají především studenti
Stávající dvě seminární učebny se sloučí v moderní tlumoč‑
nickou laboratoř pro osmnáct studentů. Devět kabin bude vy‑
baveno moderním profesionálním tlumočnickým systémem 
s možností záznamu i aktivní práce s multimédii. Samozřej‑
mostí bude zpřístupnění části kabin vozíčkářům a  nevido‑
mým, právě pro ně je studium filologických oborů v současné 
době velmi komplikované.

Všechna navrhovaná řešení úprav tlumočnických pracovišť 
vznikala v  kooperaci s  Mezinárodní asociací konferenčních 
tlumočníků AIIC, kterou v této souvislosti požádal o spolu‑
práci manažer projektu Dr.  Vítězslav Vilímek. Projektanti 
a  architekti se tak řídili jejich doporučeními, neboť FF OU 
chce již během studia seznámit studenty s  plnohodnotným 
a kvalitním prostředím, s nímž se budou setkávat i v budou‑
cím profesním životě.

Součástí projektu je i výstavba zcela nového přednáškového 
sálu s ozvučením na úrovni kinosálu a s kapacitou 155 sedí‑
cích posluchačů, 8 míst pak bude vyhrazeno a přizpůsobeno 
vozíčkářům. Těšit se můžeme i na novou multimediální učeb‑

nu pro 21 osob, s nejnovějším počítačovým a softwarovým vy‑
bavením. „Ve všech sálech budou speciálně upravena tvarová 
řešení a povrchy stropů a stěn tak, aby se dosahovalo výbor‑
ných akustických hodnot, což ocení zejména vyučující a stu‑
denti filologických disciplín. Při všech stavebních úpravách se 
bude přísně dbát na výběr nejkvalitnějších materiálů a dobré 
řemeslné provedení, abychom na začátku září 2019 vkročili do 
plnohodnotného zdravého prostředí, splňujícího nejvyšší po‑
žadavky, jaké si jedna z předních českých filozofických fakult 
rozhodně zaslouží,“ doplnil Dr. Vilímek.

Špičkové pracoviště do pěti let
Milionové dotace však nepokryjí všechny plánované investice. 
Záměrem vedení fakulty je zmodernizovat i zbývající dvě bu‑
dovy – D a DM a také prostory bývalé menzy, a to v horizontu 
pěti let. „Věřím, že do pěti let bude vybavení filozofické fakulty 
na stejné úrovni, jako mají západní univerzity a že do čtvrté 
dekády naší existence vstoupíme s kompletně zmodernizova‑
nými prostory. Jsem si vědom, že nic z toho by se nemohlo re‑
alizovat, nebýt projektového oddělení filozofické fakulty i pro‑
jektového oddělení na rektorátu. Především jim patří veliké 
díky, “ vypočítává prof. Zářický. Celý tým pracovníků v čele 
s Ing. Markem Bumbálkem a Ing. Monikou Kováčovou se to‑
muto projektu věnoval intenzívně téměř dva roky. V tuto chví‑
li jeho řešení převzal Dr. Vítězslav Vilímek. „Byli to hlavně 
Marek Bumbálek a Monika Kováčová, kteří se zasloužili o to, 
abychom dotaci získali, a ukázali nám, jak se velké projekty 
píší. To, že ministerští hodnotitelé dali projektu 90 bodů ze 
100, hovoří samo za sebe.“ uzavírá Dr. Vilímek.

Nela PARMOVÁ

2: Dnešní učebna E304 získá zcela nový interiér.
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3: Nemalou proměnou projdou i chodby fakulty. Zde je jeden z možných návrhů její budoucí podoby včetně zcela nového mobiliáře.

4: Viz obrázek 1
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5: viz obrázek 2

6: Taková by měla být podoba tlumočnických laboratoří
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7: viz obrázek 6

Mezinárodní studentské psychologické dny 2017 
v Ostravě
Dny 26. a 27. dubna 2017 se pro Ostravu, konkrétně pro FF 
Ostravské univerzity, staly mezinárodními. Katedra psycho‑
logie měla čest přivítat pedagogy, ale zejména studenty z kate‑
der psychologie, ústavů, institucí a psychologických pracovišť 
ze Slovenské republiky a České republiky v rámci 17. ročníku 
Mezinárodní studentské vědecké konference.

Organizátoři konference svým vstřícným přístupem po‑
mohli vytvořit inspirující atmosféru pro prezentaci výsledků 
odborné a výzkumné činnosti studentů bakalářského a ma‑
gisterského studia z  českých a  slovenských pracovišť. Do 
soutěžního klání se přihlásili studenti katedry psychologie 
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Psycholo‑
gického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 
katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 
katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 
katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 
katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komen‑
ského v  Bratislave, Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty 
sociálnych a  ekonomických vied Univerzity Komenského 
v  Bratislave, katedry psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ 
v Košiciach, katedry psychologických vied Fakulty sociálnych 
vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 
Inštitútu psychológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzi‑
ty, katedry psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univer‑
zity v Ružomberku, katedry psychológie Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity a katedry psychológie Filozofickej fakulty 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Chybět nemohli sa‑
mozřejmě ani studenti naší katedry psychologie.

Tato soutěžní odborná akce s dlouholetou tradicí byla zahá‑
jena docentem Zdeňkem Mlčákem. Poté vystoupil proděkan 
pro vědu, výzkum a rozvoj naší fakulty docent Robert Antonín. 
Následně se ujala slova prezidentka a iniciátorka těchto konfe‑
rencí, a zároveň předsedkyně odborné poroty, docentka Mária 
Bratská, která provedla krátkou exkurzi do minulých let.

Doc. Mária Vašutová seznámila přítomné s organizační struk‑
turou konference, s pravidly hodnocení soutěžních prací a se 
členy hodnotící komise. Ta zasedla ve složení: doc. Mária Brat‑
ská, Dr. Martin Dolejš, Mgr. Radka High, Mgr. Eva Hruščová, 
Dr.  Miroslava Köverová, Dr.  Jiří Lukavský, prof.  Karel 

Zahájení konference
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Oprava
V květnových Listech FF došlo k chybné informaci: autoři textu na straně 9 jsou Irena 
Šebestová, Daniel Gomola a Filip Plachý (katedra germanistiky). Omlouváme se!

Redakce Listů FF

Paulík, Dr.  Ľubor Pilárik, Dr.  Miroslav Popper, Dr.  Mário 
Schwarz, Mgr.  Miroslav Šipula a  Dr.  Ivana Václaviková.

Kromě samotné ústní prezentace soutěžních prací se hod‑
notila též jejich písemná podoba, a to s předstihem nezávislý‑
mi oponenty. V rámci šesti bloků měli pak studenti možnost 
přednést své poznatky a při následné diskusi přesvědčit porot‑
ce a posluchače o kvalitě svých prací jak v rámci bakalářské, 
tak magisterské sekce.

V  bakalářské sekci odbornou porotu nejvíce zaujala 
Kateřina Rečková, kterou s prací na téma „Emoční inteligen‑
ce a její souvislost s machiavelismem“ přihlásila naše ostravská 
katedra. Na druhém místě se umístily Kateřina Dvořáková 
a Klára Stojanová s  tématem „Ztracena v Praze: postoje ko‑
lemjdoucích k osobě muslimského vyznání“, reprezentující ka‑
tedru psychologie FF Univerzity Karlovy, a cenu za třetí mís‑
to si odnesla zástupkyně katedry psychologie FF Univerzity 
Komenského v Bratislavě Eva Chudá s tématem „Vplyv inha‑
lácie esenciálního oleja šalvie lekárskej a aktivácie akupresúr‑
nych bodov na pamäťový výkon“.

Velké napětí zavládlo při vyhodnocování v  magisterské 
sekci, kde výborné výkony řady studentů přiměly porotce na‑
konec k vyhlášení dvou prvních a dvou třetích míst. Oceněno 
tedy bylo hned pět soutěžících. Nejlépe si vedli Bc.  Vojtěch 
Mýlek s prací „Role motivace v silovém a procesním modelu se‑
bekontroly“ a Bc. Renata Hlavová s tématem „Vztah mezi suges‑
tibilitou a teorií mysli u dětí předškolního věku“, oba z katedry 
psychologie FSS Masarykovy univerzity. Cenu za druhé místo 
si odnesla Bc. Daša Strachanová z Ústavu aplikovanej psycho‑
lógie Univerzity Komenského v Bratislave s tématem „Čo by 
bolo keby? Redukcia kognitívnych odchýlok prostredníctvom 
kontrafaktov“. Bc. Kateřina Bukačová z katedry psychologie 
Univerzity Palackého s tématem „Posouzení předstírání poru‑

chy paměti prostřednictvím paměťových testů“ a  Bc.  Zuzana 
Kaššaiová z  katedry psychologických vied Univerzity Kon‑
štantína Filozófa v Nitre s tématem „Schopnosť kognitívneho 
uzavretia a  potreba kognitívneho uzavretia vo vzťahu k  vý‑
konovej motivácii“ obsadily třetí místo v  magisterské sekci.

Vzhledem k dlouholeté tradici těchto mezinárodních kon‑
ferencí a jejím „kořenům“ ve Slovenské republice byli vyhlá‑
šeni vítězové rovněž v rámci 18. ročníku Celoslovenské stu-
dentské vědecké konference. První místo v bakalářské sekci 
obsadila již dříve oceněná Eva Chudá. Cenu za druhé místo 
si odnesla Šárka Šuvadová z katedry psychologie FF Univer‑
zity Komenského v Bratislavě s tématem „Asociovanie nenu‑
merických sekvencií a  prostoru“, a  na třetím místě se umís‑
tila Nikola Boldišová z  katedry psychologie FF Trnavské 
univerzity s tématem „Situačné prediktory recipročného sprá‑
vania“. V magisterské sekci na prvním a druhém místě stanuly 
rovněž již dříve oceněné studentky Bc.  Daša Strachanová 
a Bc. Zuzana Kaššaiová. Bc. Nela Laciaková s tématem „Efekt 
nezdolnosti, internality vs. externality, sebahodnotenia, se‑
baúčinnosti a sebaregulácie na intenciu zotrvania v chudobe“ 
z Institutu psychologie FF Prešovské univerzity byla třetí.

V závěru bychom chtěly poděkovat nejen soutěžícím a čle‑
nům poroty za účast, ale rovněž všem členům organizačního 
týmu za nasazení a invenci, s nimiž dokázali připravit a pak 
i zvládnout hladký průběh konference ve velmi příjemné tvůr‑
čí atmosféře. Můžeme jistě konstatovat, že letošní 17. ročník 
Mezinárodní studentské vědecké konference lze pokládat za 
úspěšný po všech jeho stránkách, jak ostatně řada přítom-
ných konstatovala ještě v jeho průběhu, a pak všichni po jeho 
skončení na společenském večeru.

Nikola WENCLOVÁ a Gabriela SMOLKOVÁ,
studentky 2. ročníku bakalářské psychologie

Vítězka bakalářské sekce Kateřina Rečková 
s doc. PhDr. Františkem Baumgartnerem, CSc. (vlevo) 

a prof. PhDr. Karlem Paulíkem Účastníci konference (foto 1–3: Terezie Slívová)
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vyšla pěkná knížka
Jan Lazar: À propos des pratiques scripturales dans l'espace virtuel: entre 
Facebook et Twitter
Rozvoj nových komunikačních 
technologií zásadně ovlivnil růz‑
né formy vyjadřování. Francouz‑
ský jazyk, který je užíván v rám‑
ci počítačem zprostředkované 
komunikace, se výrazně liší od 
své spisovné formy, a to zejména 
svým pravopisem. Cílem této pu‑
blikace, kterou vydala FF OU, je 
detailní popis nových pravopis‑
ných forem francouzštiny vysky‑
tujících se zejména na sociálních 
sítích Facebook a Twitter.

Jan LAZAR

Vivat Erasmus+, vivant cooperatores!
Ve čtvrtek 15. června proběhlo setkání katederních koordiná‑
torů programu Erasmus+. Důvodem pro svolání tohoto setká‑
ní byly nejen změny a novinky v dané agendě, jež vyplývají 
z nové směrnice, ale také rostoucí důležitost internacionaliza‑
ce, které se v Dlouhodobém záměru OU ne náhodou věnuje 
značná pozornost.

Proděkan Kopecký na úvod promluvil o  širším kontextu 
agendy zahraničních vztahů na OU. Připomenul, že student‑
ské mobility (trvající min. 30  dní) představují významnou 
položku financování VŠ v rámci ukazatele kvality. V souvis‑
lostí s  tím je potřeba zvýšit a  zkvalitnit nabídku předmětů 
(popř. modulů a programů) vyučovaných v cizím jazyce. To je 
také jeden z cílů, který si naše fakulta vytyčila v Dlouhodobém 
záměru na období 2016–2020. Větší podpory studentským 

výjezdům se v poslední době dostává díky novým iniciativám 
na podporu mobilit. Jde konkrétně o univerzitní program VIA 
a nedávno zveřejněnou výzvu pro doktorandy FF OU, která je 
spojena s kvalitním publikačním výstupem.

Fakultní koordinátorka programu Erasmus+ Ing.  Lada 
Gottwaldová informovala zástupce kateder o  novinkách 
spojených s  její agendou. Na ni navázala naše institucionál‑
ní koordinátorka Mgr.  Kamila Danihelková, která hovořila 
mj. o přísnějších kritériích u výjezdů akademiků, jež vycházejí 
z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

V následné diskusi se hovořilo zejména o tom, jak zvýšit po‑
čet uchazečů z řad studentů FF o výjezd do zahraničí. Příčiny 
nízkého zájmu o pobyt na zahraniční VŠ částečně odhalil prů‑
zkum, který je jedním z podkladů připravované Mezinárodní 
marketingové strategie OU. Mezi nejčastěji uváděné důvody 
patří obava z neuznání předmětů absolvovaných na zahraniční 
VŠ, prodloužení celkové doby studia či nedostatečná jazyková 
vybavenost. Vedle umenšení těchto obav může ke zvýšení zá‑
jmu o výjezdy přispět také aktivnější zapojení absolventů pro‑
gramu Erasmus+, kteří dokáží často nejautentičtěji a nejpře‑
svědčivěji vysvětlit přínos pobytu v zahraničí svým kolegům.

Na závěr zaznělo z úst proděkana i obou koordinátorek po‑
děkování zástupcům kateder za jejich dlouhodobou spoluprá‑
ci. Proděkan Kopecký také oznámil, že k 3. červenci 2017 jej ve 
funkci vystřídá Dr. Gabriela Zapletalová.

Petr Kopecký
proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
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„Co vlastně znamená slovo Erasmus?“
Takovou otázku mi položil jeden ze skupinky studentů, před 
nimiž jsem chválila výhody „erasmovského“ univerzitního 
cestování.

I když si myslím, že většina studentů by na takovou otázku 
dokázala správně odpovědět, tak přece jen…

Jedna z nejskvělejších myšlenek Evropské unie, podporu‑
jící zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a učitelů, 
byla pojmenována podle holandského filozofa, humanisty 
a reformního kněze, absolventa pařížské univerzity – Erasma 
Rotterdamského (1469–1536).

Myšlenka umožnit a  financovat vyso‑
koškolákům pobyt na zahraniční univer‑
zitě vznikla před necelými 30 lety a velmi 
rychle se rozšířila.

Jedním ze základních kamenů tohoto 
geniálního projektu je úsilí o mnohojazyč‑
nost. Evropská unie si stanovila cíl, že ka‑
ždý vysokoškolák by měl dostat možnost 
osvojit si alespoň dva cizí jazyky, proto‑
že „nedostatečná znalost jazyků je jedna 
z hlavních překážek účasti absolventů vy‑
sokých škol v evropských projektech“.

Pobyt na zahraniční univerzitě umož‑
ňuje mladým lidem nejen zlepšení jazy‑
kových dovedností, ale i  celkový osobní 
rozhled a rozvoj, růst sebedůvěry, získání 
mnohakulturního pohledu na společnost 
a svět.

Program ERASMUS je vlajková loď 
Evropské unie v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání.

Tato obrovská investice do vzdělání má 
přispět k  růstu prosperity celé Evropy. 
Všichni ti krátkozrací, kteří dnes volají 
po vystoupení z Evropské unie, by si měli 
uvědomit, že by to pro nás znamenalo 
mimo jiné i  konec využívání ERASMU, 
tedy návrat do starých časů…

Často kolem sebe slýcháme „jedu na 
Erasmus“, „byl jsem na Erasmu“, „kam le‑
tos jedeš na Erasmus“… Je naším přáním, 

abychom podobné věty slýchali i v budoucnu, a to co nejčastěji.
Redakce Listů FF transformuje od příštího akademického 

roku rubriku Věda a život na našich partnerských univerzitách. 
Ponese nový název – Můj „erasmovský“ pobyt a budou do ní 
přispívat a dělit se o své zkušenosti studenti, kteří se vrátí z po‑
bytu na některé ze zahraničních univerzit.

Eva MRHAČOVÁ

Erasmus Rotterdamský na malbě Hanse Holbeina ml.

Počty studentů Filozofické fakulty OU, kteří využili od roku 2010 možnosti studovat v  rámci 
programu ERASMUS na některé z univerzit Evropské unie, s nimiž má naše fakulta smlouvu 
o spolupráci:
Akademický rok:
2010/2011      2011/2012      2012/2013      2013/2014      2014/2015      2015/2016
      71                    73                  117                   91                   83                    88
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Promoce absolventů FF OU – radost a dojetí
Studentky a studenti Filozofické fakulty Ostravské univerzi‑
ty v Ostravě, kteří úspěšně prošli sítem státních závěrečných 
zkoušek, se o pocity štěstí a radosti podělili se svými blízkými 
na promocích, které se konaly ve dnech 29. a 30. června tradič‑
ně v Domě kultury města Ostravy. Vysokoškolské diplomy zde  
z rukou proděkana pro zahraniční a vnější vztahy, doc. Petra 
Kopeckého převzalo sto čtyřicet dva absolventů bakalářského 
studia a šedesát čtyři nových nositelů magisterského titulu.

Slavnostní atmosféru umocnilo vystoupení saxofono‑
vého kvarteta v  mistrném podání studentů Fakulty umění 
Ostravské univerzity.

V období od září 2016 do června 2017 na filozofické fakul‑
tě rovněž úspěšně završilo doktorské studium osm studentů 
v doktorských studijních oborech Anglický jazyk, Německý 
jazyk, Polský jazyk, Teorie a dějiny české literatury, Kulturní 
dějiny a Filozofie. Do roku 2015 probíhaly promoce absolventů 
doktorských programů na jednotlivých fakultách, letos již po‑
druhé proběhne tento akademický obřad společně pro všech‑
ny absolventy doktorských studijních programů realizovaných 
na Ostravské univerzitě v září, v rámci slavnostního zasedání 
Vědecké rady Ostravské univerzity.

Jana BOLKOVÁ

Foto: Kamila Kolowratová

Foto: Adéla Strakošová

Foto: Adéla Strakošová

Foto: Adéla Strakošová

Foto: Adéla Strakošová

Foto: Kamila Kolowratová
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Esej na téma LÉTO 17
Stejně jako v předcházejících letech, i letos vyhlašuje redakce 
LISTŮ FF společně s děkanem FF soutěž o nejzajímavější student‑
skou esej na téma Léto 17. Vítězný příspěvek (bude otištěn v pod‑
zimních Listech FF) ocení pan děkan částkou 1 000 Kč!

Redakce Listů FF

Poděkování paní Janě Kubíkové
Na prahu léta ukončila své osmnáctileté působení na postu se‑
kretářky katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity její dlouholetá opora, paní Jana Kubíková.

Sekretářky na vysoké škole mají oproti svým kolegyním 
z jiných institucí speciální postavení. Nejsou klasickými ad‑
ministrativními pracovnicemi, kromě znalosti informačních 
technologií musejí být jazykově vybaveny, ovládat umění diplo‑
macie a psychologie, orientovat se v ekonomice, personalistice, 
znalost gastronomie je vítaná! Tato funkce má svá specifika, 
která nejdou zaznamenat, nastudovat, získáte je až léty praxe.

A tou ženou na pravém místě, dobrou duší katedry germa‑
nistiky, skvělou kamarádkou, kolegyní a rádkyní byla právě 
paní Jana Kubíková.

Jak uvedl ve svém děkovném proslovu pan děkan Zářický 
– svými profesními zkušenostmi, loajalitou, empatií a vstříc‑
ností přispívala ke klidné, tvořivé atmosféře mezi pedagogy 
a studenty nejen domovské katedry, ale byla velmi oblíbená 
a respektovaná napříč všemi pracovišti naší instituce.

Přejeme naší Janičce, aby si plnými doušky užívala dal‑
ší životní etapy, věnovala se svým čtyřnohým mazlíčkům 

a plnila si cestovatelské tužby a další přání. I když teď většinu 
času tráví v malebné vísce na úpatí Beskyd, věříme, že budeme 
nadále v kontaktu a mezi nás, své kolegyně a kolegy zavítá. Už 
se moc těšíme!

Jana BOLKOVÁ

Foto: Adéla StrakošováFoto: Kamila Kolowratová
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Moniko, moje první vzpomínka na Vás je ze semináře Textová 
práce. Seděly jste vedle sebe se spolužačkou (byla to Martina?) 
a nápadné bylo Vaše naprosté soustředění. Sice jste mlčela, ale 
očima jste byla přítomna na 200 %. Druhá vzpomínka souvisí 
s  Vašimi brilantními závěrečnými pracemi  – byla jsem opo-
nentkou Vaší bakalářské práce a vedla jsem Vaši diplomovou 
práci. Jak vidíte své studium ve vzpomínce Vy?

Ano, byla to Martina. Popravdě, tehdy jsme se obě snažily 
na sebe neupozorňovat – jen aby se nás někdo na něco neze‑
ptal. Začátky byly pro mne jedním slovem krušné. Byla jsem 
v šoku, že veškerá výuka probíhá v němčině. Němčina mě ba‑
vila a vždycky mi šla, ale najednou to bylo jiné, než jak jsem 
to znala dosud. Byla jsem přesvědčená, že dlouho nevydržím. 
Dávala jsem si jeden semestr. Pak jsem si ale řekla, že to zku‑
sím prorazit. Koupila jsem si první pořádný česko ‑německý 
a německo ‑český slovník a neznámá slovíčka a vazby jsem si 
zapisovala. A opravdu to šlo lépe a lépe. S Martinou se vídáme 
dodnes. Nedávno mě byla v Berlíně navštívit.

Vaše bakalářská práce se týkala bankovnictví. V  diplomové 
práci jste si ale vybrala obtížné lingvodidaktické téma  – 
srovnávací analýzu učebnicového textu. Už jen prokousat se 
pojmem text je malá zkouška odvahy. Obdivovala jsem Vaši 

důslednost, vytrvalost ve studiu obtížné sekundární literatury, 
připravenost na konzultace i Váš investigativní způsob kladení 
otázek k obtížně identifikovatelným textovým aspektům. Jak Vy 
sama hodnotíte obě období věnovaná psaní závěrečných prací?

Ani jedna závěrečná práce pro mne nebyla jednoduchá. 
Byla jsem dodatečně pokaždé ráda, že jsem začala včas, že 
jsem nic neodkládala a nespoléhala se na poslední měsíce. Ob‑
čas jsem proseděla hodiny u počítače a výsledkem mé celoden‑
ní práce bylo třeba jen pár řádků, které jsem pak škrtala nebo 
předělávala. Ale pak zase přišly dny, kdy šlo psaní hezky od 
ruky. Jsem cílevědomá, prý perfekcionistka. Prostě jsem s vý‑
sledkem chtěla být spokojená.

Jaké byly Vaše představy o následném profesním uplatnění?
Chtěla jsem se původně věnovat svému magisterskému 

oboru  – tedy překladu nebo tlumočení. Zpětně hodnotím 
tento obor jako hodně obtížný. Na druhé straně, kdybych si 
vybrala snazší obor, možná bych si pak nenašla tak zajímavou 
práci nebo bych si ani netroufla vydat se za prací do zahraničí. 
Co však zatím není, může být. Věřím, že se k překladu a tlu‑
močení ještě dostanu.

Jaké úsilí jste vyvinula při hledání zaměstnání a jak jste je 
získala?

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ

Mgr. Monika Hořavová přišla do Ostravy z Prostějova. Na katedře germanistiky 
Ostravské univerzity vystudovala v letech 2009–2012 bakalářský obor Němčina 
ve sféře podnikání a v letech 2012–2015 magisterský obor Němčina pro překlada‑
telskou praxi. V posledním roce studia pracovala na částečný úvazek ve firmě Sie‑
mens. Po promoci absolvovala v Prostějově roční intenzivní kurs angličtiny a dnes 
žije a pracuje v Berlíně v realitní firmě realbest Germany GmbH.

Její životní heslo:
„Využijte všech příležitostí. A všechno si užívejte!“

S Martinou v Berlíně u East Side Gallery Tým realbest – najdete Moniku?
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Už během studia jsem začala pracovat ve firmě Siemens. 
Moje pracovní zkušenost pak představovala při pozdějších po‑
hovorech velké plus. Po promoci jsem si ještě v ročním denním 
studiu vylepšila angličtinu a pak už jsem hledala na internetu 
nabídky zaměstnání. Chtěla jsem zkusit pracovat v Německu 
a  říkala jsem si, že kdyby to nevyšlo, domů se mohu vrátit 
vždycky. Rozeslala jsem odpovědi na snad deset inzerátů a do 
Berlína jsem odjížděla s pozváním na pár pohovorů. Přemýš‑
lela jsem pomalu o přestěhování, ale pak šlo všechno hrozně 
rychle. V prvním týdnu v Berlíně jsem absolvovala tři poho‑
vory a pár dní poté jsem začala pracovat v realbest Germany.

Co se Vám na Vaší dnešní práci líbí nebo nelíbí?
Moje práce je poměrně pestrá. Baví mě kontakt s  lidmi 

a velkým uspokojením pro mne je, když lidé ocení trpělivost 
a snahu pomoci. Naše firma je malá – je to start ‑up. Pracov‑
ní prostředí je příjemné, kolegové přátelští. Všichni se známe 
a jsme dobrý tým. Pravidelně – asi tak jednou za dva až tři mě‑
síce jdeme společně na večeři – posedět a popovídat si. Každý 
pátek společně snídáme. Vedení firmy obstará pro všechny pe‑
čivo a každý donese něco k tomu. Pracovní témata jdou stra‑
nou, řeší se plány na víkend a vlastně všechno možné. Občas 
jdeme společně do kina.

Jak se Vám Berlíně žije? Co Vám tu chybí, co Vám dělá radost? 
Jak bydlíte? Jaké máte životní náklady? Jací jsou Berlíňané?

Každý začátek je těžký  – aller Anfang ist schwer. Tak 
to říkají Češi i Němci. Ale rychle jsem si zvykla. Radost mi 
dělají maličkosti a  také to, že jsem vlastními silami dosáhla 
svého cíle – mám zajímavou práci v zajímavém městě, mám 
bydlení. Chybí mi samozřejmě rodina a nejbližší přátelé, ale 
do Česka to není tak daleko. Prvních pár měsíců jsem byd‑
lela v tzv. Wohngemeinschaft, tedy ve sdíleném bytě se zná‑
mým ze studií. Setkali jsme se v Drážďanech, kde jsem já byla 
v rámci programu Erasmus a on studoval stavební inženýrství 
na Technické univerzitě Dresden. Společně jsme našli dvou‑
pokojový byt v Berlíně ‑Weißensee. To mi velmi ulehčilo si‑
tuaci. Věděla jsem ale, že tak nechci bydlet napořád, a hned 
jsem začala hledat něco pro sebe. Nájmy jsou zde ve srovnání 
s Českem poměrně vysoké, ale i platy jsou v přepočtu vyšší. 
Ceny potravin jsou zhruba stejné a třeba kosmetika je výrazně 
levnější. Kvalita potravin a celková úroveň služeb se s Českou 
republikou zatím bohužel srovnávat nedá.

Jací jsou Vaši kolegové?
Mezi kolegy ve firmě jsem v podstatě jediná čerstvá cizinka. 

Cizince máme, ale všichni buď vyrostli nebo strávili většinu 
života v  Německu, takže němčina je pro ně v  podstatě ma‑
teřský jazyk. Od prvního dne byli všichni přátelští a vstřícní. 
Měli pochopení pro mou situaci nováčka.

Jak vnímáte životní tempo Berlína?
Někdy mi Berlín připadá jako jedna velká S ‑Bahn. Všichni 

někam cestují a spěchají. Není divu. Berlín má tři a půl milio‑
nů obyvatel a skoro dvakrát větší rozlohu než Praha. 45 minut 
cesty městskou dopravou je standard – ať jedete do práce nebo 
navštívit přátele. Jen když máte občas štěstí, zabere to půlho‑
dinku. Ale všichni kolem jsou přátelští. Častokrát se mi stalo, 

že jsem měla malý nákup a někdo mě sám od sebe pustil ve 
frontě před sebe. Nebo když stojíte u informační tabule nebo 
u jízdenkového automatu a vypadáte, že si nevíte rady, hned se 
vás někdo zeptá, zda vám může nějak pomoci.

Jaké máte další plány?
Nechávám vše otevřené. Smlouvu mám na dobu určitou 

a budu se tedy brzy rozhodovat znovu. Mým snem ale je a vždy 
byl Hamburk. Toto město mi učarovalo a chtěla bych tam žít. 
Mám ráda cestování. Hamburg je pro mne symbolem otevře‑
ných dveří, volnosti a zároveň tu mám díky Labi pocit, že jsem 
doma. Fascinuje mě přístav a  starší i  moderní architektura 
města.

Co Vám pro Vaši profesní dráhu dalo studium na Ostravské 
univerzitě? Na co vzpomínáte nerada, na co ráda?

Studium mi dalo znalosti i  zkušenosti, nezapomenutelné 
zážitky a přátelství na celý život. Hodně mých spolužaček se 
rozběhlo do světa. Alexandra Obluková je v  Hong Kongu, 
Veronika Šrámková pracuje ve Vídni, Michaela Šrámková je 
naše kotva v Ostravě. Rády se občas setkáme. Není to už každý 
den, ale o to víc se na sebe těšíme. Na Ostravskou univerzitu 
vzpomínám velmi ráda, hlavně na období magisterského stu‑
dia. Když máte štěstí a sejde se parta lidí, stojí to opravdu za 
to. Mám jen dobré vzpomínky. Tedy až na tu spoustu učení, 
testy a zkoušky, ale to patří k věci. Bez termínů a zkouškového 
napětí by to byla nakonec možná nuda.

Kdybyste byla na pár dní vyučující katedry germanistiky 
a hovořila se studenty, co byste jim řekla?

Při pohledu zpátky se mi to jeví tak, že bych víc využívala 
možností, které se nabízely. Zapsala bych se do nejrůznějších 
nepovinných kurzů a intenzivně bych se věnovala angličtině. 
Takže: Využijte dobře čas a veškeré příležitosti, které vám uni‑
verzitní studium nabízí. Vycestujte. Sbírejte zkušenosti. Po‑
znávejte nové lidi. A všechno si užívejte!

Děkuji Vám za rozhovor.
Pavla ZAJÍCOVÁ
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Díl X. Dlauhoweští z Dlouhé Vsi
Starobylý rod Dlauhoveských 
z Dlouhé Vsi nepatřil po ce‑
lou svou dlouhou historii, 
jejíž počátky klademe již do 
13. století, k bohatým a moc‑
ným šlechtickým rodinám, 
které by výraznou měrou 
zasáhly do dějin českého stá‑
tu. Původně vladycký rod, 
jehož domovem byla Dlouhá 
Ves u  Sušice v  západních 
Čechách, se v  průběhu 15. 
století rozvětvil do tří linií 
na Častoláry, Chanovské 

a Dlahoweské z Dlouhé Vsi. K základním devízám rodu, je‑
hož představitelé spojili svůj osud s  tvrzemi a vesnicemi na 
Plzeňsku a  Prácheňsku, patřily starobylost a  úctyhodnost. 
Přestože bylo dědictví fideikomisu v podobě statků Němčic, 
Kraselova a  Hodějova podmíněno jeho tvůrcem, biskupem 
a proboštem svatovítské kapituly Janem Ignácem (1638–1701) 
z chánovské větve rodu setrváním v rytířském stavu, přijala je‑
diná přeživší větev Dlauhoweských na samém konci dvacátých 
let 19. století (1829) povýšení do panského stavu. Centrem ro‑
dového panství se stala pro Dlauhoweské původně renesanční 
tvrz v jihočeské obci Němčice nedaleko Volyně, přestavěná na 
přelomu 17. a 18. století v raně barokní zámek. Přestože Karel 
Ludvík Dlauhoweský (1876–1956) podepsal v roce 1939 pro‑
hlášení české šlechty o věrnosti českému národu, byl skromný 
majetek Dlaudoweských nejprve během války pod německou 
vnucenou správou a bezprostředně po „vítězném“ únoru 1948 
byl zestátněn a  převeden do socialistického vlastnictví. Pů‑
vodní majitel byl ze zámku vyhnán a společně se svou man‑
želkou Hedvikou (1880–1969) z polské rodiny von Konopka 
dožíval naprosto zlomený nejprve u místní němčické rodiny, 
která se páru ze soucitu 
ujala, a  později v  kruhu 
vlastní rodiny. Nejstarší 
syn a dědic Karla Ludvíka 
Jan Ignác (1909–1996) byl 
v jednapadesátém roce od‑
veden na vojnu k  pomoc‑
nému technickému prapo‑
ru na vzdálené Slovensko. 
Rodina se o odvedenci do‑
zvídala pouze z  pohlednic 
přicházejících z  Komárna, 
Banské Bystrice a  dalších 
míst. Janově manželce 

Elišce rodem Dusilové (1910–2001) a synům Václavovi (1946) 
a Janovi (1948–1971) dovolili němčičtí komunisté v zámku do 
návratu živitele rodiny z vojny milostivě zůstat. Společnost jim 
tam dělali dělníci státního statku, ubytovaní ve stylově zaříze‑
ných pokojích. Elišku Dlaudoweskou, která byla občanského 
původu a před sňatkem s Janem Dlauhoweským se jako ab‑
solventka učitelského ústavu živila jako pedagožka, přemlou‑
vali komunisté pod příslibem šťastné budoucnosti k rozvodu. 
Když se se šlechtickým nepřítelem režimu odmítla rozvést, 
skončila s učitelováním a začala pracovat na místním statku 
jako řadová zemědělská dělnice. Po návratu z  téměř tříleté 
vojny pracoval Jan Dlahoweský dva roky jako vedoucí znárod‑
něné cihelny a poté, co dostal příkaz opustit Němčice, využil 
nabídky své starší sestry Anny (1902–1977), členky kongre‑
gace šedých sester svatého Františka, která mu sehnala místo 
účetního v klášteře internovaných slovenských řádových ses‑
ter ve Smečně, a s rodinou se do malého středočeského měs‑
ta přestěhoval. Po šestiletém působení však musel Smečno 
opustit. V roce 1961 se tedy rodina Dlahoweských přestěho‑
vala do benediktinského kláštera v Broumově, kde vedl Jan 
Dlahoweský místním řeholnicím účetnictví. Nikdy nevyužil 
četných nabídek příbuzných ze zahraničí a republiku neopus‑
til. Svému staršímu synovi hrdinsky říkal: „Muselo by mně jít 
o život nebo by mě museli přinejmenším kopat do zadku, abych 
emigroval.“ Nepřipustil, aby se cítil ukřivděný, protože by se 
stal první obětí vlastní nenávisti. V roce 1994 restituoval Jan 
Dlauhoweský zpustlý zámek a předal jej do správy synu Václa‑
vovi, kterému se kdysi jako zázrakem podařilo díky kamufláži 
ředitele broumovské školy vystudovat čtyřletou střední země‑
dělskou školu a poté i veterinární fakultu. Rodina se dodnes 
vyrovnává s devastací němčického zámku komunistickým re‑
žimem a marně se snaží sehnat peníze na záchranu objektu, 
který se stal na konci padesátých let (1958) kulturní památkou.

Kamil RODAN

ČESKÁ ŠLECHTA  aneb PŘÍKLADY
HODNÉ NÁSLEDOVÁNÍ

Antonín Bořek ‑Dohalský (1889–1942)
Jan Ignác Dlauhoweský 

z Dlouhé Vsi (1909‑1996) Zámek Němčice
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ

Prokrastinace
S nadcházejícím zkouškovým obdobím mnoho studentů za‑
žívá návaly úzkosti, lehké deprese z blížících se termínů. Se‑
minární práce, referáty a eseje, zkrátka věci, kterým je radno 
věnovat se po celou dobu semestru, je nutno co nejrychleji 
odevzdat. Zjišťujeme, že to, na co jsme měli původně celé mě‑
síce, musíme napsat během týdne, případně víkendu. Čím nej‑
odkladněji se termín odevzdání blíží, tím důmyslnější způso‑
by, jak se vyhnout práci na nich, si dokážeme najít. Tyto pocity 
jsou dobře známy nejen studentům, ale i dalším lidem. Většina 
však neví, že takový přístup k povinnostem má i svůj název. Je 
jím prokrastinace. „Když prokrastinujeme, nedokážeme se pře‑
mluvit k plnění úkolů, které bychom měli nebo chtěli dělat. Mís‑
to důležitých věcí, ve kterých vidíme smysl, často děláme něco 
nepodstatného. Sledujeme seriály, zaléváme květiny […], hra‑
jeme počítačové hry, trávíme hodiny na sociálních sítích, jíme 
(i když nemáme hlad), opakovaně uklízíme […] nebo jen tak 
zíráme do zdi. Později kvůli výčitkám a frustraci přichází pocit 
bezmoci vedoucí k  tomu, že opět nic neděláme.“ (Konec pro‑
krastinace, 2013). V této definici jste se pravděpodobně, milí 
čtenáři, mnozí poznali. K  tomuto tématu existuje množství 
odborných i populárních publikací. Celá řada z nich se zamě‑
řuje na boj s prokrastinací, kterou považují za nešvar, s nímž je 
třeba bojovat. Tyto knihy často navozují dojem, že prokrasti‑
nace vzniká malou mírou motivace a akceschopnosti. Nemůžu 
se zbavit pocitu, že tyto publikace působí jako příručky pro 
mladé manažery. Nabízejí radikální cestu tzv. sebezlepšování, 
která ve svém důsledku u opravdového prokrastinátora vyvo‑
lává ještě větší míru frustrace než doposud. Myslím si, že hlav‑
ním problémem je, že prokrastinace je chápána výlučně jako 
negativní jev způsobený konfrontací vnitřních a vnějších vli‑
vů, které na člověka působí. Dle mého názoru je potřeba se na 
tuto problematiku podívat z jiného úhlu, jaký můžeme nalézt 
v knize Johna Perryho Umění prokrastinace. V této útlé knížce 
popisuje prokrastinaci jako charakterový rys, se kterým je 
třeba pracovat a umět ho využívat ve svůj prospěch. Sám autor 
přiznává, že je prokrastinátor a z této pozice se pokouší čtenáři 
nabídnout svůj návod, jak tento charakterový rys zvládat. 
Mluví o tzv. strukturované prokrastinaci, která běžného pro‑
krastinátora přetváří na člověka, který zvládá mnoho věcí tak, 
že jiné věci nedělá. Z výše uvedené definice prokrastinace vy‑
plývá, že prokrastinátor není člověk lenivý, nic nedělající, ale 
člověk zabývající se mnoha jinými, méně důležitými, ale užiteč‑
nými věcmi proto, aby oddálil práci na něčem podstatnějším.

John Perry se domnívá, že prokrastinace má úzký vztah 
s perfekcionismem. „Jde o perfekcionismus v tom smyslu, jak je 
pro nás relevantní. Nezáleží na tom, jestli ve skutečnosti vůbec 
někdy odevzdáte něco, co je perfektní, nebo se dokonalosti as‑
poň přiblížíte. Záleží na tom, že úkoly, které přijímáte, používá‑
te, abyste jimi živili své fantazie, jak děláte věci dokonale nebo 

přinejmenším mimořádně dobře.“ (Perry 2013, s. 25). Pokud 
začneme s nějakou prací (referát, esej), snažíme se o daném 
tématu vyhledávat co nejvíce dostupných informací. Při této 
činnosti narážíme na mnoho překážek, které mimoděk začne‑
me řešit a za nějaký čas se přistihneme, že těmto překážkám 
věnujeme hlavní pozornost a  samotný původní úkol zasou‑
váme do pozadí, případně zcela rezignujeme na jeho vypra‑
cování. Za modelovou situaci považuji tzv. proklikávání růz‑
ných odkazů na internetu. Jak píše Perry, stáváme se při čtení 
různých webů odborníky na nejrůznější témata, „například 
jaký druh kovové krytiny se hodí pro sýpku […], nebo třeba na 
historii Tádžikistánu. Tyto znalosti se čas od času mohou hodit 
při konverzaci, nebo když řešíte křížovku. Je však snadné ztratit 
hodinu dvě prokrastinováním, aniž získáte něco, čím byste se 
mohli pochlubit […].“ (Perry 2013, s. 54). Najednou zjišťujeme, 
že je večer a v takovou hodinu už přece pracovat nebudeme, 
a tak si pouštíme další díl svého oblíbeného seriálu. Ještě se 
předem ubezpečíme, že není kam spěchat, máme přece dost 
času. Jak se tedy bránit takovému pádu do „králičí nory“? Buď 
se můžeme spoléhat na události, o kterých víme, že brzy na‑
stanou (např. začít pracovat na počítači, když máte hlad nebo 
když se vám chce jít na záchod) nebo takové události přímo 
navodit (např. nastavit si budík nebo pracovat na notebooku 
pouze na baterii).

Šikovnou pomůckou pro prokrastinátora je také psaní 
seznamů úkolů. Zásadní rozdíl mezi seznamem úkolů 
prokrastinátorů a běžných lidí je ten, že prokrastinátoři svůj 
seznam používají k potlačení pocitů viny tím, že si dopřávají 
příjemné prožitky při odškrtávání každého splněného bodu 
v seznamu. Zkrátka „nám to pomáhá pomýšlet na sebe jako na 
aktivní strůjce, nikoliv jen líné hlemýždě.“ (Perry 2013, s. 33).

„Asi nejlepší způsob, jak překonat prokrastinaci, je spojit se 
s lidmi, kteří nejsou prokrastinátoři.“ (Perry 2013, s. 64). Přes‑
tože takové spojení může být pro obě strany emocionálně veli‑
ce náročné, spolupráce může přinést kýžený výsledek ve formě 
včasného a kompletního odevzdání práce. V podstatě se zde 
uplatňuje princip ztráty kontroly nad tím, kdy s prací začnete 
a kdy s ní skončíte. Uvědomme si však, že svou prokrastinací 
lezeme často ostatním lidem na nervy, zvláště pak svým blíz‑
kým a kolegům.

Jak tedy s prokrastinací pracovat? Nastavte si budík, pořád‑
ně se napijte, pusťte si energickou hudbu do sluchátek, vytáh‑
něte notebook ze zásuvky a začněte pracovat.

Barbora MICHLOVÁ,
studentka FF


