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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
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Poklady Evropských galerií a muzeí
Prado Madrid
Madridské Museo Nacional del Prado vlastní jednu z  nejlepších a  nej‑
rozsáhlejších sbírek evropského umění od dvanáctého do devatenáctého 
století na světě. Jádro celé sbírky pak tvoří obrazy z 15. až 18. století. Zá‑
kladem muzea se stala dřívější španělská královská sbírka, o čemž svědčí 
velice kvalitně zastoupené španělské malířství (kupř. Velázquez, Goya, El 
Greco, Murillo). Muzeum vlastní ale i  díla dalších významných evrop‑
ských malířů (Bosch, Tizian, Rubens), i když počet děl je u některých ma‑
lířů omezený (Caravaggio, Dürer, Rembrandt).

Španělští králové prosluli jako sběratelé a mecenáši umění, zejména pak 
Filip IV. (1621–1665), jenž zakoupil např. část sbírky popraveného anglic‑
kého krále Karla I. Velkou zásluhu na podobě sbírek má mimochodem 
i malíř Diego Velázquez, který nejenže dal do Prada svá vlastní díla, ale 
díky jeho uměleckému citu se sbírka rozrostla o díla italských mistrů. Na 
současné podobě sbírek (přes 5000 obrazů, 700 soch, přes 1300 vystave‑
ných kreseb…) se výrazně podepsali rovněž četní štědří mecenáši a dárci.

Budova Musea del Prado (louka) byla postavena v  18. století za vlá‑
dy Karla III. jako součást ambiciózního stavebního projektu, který měl 
z Madridu učinit monumentální město. Samotné muzeum bylo otevřeno 
v roce 1819. V roce 1868 bylo zestátněno a obdrželo své dnešní jméno Mu‑
seo Nacional del Prado. Velikost původní budovy nebyla dostačující, proto 
došlo několikrát k rozšíření celého areálu, naposledy v roce 2007.

Marek ZÁGORA

Francisco Goya, Nahá maja (asi 1796–1798)

Francisco Goya, Oblečená maja (asi 1796–1798)

Diego Velázquez, Dvorní dámy (1656)
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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 listopadového čísla zasílejte e ‑mailem na adresu eva.mrhacova@osu.cz nejpozději do 20. 11. 2017. 
Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do listopadového čísla zařazeny.
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Peter Paul Rubens, Zahrada lásky (kolem 1630)

Francisco de Zurbarán, Agnus dei (1635–1640)Rembrandt, Artemisie (1634)

Albrecht Dürer, Vlastní podobizna (1498) Tizian, Císař Karel V. na koni (1548)
El Greco, Kavalír s rukou na hrudi 

(1578–1580)

Raffael, Madona s růží (1518–1520)
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Letní institut v USA
Ve dnech 18.–30. června letošního roku proběhl na Northwes‑
tern University v Evanstonu ve státě Illinois již 22. ročník Let‑
ního institutu studia holocaustu a židovské civilizace, jejž ka‑
ždoročně pořádá Holocaustová vzdělávací nadace (Holocaust 
Educational Foundation), americká organizace, jejímž cílem je 
podporovat výuku a výzkum holocaustu na vysokých školách. 
Za dobu od svého založení v roce 1976 tato organizace pomoh‑
la zavést kurzy s tematikou holocaustu na 400 vysokých ško‑
lách. Zakladatelem nadace je Thedor Zev Weiss, přímý svědek 
genocidy židovského obyvatelstva za 2. světové války. Letní 
institut je určen především vysokoškolským učitelům, kteří si 
chtějí rozšířit a prohloubit své znalosti o holocaustu, a předná‑
šejí v něm přední odborníci v oblasti holocaustových a židov‑
ských studií. Letos se ho zúčastnilo 25 akademiků převážně 
z amerických univerzit, ale také z Argentiny, Mexika, Francie, 
Německa, Rumunska, Maďarska a České republiky, kterou za‑
stupoval autor tohoto článku.

Obsahová náplň Letního institutu má interdisciplinární 
charakter, a  tak nebyla překvapením různorodost naší sku‑
piny účastníků. Naprostou převahu v ní měli historikové, ale 
tvořili ji i zástupci dalších oborů. Sešli se v ní například aka‑
demikové z katedry filozofie, religionistiky, sociologie, práva 

a politologie, psychologie, pedagogiky, geografie, genderových 
studií, komparativních studií, románských jazyků, germanis‑
tiky, anglistiky a amerikanistiky, ale i dva pracovníci muzea – 
Muzea paměti a tolerance v Mexicu City a Muzea holocaustu 
ve Washingtonu, D. C. Výuka formou seminářů byla rozdělena 
do tematických bloků a zahrnovala historii holocaustu, judai‑
smus jako náboženství, moderní židovské dějiny v Evropě, 

VĚDA A ŽIVOT NA 
ZAHRANIČNÍCH UNIVERZITÁCH

Hieronymus Bosch, Zahrada pozemských rozkoší (kolem 1510)

Northwestern University, Evanston (budova knihovny)
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literaturu o holocaustu, památníky a muzea holocaustu, psy‑
chologii holocaustu, reakci Židů na holocaust, holocaust ve 
fotografiích a další způsoby uchování paměti, filmové ztvárně‑
ní holocaustu a také holocaust z hlediska genderových a žen‑
ských studií. I  když se v  seminářích vždy našel prostor pro 
úvodní přednášku k jednotlivému tématu, je cenné, že nejvíce 
času bylo věnováno diskusi. Nešlo v ní o nezávazné povídání, 
neboť zhruba měsíc před zahájením Letního institutu obdr‑
žel každý účastník velké množství textů v rozsahu okolo 1500 
stran a ty bylo nutno předem nastudovat. K nim se pak vázala 
následná diskuse, která byla vždy obohacující, neboť právě in‑
terdisciplinární přístup k tématům umožňoval debatu z růz‑
ných, mnohdy překvapivých úhlů pohledu.

Někteří vyučující, kteří vedli jednotlivé tematické bloky, 
se řadí ke špičce ve svém oboru. Patřil k nim i historik Peter 
Hayes z Northwestern University, jenž se specializuje na histo‑
rii nacistického Německa a holocaust. Je autorem řady oceně‑
ných historiografických knih a editorem rozsáhlých antologií 
How Was It Possible? A Holocaust Reader a Why? Explaining 
the Holocaust. Peter Hayes je nejen erudovaným odborníkem, 
ale i  skvělým pedagogem, jehož semináře byly neobyčejně 
poutavé a zaujaly i ty účastníky, kteří se věnují jiným oborům 
než historii. Navíc lze říci, že se stal „pravou duší“ Letního 
semináře, neboť se na jeho formování podílel od jeho samot‑
ného počátku v  roce 1996. Vzhledem ke svému literárnímu 
zaměření jsem se těšil na semináře významné literární kri‑
tičky Sary Horowitzové z York University, která se ve své od‑
borné publikační činnosti zaměřuje především na židovskou 
literaturu (její kniha Voicing the Void : muteness and memory 
in Holocaust fiction je i ve sbírce naší univerzitní knihovny), 
a Marianne Hirschové, profesorky anglické a komparativní li‑
teratury na Columbia University, autorky vlivných monografií 
Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory a The 
Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After 
the Holocaust (obě knihy jsou rovněž ve fondu Univerzitní 
knihovny OU). Právě Hirschová uvedla originální a velice uži‑
tečný koncept postmemory, který umožňuje odlišit převzatou 
traumatickou paměť, jež je výsledkem jejího intergenerační‑
ho přenosu, od paměti získané na základě přímého prožitku 
osobního a kolektivního traumatu. Protože jsem obě zmíněné 
autorky ve svých publikacích několikrát citoval, bylo pro mne 
osobní setkání s nimi nesmírně zajímavé a přínosné. Za zmín‑
ku také stojí podnětné semináře o holocaustovém filmu Stuar‑
ta Liebmana, emeritního profesora City University of New 
York, který na mne zapůsobil svými hlubokými znalostmi 
východoevropského filmu, českou kinematografii nevyjímaje.

Součástí Letního institutu byly i společenské akce – osobní 
setkání s Theodorem Zev Weissem, jenž poutavě vyprávěl svůj 
osobní příběh přežití holocaustu, či návštěva Muzea holocaus‑
tu a vzdělávacího střediska ve Skokie, kde žije stále početná, 
byť tenčící se skupina přeživších. Toto muzeum je jedinečné 
v tom, že zatím jako jediné na světě nahrálo svědectví přeži‑
vších technologií 3D s využitím holografie, která při projekci 
vyvolává dojem přímého, bezprostředního setkání s  přeži‑
vším svědkem holocaustu. Moderní interaktivní technologie 
zároveň umožňuje odpovídat zpovídané osobě na konkrétní 

dotazy z publika, aniž by byla v sále přítomna, neboť elektro‑
nické zařízení s nahrávkami více než tisíce odpovědí dokáže 
citlivě reagovat na obsah vznesené otázky. Program Letního 
institutu také obohatila návštěva blízkého Chicaga s komento‑
vanou prohlídkou architektonických pozoruhodností tohoto 
velkoměsta, místa zrození prvních mrakodrapů, jež ve svých 
básních oslavoval básník Chicagské renesance Carl Sandburg. 
Nelze než poděkovat Holocaustové vzdělávací nadaci za šíření 
znalostí tragického období moderních židovských dějin i  za 
to, že významnou měrou přispívá k uchování paměti událostí, 
které by nikdy neměly upadnout v zapomnění.

Stanislav KOLÁŘ

Profesor historie Peter Hayes (vlevo) podepisuje svou knihu

Chicago
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Ostravská univerzita míří na západ
Již dva roky nabízí Filozofická fakulta OU stipendijní pro‑
gram, který podporuje studenty vyjíždějící do zemí bývalého 
Sovětského svazu. V  letošním roce se rozhodl děkan fakulty, 
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., vyslat fakultní emisary i opač‑
ným směrem. Prvním naším emisarem byl Dr. Mlčoch z katedry 
romanistiky. S velkým zájmem jsme jej vyzpovídali.

Na základě čeho jste vybral univerzity, které v Latinské Americe 
navštívíte?

Po úvodních jednáních, která vycházela také z mé koncertní 
činnosti v Latinské Americe, padla nakonec volba na dvě země: 
Mexiko a Kolumbie. Na jaře jsem oslovil celkem šest univerzit. 
Jednalo se v Mexiku o Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Universidad de las Américas taky v Pueble, Universi‑
dad Autónoma del Estado de México v Toluce a Universidad 
de Cartagena, Universidad Pedagógica Nacional a  Universi‑
dad Nacional de Colombia v Kolumbii. S výběrem mexických 
univerzit mi pomáhala i česká rodačka Dr. Zuzana Ördosová, 
která žije v Toluce a na tamějším Centru humanitních a soci‑
álních studií pracuje. Co se týče kolumbijských univerzit, tak 
tam jsem se mohl opřít o informace od významné české pře‑
kladatelky Dr. Anežky Charvátové, ale především od profeso‑
rek Jarmily Jandové a Elišky Krausové, které utekly do Bogoty 
před komunismem a svou profesní dráhu spojily s tamějšími 
univerzitami.

V čem jsou latinskoamerické univerzity podobné té naší?
Asi se to nedá říct krátce. Uvědomuji si, že ačkoliv jsem na 

některých z nich strávil i více dnů, těžko jsem mohl poznat 
dopodrobna úplně všechny. Nejvíc se naší univerzitě podobá 
asi Universidad Pedagógica Nacional v Bogotě, která taktéž 
vznikla na základech pedagogických oborů a příprava nových 
učitelů je pro ně základem jejich činnosti. Ale třeba mexická 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla je podobná té 
naší tím, že filologie jsou vyučovány na tamější filozofické fa‑
kultě, což v Latinské Americe nebývá zvykem. Tam jsou i jed‑
nooborové fakulty jako třeba fakulta geografie nebo fakulta 
jazyků.

Moment, tato univerzita mě zaujala, můžete o ní povědět něco 
více?

Samozřejmě. Jedná se o  jednu z  nejstarších mexických 
vzdělávacích institucí. Založena byla v 16. století jezuity a rek‑
torát sídlí v budově nazvané Carolinum, ale v tom se spíše po‑
dobá pražské univerzitě než nám.

Jak probíhá v Latinské Americe výuka?
Mé akademické turné bylo plné jednání s univerzitními zá‑

stupci, takže jsem se bohužel do výuky nedostal, ale alespoň 
obecně mohu najít dvě odlišnosti: zaprvé bakalářské studium 

tam trvá 5 let a postgraduál další dva roky a zadruhé, vše tam 
probíhá v daleko větších skupinách. Když jsem popisoval stu‑
dijní skupiny na naší univerzitě, kde pracujeme třeba jen s pěti 
studenty, viděl jsem v očích svých hostitelů závist. Však také 
uznale říkali: „To je jako na Oxfordu.“

Vymykala se nějaká univerzita všem ostatním?
Vymykaly se dvě. První z nich je Universidad de las Amé‑

ricas v  Pueble. Tato soukromá vysoká škola má kampus na 
předměstí Puebly, na svazích Popocatépetlu. Jedná se o bývalý 
ranč, ve kterém je rektorát a jehož pozemky byly upraveny tak, 
aby studentům, kteří si platí velmi vysoké školné, poskytovaly 
všemožné zázemí: perfektně vybavené učebny, knihovny, spor‑
toviště, koleje, kuřácké koutky, restaurace… prostě vše, co si 
člověk usmyslí. Některé studijní obory se tam také vyučují 
v angličtině. Celkově jsem měl pocit, že jsem se ocitl někde 
v USA (tedy až na ty kuřácké koutky).

Další univerzita se vymykala svým přístupem. Na Univer‑
sidad Autónoma del Estado de México jsem se setkal s děka‑
ny snad všech fakult: od medicíny přes geografii až po jazyky. 
Pan děkan vždy svolal schůzku vedoucích výzkumných týmů, 
kteří mi velmi detailně představili svou vědeckou a pedagogic‑
kou činnost. Nejšílenější to bylo na matematice… Ale i zde je 
velký zájem o spolupráci s naší filozofickou fakultou, potažmo 
s celou univerzitou. A to zájem nejen o výměnu studentů, ný‑
brž také vědecký.

A tam jste také přednesl svou přednášku, že?
Ano, v tamějším Centru humanitních a společenských stu‑

dií jsem pro jeho členy a vybrané studenty přednášel o historii 
českého hispanismu a  o  vzájemných mexicko ‑českých vzta‑
zích. Bylo to pro mě velmi zajímavé, neboť až na obhajobu 
disertační práce v Polsku, kde jsem studoval, jsem nikdy ne‑
mluvil primárně k vědecké obci. Byl jsem trošičku nervózní, 
ale uspěl jsem.

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
V MĚSÍCI ŘÍJNU

Se sochou Gabriela Garcíi Márqueze na Universidad de Cartagena



STR. 6              LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Pořád se bavíme o Mexiku. A co Kolumbie?
Kolumbie byla příjemná změna. V  Mexiku jsem se pohy‑

boval pořád ve výšce mezi 2500 a 2700 m n. m., takže byla 
celkem zima. Do toho hurikány Harvey a Irma způsobily, že 
pršelo častěji, než je tam obvyklé, takže počasí nic moc. Po‑
slední den, kdy bylo nádherně, mě v noci vzbudilo osmistup‑
ňové zemětřesení. Hrůza. Takže do Kolumbie jsem se opravdu 
těšil. Nejdříve jsem navštívil Cartagenu, město, které je spjato 
mimo jiné s Márquezem a je zapsáno na seznamu UNESCO. 
Smlouva s tamější univerzitou zatím na rozdíl od těch ostat‑
ních není podepsána, ale věřím, že se nám podaří tato jednání 
dotáhnout do konce.

To už máme vše ostatní smluvně ošetřeno?
Jak se to vezme. Se dvěma mexickými univerzitami a dvěma 

kolumbijskými univerzitami, čímž odpovídám na vaši před‑
chozí otázku, jsou podepsána Memoranda of Understanding. 
Jedná se kromě výše jmenovaných mexických škol i o Univer‑
sidad Pedagógica Nacional v Bogotě a o Universidad Nacional 
de Colombia ve stejném městě. Zejména ta poslední z nich je 
opravdu špičkovým pracovištěm, které má kampusy po celé 
zemi, takže není nutné se omezovat jen na Bogotu. Je mož‑
né studovat třeba v Amazonii. Smlouvy se dvěma zbývajícími 
univerzitami jsou ve fázi jednání, ale je velmi pravděpodobné, 
že se je podaří dojednat tak, aby od září příštího roku mohlo 
k výměně studentů dojít. Ale to už není v mých rukou.

Tomu rozumím, ale co má udělat student, který by chtěl vyjet 
do těchto destinací?

V  prvé řadě kontaktovat fakultní oddělení pro zahranič‑
ní vztahy vedené paní proděkankou Zapletalovou, případně 
rektorátní International Office, který zajišťuje veškerou tech‑
nickou podporu. Ostravská univerzita má řadu možností, jak 
takového studenta podpořit. Namátkou zmiňme například 
program VIA. Pokud by student ‑zájemce potřeboval pomo‑
ci s  výběrem předmětů, studijními záležitostmi nebo obec‑
ně s tím, jak to v Mexiku nebo Kolumbii chodí, tak jsem mu 
k dispozici i já.

Pořád se bavíme o studentech. Jak je to s akademiky?
Svou cestu do Ameriky jsem vnímal ve třech rovinách. Prv‑

ní, a  tou nejzřetelnější, je pochopitelně studentská výměna. 
Dnes je prakticky nemožné přijít před zaměstnavatele s tím, že 
jsem nestudoval v zahraničí. Školy se předhánějí v množství 
vyslaných a přijatých studentů. Internacionalizace je sice ně‑
kdy nadhodnocována, ale je to důležitý prvek vysokoškolské‑
ho vzdělávání. Vždycky říkám v hodinách studentům učitel‑
ství: můžete mít sebelepší prezentaci o Madridu, ale pokud jste 
v něm nebyli, nikdy to nebude ono a studenti vám neuvěří. Dnes 
se tato možnost rozšiřuje i o země Latinské Ameriky. Doufám, 
že toho ostravští studenti, nejen hispanisté, budou využívat.

Ale zpět k vaší otázce. Druhou rovinou byla rovina výmě‑
ny pedagogů. Krátkodobé nebo dlouhodobé pobyty, které by 
pomohly v  seberozvoji těch z  nás, kteří k  Latinské Americe 
tíhnou. Na většině univerzit, které jsem navštívil, měli velký 
zájem o  naše odborníky a  o  společné pedagogické projekty. 
Doufám, že i v Ostravě nejednoho mexického nebo kolumbij‑
ského profesora přivítáme. Konečně třetí rovinou byla věda: 

spolupráce na poli vědy je klíčová pro všechny obory. Když 
jsem v Latinské Americe mluvil s  tamějšími zástupci, nikdy 
jsem se neomezoval jen na hispanisty, ačkoliv u nás se tento 
zájem jaksi automaticky předpokládá, ale snažil jsem se v tom 
nejlepším slova smyslu lobbovat za všechny obory napříč uni‑
verzitou. Zatím vím o  jednom vědeckém projektu, který se 
s Mexikem chystá už nyní. Uvidíme. Snad se to rozvine dále.

Nějaký osobní postřeh na závěr:
Postřehů by bylo víc, ale pokusím se zmínit ty nejzajíma‑

vější. Ačkoliv Mexiko i  Kolumbie bývají v  českých mediích 
vnímány jako nebezpečné země, tak já jsem nebezpečí nikde 
necítil. Přítomnost policie byla veliká, ale obecně jsem měl 
pocit bezpečí. Každá škola si svůj kampus velmi pečlivě hlí‑
dá, na bezpečí svých studentů kladou velký důraz. Další po‑
střeh se týká vnímání České republiky. Sám jsem v Mexiku už 
několikrát byl na koncertních turné, takže určitou představu 
o  tom, co si o  nás Latinoameričané myslí, jsem měl. Ale je 
třeba si přiznat, že jsem se tehdy pohyboval v dosti uzavřené 
komunitě sborových zpěváků, případně politiků. Nyní jsem 
se dostal do akademického světa, a  když jsem představoval 
Ostravskou univerzitu, naše město a  stát, byl jsem příjemně 
překvapen, jak na mou prezentaci Mexičané a Kolumbijci re‑
agovali. Vnímají nás jako poslední výspu Západu, místo, kde 
ještě přežívají hodnoty, kvůli kterým se k tomuto civilizační‑
mu okruhu vždycky chtěli hlásit. Západní Evropu považují za 
region v krizi, a to nejen v krizi bezpečnostní (může se to zdát 
paradoxní, ale jak v Kolumbii, tak v Mexiku byla velmi častým 
tématem našich rozhovorů přítomnost islámského terorismu, 
ta je tam vnímána velmi ostře), ale především v krizi morální, 
v krizi hodnotové. Toto mi bylo zdůrazněno několikrát. Když 
jsem pak odvětil, že naše filozofická fakulta společně s partne‑
ry v Polsku a na Slovensku nabízí Středoevropská studia, byli 
někteří nadšeni, protože to jsou místa, která pro ně zatím ještě 
pořád reprezentují hodnoty, které na západ od nás byly zapo‑
menuty. Především svobodu. No a závěrečný postřeh: pokud 
nemáte rádi kukuřici, tak doporučuji spíš Kolumbii. V Mexiku 
je opravdu všude.

Za odpovědi poděkovala Eva MRHAČOVÁ

Autor při přednášce na Universidad de Toluca
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Význam francouzštiny stále roste!

Krásný, melodický jazyk, který si zamiluje každý, kdo s  ním 
přijde do kontaktu. Francouzština byla, je a nadále zůstává ja‑
zykem vzdělanců, milovníků umění, je nositelkou francouzské 
noblesy a elegance, ale i osvícenských principů a hodnot, jaký‑
mi jsou demokracie, občanská svoboda, rovnost a lidská práva. 
Francouzština, une langue de prestige, je jazykem srdce i rozumu.

V zemi galského kohouta se po staletí vytvářela evropská 
kultura, která dala světu nejen významné malíře, sochaře, bás‑
níky a spisovatele, ale i filozofy a vynikající vědce. Ovládáte  ‑li 
francouzštinu, můžete si přečíst v originále díla V. Huga, M. 
Prousta, Ch. Baudelaira, J.‑P.  Sartra nebo Davida Foenkino‑
se, sledovat filmy druhé největší filmové velmoci světa v pů‑
vodním znění, porozumět textům písní E. Piaf, J. Brela nebo 
hvězdy současného šansonu Zaz. Díky velkým mezinárodním 
mediálním stanicím jako TV5, France24 nebo Radio France 
Internationale, a prostřednictvím internetu, máte možnost být 
vždy dobře informováni a získat jiný náhled na svět (francouz‑
ština je třetím nejpoužívanějším jazykem internetu).

Francouzština je strategicky výhodným jazykem: jazykem 
diplomacie, oficiálním jazykem OSN, UNESCO, NATO, insti‑
tucí Evropské unie, Soudního dvora a mezinárodních soudů, 
ale i dalších mezinárodních institucí. Pro ty, kteří mají zájem 
o působení v diplomatických službách, je její znalost nezbyt‑
ná. Připomeňme, že francouzsky se mluví ve třech městech, 
v nichž sídlí evropské instituce: Štrasburku, Bruselu a Lucem‑
burku. Podle analýz Lucemburské univerzity je v Lucembur‑
ském velkovévodství na pracovním trhu nejžádanějším jazy‑
kem právě francouzština a její znalost je cennou devízou také 
ve všech pracovních pozicích institucí EU, nejen překladatel‑
ských a tlumočnických.

Francouzština je mezinárodním jazykem módy, gastrono‑
mie, výtvarného umění, divadla, filmu, tance, sportu, archi‑
tektury a mnoha vědních oborů. Důležité postavení má v ces‑
tovním ruchu – Francie je jednou z nejnavštěvovanější zemí 
světa. Se znalostmi francouzštiny je mnohem snazší a příjem‑
nější navštěvovat frankofonní země, porozumět jejich kultuře, 
mentalitě obyvatel a způsobu života.

Významné místo má i v zahraničních hospodářských vzta‑
zích České republiky. V  současnosti v ČR působí kolem 500 
francouzských podniků, které zaměstnávají na sto tisíc osob. 
Znalost francouzštiny otvírá mladým lidem dveře firem a spo‑
lečností nejen ve Francii, ale i ve všech ostatních frankofonních 

zemích, Švýcarsku, Belgii, Lucembursku, Kanadě a  dalších. 
Zvyšující se zájem o francouzštinu, a to nejen v Evropě, ale i na 
ostatních kontinentech, souvisí s výkonností francouzské eko‑
nomiky – Francie je pátou největší obchodní mocností světa 
a významným hospodářským partnerem. Znalost angličtiny je 
standardem, nadnárodní společnosti a firmy hledají pracovníky, 
kteří ovládají více jazyků. Kdo vedle angličtiny ovládá francouz‑
štinu, má mnohem výhodnější postavení na trhu práce v  ev‑
ropském i světovém prostoru. Význam francouzštiny značně 
narůstá v Africe – větší část subsaharské Afriky je frankofonní, 
a v Asii, což přináší zajímavé mezinárodní pracovní příležitosti.

Francouzská vláda a  kulturní diplomacie se snaží podpo‑
rovat studium francouzštiny mnoha zajímavými vzděláva‑
cími projekty, mobilitou studentů a podporou partnerských 
kontaktů mezi školami a univerzitami. Znalost francouzštiny 
poskytuje možnosti studia na známých francouzských univer‑
zitách a elitních školách, často za výhodných finančních pod‑
mínek, se stipendii francouzské vlády.

Postavení francouzštiny v Evropě se v průběhu posledních 
desetiletí měnilo. V počátcích evropské integrace, v padesátých 
letech 20. století, hrála francouzština hlavní roli a je považová‑
na za zakladatelský jazyk Evropského společenství. Ve třech ze 
šesti zakládajících zemí byla oficiálním jazykem, a proto bylo 
toto rozhodnutí pochopitelné. Tak tomu bylo až do přistoupení 
Velké Británie a Irska. Postupně, s rozšiřováním Evropského 
společenství, začala být francouzština vytlačována angličtinou.

Jazyky, ve kterých evropské instituce komunikují: angličti‑
na, francouzština a němčina. Odchodem Velké Británie z EU 
však nastává nová situace, nabízející Francouzům příležitost 
získání takové pozice francouzštiny v EU, která jí historicky 
náleží. Zcela jistě nepůjde o celkové vyřazení angličtiny, její 
význam však klesne, a mohla by být přeřazena z první pozice 
pracovních jazyků institucí EU na pozici třetí. Tím stoupne 
význam francouzštiny a  němčiny, pracovních jazyků v  ev‑
ropských strukturách, případně i španělštiny, což by byl zvrat 
logický a zcela legitimní. Tato změna by zároveň přispěla k za‑
chování jazykové rozmanitosti v dnešním globalizovaném svě‑
tě a zabránila by dominanci jediného jazyka.

Už dnes vidíme, že přední představitelé evropských insti‑
tucí častěji komunikují ve francouzštině, a do francouzštiny 
a němčiny se překládají dokumenty, které byly před brexitem 
překládány jen do angličtiny.

Evropský parlament Štrasburk (foto: Michaela Smičeková)
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11. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků 
České republiky. 13.–15. 9. 2017, Olomouc
Ve dnech 13.–15.  9.  2017 se centrem veškerého historického 
dění v České republice stala hanácká metropole Olomouc. Po 
pěti letech se v nádherných prostorách Konviktu a budovách 
univerzity uskutečnil další, v  pořadí již 11., celostátní sjezd 
českých historiků a historiček. Hlavní zasedání se soustředila 
do tří tematických okruhů orientovaných na vytváření histo‑
rického vědomí moderní společnosti, tzn. didaktiku a dějepis, 
dále na vytváření a propojování společnosti v široce pojatých 
sítích a třetí oblast byla vyhrazena aktuálnímu tématu – his‑
toriografické reflexi migrace a integrace. Přes 800 účastníků 
prezentovalo výsledky svého výzkumu a diskutovalo ve více 
než 90 paralelně probíhajících volných panelech orientova‑
ných na jednotlivé oblasti historie. Bylo zřejmé, že od 10. sjez‑

du historiků, který se konal v Ostravě, dosáhla historická věda 
výrazných proměn. Projevilo se to nejen v moderním pojetí 
organizace celého kongresu, který se přiblížil do podoby vr‑
cholných národních akcí tak, jak je známe ze zahraničí. Mno‑
hem důležitější je to, co tato rozmanitost vypovídala o stavu 
historické vědy v České republice. Ukázalo se, že řada panelů 
je výrazně interdisciplinárních, otevřených i  zástupcům dal‑
ších vědních a nejen humanitních oborů, že referující jsou vý‑
borně obeznámeni se současným stavem výzkumu ve svých 
disciplínách, kriticky reflektují soudobé odborné i společenské 
přístupy a  nebojí se je v  otevřené diskusi prezentovat či ob‑
hajovat. Tato plodná a  tvůrčí atmosféra se nezřídka pře‑
nášela i do kuloárů, neboť kongres nebyl pouze vědeckou, 

Francie, v čele s novým prezidentem E. Macronem, se sna‑
ží důsledně prosazovat svůj národní jazyk a kulturu, a bojuje 
o získání významného postavení své země v Evropě i ve svě‑
tě. Je tedy reálný předpoklad, že v souvislosti s brexitem dojde 
k růstu významu francouzštiny na evropském kontinentu.

Všechny uvedené důvody, v kontextu současné situace v Ev‑
ropě i ve světě, dávají jasnou odpověď na otázku, zda a proč 
studovat francouzštinu: perspektiva uplatnění na mezinárod‑
ním trhu práce se s francouzštinou znásobuje.

A ještě jedna devíza: osvojíte  ‑li si francouzštinu, s dalšími 
románskými jazyky – španělštinou, italštinou, portugalštinou 
nebo i rumunštinou – si už poradíte.

Jitka SMIČEKOVÁ

Univerzitní knihkupectví se prezentovalo na 
knižním veletrhu v Hradci Králové

Dne 5.  října  2017 se na půdě Pedagogické fakulty Univerzi‑
ty Hradec Králové v  rámci celostátní akce „Týden kniho‑
ven“ konal knižní veletrh. Na této akci samozřejmě nemohlo 
chybět ani naše Univerzitní knihkupectví, které zde prezen‑
tovalo nejnovější vědecké publikace a  monografie ze všech 

fakult Ostravské univerzity a  zaujalo nejen svým sortimen‑
tem, ale také profesionálně provedeným stánkem. V něm po 
celý den milovníkům knih podávala informace paní Martina 
Homolová, PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., Mgr. Zdeněk Pala 
a Bc. David Miffek.

Nedílnou součástí veletrhu byl také bohatý doprovodný 
program, kdy došlo k prezentaci jednotlivých vystavovatelů, 
křtu nových knih, přednáškám a workshopům. Navíc v Gale‑
rii „T“, která je součástí PdF UHK, Královéhradecké biskup‑
ství vystavovalo vzácné tisky ze své knihovny a rovněž se zde 
konala výstava „Nejkrásnějších českých knih“ za rok 2016.

Celá akce byla perfektně zorganizována Univerzitní 
knihovnou UHK, jedinou vadou na kráse byla velmi nízká 
účast a zájem královéhradeckých studentů. Přesto může být 
naše Univerzitní knihkupectví s touto akcí spokojeno, protože 
došlo k navázání nových kontaktů a rozšíření povědomí o naší 
univerzitě a její knižní produkci.

David MIFFEK, student FF OU
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ale také společenskou událostí. O tom svědčil bohatý dopro‑
vodný program, který zahrnoval přednášky zahraničních ka‑
pacit, hudební a divadelní vystoupení apod. Je potěšující, že 
i Filozofická fakulta měla hojné zastoupení. Členové katedry 
historie a katedry dějin umění a kulturního dědictví či Centra 
pro hospodářské a sociální dějiny nejen aktivně vystupovali, 
ale v řadě případů také zorganizovali vlastní volné panely či 
hlavní zasedání a výrazně se zapojovali do diskusí k jednotli‑
vým historickým tématům. Olomoucký kongres lze ve světle 
viděného a  slyšeného považovat za zlomový, neboť vytvořil 
novou, moderní platformu setkávání členů historické obce. Za 
bezproblémový průběh jednání a špičkový servis pro všechny 
zúčastněné je však třeba poděkovat organizačnímu týmu této 
akce, vedenému doc. Radmilou Švaříčkovou Slabákovou.

Jeden z volných panelů ve Freskovém sále (foto: Vojtěch Duda)

Vyšla pěkná knížka
Jan Mlčoch: La estructura 
musical de Los pasos per‑
didos de Alejo Carpentier 
Alejo Carpentier patří mezi významné 
představitele latinskoamerické literatury 
minulého století. Tento Kubánec s  evrop‑
skými kořeny – otec i matka emigrovali na 
Kubu brzy po jeho narození – formuloval 
teorii „zázračného reálna“, která se stala 
předchůdkyní posléze Márquezem prosla‑
veného magického realismu. Nejen tímto 

však vstoupil Carpentier do literárních dějin. 
V  řadě svých románů dokázal výjimečným 
způsobem skloubit literaturu a hudbu, která 
byla jeho největším a celoživotním koníčkem. 
Román Ztracené kroky byl vydán v roce 1953 
a  od té doby se filologové potýkají s  přítom‑
ností hudby v něm. Mimo jiné aspekty se taky 
snaží rozklíčovat přítomnost hudebních fo‑
rem v  narativní struktuře samotného textu. 
Do těchto debat v letošním roce významně za‑
sáhl ostravský hispanista Jan Mlčoch, který ve 
své knize La estructura musical de Los pasos 
perdidos de Alejo Carpentier zkoušel aplikaci 
různých hudebních formových typů na 

Novinky nakladatelství ACADEMIA
Český knihtisk mezi pozdní 
gotikou a renesancí II.— 
Petr Voit
Publikace navazující na předchozí svazek (2013) 
zkoumá literaturu, knihtisk, knižní kulturu 
a  čtenářství první poloviny 16. století. Ukazu‑
je, jak se tyto sféry duchovního života rozvíjely 
pod vlivem husitské reformace pomalu, izolova‑
ně a ve srovnání s cizinou specificky. Proto autor 
vede dialog s  předlistopadovou paleobohemis‑
tikou, aby upozornil na záludnost tehdy i dnes 
schematicky užívaných klišé „renesance“ a „hu‑
manismus“. Kniha je tak příspěvkem k poznání 
tradicionalismu, vzdělanosti a  mentalit české 
společnosti 16. století, která byla kvůli nábožen‑
ským prioritám zakotvena v pozdním středově‑
ku déle, než národovecky cítěná retrospektiva 
běžně předpokládá.

Lidé a dějiny — Miroslav 
Bárta, Martin Kovář
Tato kolektivní monografie volně navazuje na 
předchozí dvě úspěšné publikace Kolaps a  rege‑
nerace: Cesty civilizací a kultur (Academia 2011) 
a Civilizace a dějiny: Historie světa pohledem dva‑
ceti českých vědců (Academia 2013). Jejím cílem je 
poukázat na roli jedince v rámci dějin a na to, ja‑
kou úlohu může sehrát osobnost v historickém vý‑
voji a zásadně ho ovlivnit. Jako v předešlých mono‑
grafiích i v této bude dominovat multidisciplinární 
přístup vycházející ze spolupráce společenských, 
technických a přírodních věd v kombinaci s mik‑
ro‑ a makrohistorickým ontologickým přístupem. 
Jednotlivé kapitoly pokrývají několik uplynulých 
tisíciletí lidských dějin a  ukazují mnohotvárnost 
historických procesů a jejich relevanci pro součas‑
ný svět.

Připravila Anna SWIATKOVÁ, ACADEMIA

Michaela ZÁVODNÁ



STR. 10              LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity

předmětný román. Ve své práci vycházel jednak ze samotných 
romanopiscových slov, ale také z dosavadních poznatků vědců, 
kteří se snažili tyto hudební struktury najít. Intersemiotickým 
a komparativním přístupem k dílu pak dospěl k závěru, že pod 
slovy hraje hudba třídílné barokní kantáty, jejímž hlavním 
tématem je role umění. Práce dokládá jedinečnou přesnost 

autorových vývodů a velkou erudici, s níž se pohybuje jak po 
poli literárním, tak na poli hudebním. Vyšla ve Wydawnictwu 
Wyższej szkoły filologicznej ve Vratislavi v prestižní edici Bib‑
lioteka Iberoromańska.

Redakce Listů FF

Profesor Miroslav Mikulášek jmenován emeritním 
profesorem Ostravské univerzity 
Slavnostní zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity pro‑
běhlo v pondělí 9. října v Divadle Antonína Dvořáka. V jeho 
první části se uskutečnily promoce absolventů všech doktor‑
ských studijních programů, realizovaných na Ostravské uni‑
verzitě. Mezi čerstvými nositeli vědecké hodnosti Ph.D. bylo 
i  jedenáct absolventů doktorských oborů filozofické fakulty 
(Anglický jazyk, Německý jazyk, Polský jazyk, Teorie a ději‑
ny české literatury, Literární věda – teorie národních literatur 
a Kulturní dějiny).

Vyvrcholením tohoto slavnostního dopoledne bylo předá‑
ní jmenovacího dekretu emeritního profesora Ostravské uni‑
verzity. V této souvislosti si dovolím připomenout, že děkan/
děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity už od roku 
2005 přiznávají tento titul významným představitelům obo‑
rů, kteří mají zájem i po skončení pracovního poměru nadále 
pokračovat ve vědecké práci na Filozofické fakultě. Emerit‑
ními profesory Filozofické fakulty byli jmenováni bohemis‑
té prof.  Jaroslav Hubáček a  prof.  Marie Krčmová, anglista 
prof. Josef Fronek, polonisté prof. Jiří Damborský a prof. Karel 
Kadłubiec a literát prof. Jiří Svoboda.

Titul emeritního profesora je symbolickým oceněním od‑
borných i  lidských kvalit významného reprezentanta naší 
alma mater. Je přínosem pro naši univerzitu, která tak neztrá‑
cí kontakt s osobnostmi, jejichž renomé šíří její dobré jméno.

V souladu s účinností novely VŠ zákona a Statutu Ostravské 
univerzity převzal z rukou prof. Jana Laty, rektora Ostravské 
univerzity, první jmenovací dekret emeritního profesora Ost‑
ravské univerzity mezinárodně uznávaný literární vědec, sla‑
vista a komparatista, profesor Miroslav Mikulášek, který více 
než dvacet let byl členem katedry slavistiky Filozoficé fakulty 
OU a bude zde i nadále působit.

Ve zkrácené verzi zveřejňujeme jeho projev:
Vaše Magnificence pane rektore, Honorabiles et Spectabiles, 

pánové děkani i učenci univerzity,
poprvé a zřejmě naposledy v životě stojím před jejím ctihod‑

ným sněmem, abych pronesl „laudatio“ za vše, co mi v závěru 
mého učitelského působení poskytla  – vědecko ‑pedagogické 
„refugium“ s možností bilancovat i vědění o literatuře a umění. 
Vděčím Ostravské univerzitě (dále jen OU), zvláště doc. Evě Mr‑
hačové, bývalé děkance Filozofické fakulty OU, za to, že v roce 
2004 v edici Universum vyšla ve sličné podobě má kniha Hledá‑
ní „duše“ díla v umění interpretace, reflexe kreativních proudů 
evropské literatury a proměn vědy o umění. Vděčím OU i  za 
publikace, které mi vyšly později na filozofické fakultě i  jinde 

a svědčily o stupních mé vědní cesty. Jsem vděčný OU i za to, že 
dala prostor ústavům slavistiky a filosofie k realizaci sympozií 
na FF, na nichž „klan tvořivých duchů z Čech, Slovenska, Pol‑
ska aj.“ od r. 2005 usiluje o obrození ve vědě o umění platónsko‑

‑aristotelsko ‑plótínovského techné hermeneutiké: šest kolek‑
tivních monografií Studia humanitatis – Ars hermeneutica je 
naším vkladem do umění interpretace vůbec. Z „laudatia“ OU, 
druhé mé „Alma mater“, vane přání, aby OU hodnotila i mé 
vědecké úsilí, vydala mou Odyseu lidského ducha, v níž hledám 
paradigma umění interpretace, studii „Dotek věčnosti“, son‑
du Mistra a Markétky M. Bulgakova i „poetologické organon“, 
v němž hledám „bod“, z něhož se dá pohnout „věděním“ na ces‑
tách metafyziky, konsilience věd „humanitních a  přírodních“.

Až po létech úmorného bádání se mi v mysli slévají v har‑
monický, byť vnitřně diferencovaný celek antinomické proudy 
filosofického nazírání na umění a proměny světa. Je mnoho věcí 
mezi „nebem“ a „zemí“, před nimiž stál v „údivu“ už Platón: byť 
neodkrýval „záhadu“ biogeneze, autogónie, „spontánní remise“, 
„gravitačních vln“ kosmu, nedotýkal se vesmírného „tajemství“, 
jež nazval „thauma arché tés sofíás“ (Theaitétos)? Není to týž 
„údiv“ – „počátek moudrosti“, který vedl i exaktní mozek geni‑
álního fyzika nové doby k překročení fyzického světa a k doteku 
„nebes“? „Tím nejkrásnějším, co kdy můžeme zažít, je tajemno,“ 
psal A. Einstein. „Je to ten nejzákladnější pocit, který je vždy na 
začátku jakéhokoliv opravdového umění a vědy. Kdo ho nezná, 
kdo už se nedokáže divit, kdo už nedokáže žasnout, je takří‑
kajíc mrtvý a oči má vyhaslé… Mně stačí mystérium věčnosti 
života a vědomí nebo tušení, že veškeré bytí má stavbu až zá‑
zračnou, a pokorné usilování o to, abych pochopil třeba i jen 
nepatrnou část oné rozumnosti, která se vyjevuje v Příro‑

Prof. M. Mikulášek pronáší laudatio (foto Petr Grimm)
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dě“ – a posléze dodával – „jaký je smysl našeho života, jaký je 
smysl všech živých tvorů vůbec? Kdo život svůj i svých bližních 
má za něco nesmyslného, ten je nejenom nešťastný, ale i skoro 
neschopen žít“ (Jak vidí svět).

Jestliže exaktní vědec musí do záhad vazby světa profánní‑
ho i všehomíra „narazit čumákem“, jak psal A. Einstein, musí 
do ní narazit i humanitní vědec, aby i jemu se rozsvítilo v my‑
sli a pochopil „vesmírnou gravitaci“, substanci panteistického 
monismu, aby mu došlo, že sám je „korpuskulí kosmu“, že síly, 
tvořící Sluneční systém, formují i jeho malé „božské univerzum“: 
vždyť i „tep“ člověka odpovídá pohybu zemské rotační osy, cyklu 
„lunisolární precese“. „Kosmická rovnice“ přírodovědců a mysli‑
telů, kteří vědí, že „pulzace vesmíru“ je totožná s pulzací „já‘“, 
je emanací „vesmírné harmonie,“ uchovávající život na „mod‑
ré planetě“. V Božské komedii psal Dante o „lásce, z níž slunce 
pohyb má i všecky hvězdy“, viděl ji jako „zákon univerza“, vis 
attrahendi v tkáni života, sílu, co váže muže a ženu, bez níž lid‑
stvo svou vesmírnou pouť skončí. Kosmickou ideu, že „celý svět, 
i hvězdy mají podíl na životě“ (E. Rádl), zjevovaly už Upanišády 
teorém „tat tvam asi“ – „to jsi ty“, vyjadřoval identitu „átman“ 
(duchovní „Já“) a „brahma“ (absolutní princip), harmonii „mik‑
rokosmu“ a „makrokosmu“.

Vývoj věd jde k  synergii „noosféry“ a  „pneumatosféry“, 
tj. i k sofiologii, absorpci sofianity evangelního řádu mravního – 

„lásky“ a „lidskosti“: jen návrat k  „duchovní otčině“ je nadějí 
lidstva na obrodu ducha člověka i věd o umění, přírodě i filo‑
sofii, na příchod „Křesťanské Renesance“ (o níž snil N. Berďajev). 
Písmo Svaté – „Velký kód umění“ (W Blake) – je i „Velký kód“ 
„moudrosti“. Jinak se budeme tázat – stejně jako E. Rádl v tra‑
gické době r. 1942 – „Do jaké Svaté země pak poputujeme v ží‑
něném rouše, abychom poprosili za odpuštění“ – za zkázu díla 
Božího i „odumírání lidskosti“ v člověku (K. Lorenz): „Mírou 
duše je moudrost“ (sv. Augustin), dnešní pomatený svět ji ztrácí, 
ve své „hybris“ a „slepotě“ netuší, jak dávno bylo řečeno –„neví 
nikdo z nás, co přijde“ (Ž 74, 7). Jen „smíření východní moud‑
rosti a západního ducha“, jak o něm snil O. Březina na počátku 
20. století, je cestou obrození mravního řádu ve vztazích mezi 
národy světa.

„I starý můj věk mnohému učí se rád“, psal Solón v 6. st. př. 
Kr. Platón daný výrok v Ústavě mírně ironizoval (536d1‑2), ale 
mě inspiruje. Knihy, „paměť věků“, jsou mým „útočištěm“, stej‑
ně jako láska dcery a vnuka, kteří mi zbyli po odchodu mé ženy 
Jarmilky na „věčnost“. Nechci rezignovat na život ani na my‑
šlení, a tak naslouchám Voltairovi: „Musíme se zdokonalovat, 
i  když je nám osmdesát. Bojujme se sebou, až do posledních 
let“, což činím, abych nestál jednou před „nebeskými branami“ 
s „prázdnýma rukama“.

Jana BOLKOVÁ

Imatrikulace a promoce — říjnové akademické 
obřady Filozofické fakulty OU
Společenský sál Domu kultury města Ostravy byl v  úterý 
24. října dějištěm slavnostních akademických obřadů filozofic‑
ké fakulty. V dopolední části proběhla imatrikulace studentů 
prvních ročníků bakalářských studijních programů. Původ 
slova je v latinském in – matriculo, znamenajícím zápis do fa‑
kultní matriky. Složením imatrikulačního slibu je slavnostně 
stvrzeno přijetí nových studentů do svazku akademické obce 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity. V  dřívějších letech 
skládal imatrikulační slib vždy jeden vybraný zástupce za 
daný studijní obor. Letos se fakulta vrátila k tradičnímu prů‑
běhu tohoto obřadu, kdy nově přijatí studenti/studentky sklá‑
dali slib jednotlivě.

Znění Imatrikulačního slibu studenta Filozofické fakulty OU:
Slavnostně slibuji, že budu svědomitě plnit povinnosti vyplý‑

vající z mého studia na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, 
dále že vynaložím veškeré úsilí k dosažení co nejhlubšího po‑
znání a k zvládnutí všeho, čeho je třeba k odborné práci v oboru, 
k jehož studiu jsem byl přijat, a konečně že svým jednáním ne‑
poškodím dobré jméno své Alma mater.

Týž den převzalo na slavnostních promocích vysokoškolské 
diplomy 67 absolventek/absolventů bakalářského studia a 44 
nových nositelů/nositelek magisterského titulu. Slavnostní at‑
mosféru výše zmíněných akademických obřadů umocnilo hu‑
dební vystoupení žesťového kvinteta Fakulty umění.

Jana BOLKOVÁ  foto K. Kolowratová
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Jak vzpomínáš na svůj studentský život na hladnovské koleji?
Na Ostravu vzpomínám moc rád. První, kdo se mi vybaví, 

je profesor Myška, který nás na historii nešetřil, ale hodně mi 
toho dal do života. Bohužel už není mezi námi. Pak si vzpo‑
menu na studentský život, kdy jsme založili studentský Histo‑
rický klub a pořádali nádherné přednášky, jako byla například 
přednáška docenta Spurného o čarodějnických procesech na 
Šumpersku. Ten nás mimochodem už také opustil. A pak je tu 
Hladnov, kde za nás byli ubytováni kluci jen v přízemí, a zbý‑
vající patra obývaly studentky. Nakonec na Hladnově jsem se 
seznámil se svojí ženou. No a nesmím zapomenout, že ze stu‑
dentského klubu na Hladnově a z Tvého děkanátu jsme orga‑
nizovali první porevoluční ostravský Majáles!

Ve Tvém krátkém životopise jsem stručně popsala Tvou životní 
cestu.Kterou její část považuješ za nejvýznamnější a proč?

Jsem rád, jak všechno do sebe krásně zapadá. V  Ostravě 
už při studiu si mě všimli v rozhlase a už ve třeťáku jsem byl 
zpravodajem Radiožurnálu na sjezdu ČSSD v Bohumíně. To 
byl rok 1995. Pak jsem odešel za ženou do Prahy a vždy něja‑

kou šťastnou náhodou postupoval dál. Strávil jsem deset krás‑
ných let na Primě. Ale nejšťastnější jsem byl v pozici šéfeditora 
ČT24. Měl jsem odpovědnost za živé kontinuální vysílání. To 
přicházíš do práce a v podstatě nevíš, co tě čeká. A ČT24 musí 
umět přepnout okamžitě na mimořádné vysílání, pokud si to 
situace vyžádá. Bohužel, kvůli nejrůznějším hrozbám ve světě 
je v poslední době tohoto mimořádného vysílání až příliš. Ale 
za to nemohou novináři. A pak šťastný jsem také na univer‑
zitní půdě. Na Univerzitě Karlově mám vlastní seminář, kde 
pracuji s budoucími novináři.

Máš dnes svůj vlastní „modul“ na FSV Univerzity Karlovy. Vi-
díš nějaký podstatný rozdíl mezi studenty dnešními a studenty 
„své doby“?

Studenti mají větší přístup k informacím. Skvělé je, jak se 
díky programu Erasmus mohou dostat rychle a  snadno na 
zahraniční univerzity. To před 25 lety bohužel běžné nebylo. 
Na druhou stranu jsou studenti možná trochu pohodlněj‑
ší. V  mém semináři si kromě teorie mohou něco vyzkoušet 
i v praxi. Podmínkou splnění je společná práce na natáčení 

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ
„Jaký jsi student, takový budeš jednou občan.“
Hned v prvním období po založení naší univerzity u nás studo‑
vali tři velmi aktivní kluci, kteří mi svými nápady hodně pomá‑
hali při budování fakulty. V roce 1994 jsme se rozhodli obnovit 
majáles – starou studentskou oslavu jara a mládí. Bez sponzorů, 
bez komerčních přílepků. Majáles se vydařil, letos se konal jeho 

již 23. ročník… A  každý ze tří kluků se později skvěle osvěd‑
čil i v „dospělém“ životě. Jeden se stal ředitelem Letiště Praha, 
druhý je již téměř dvacet let stewardem ČSA a ten třetí, Ondra, 
o němž dnes bude řeč, se skvěle uplatnil v České televizi i na 
Karlově univerzitě.

Mgr. Ondřej Kopa absolvoval na naší fakultě v roce 1995 obor odborná historie 
a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy politologii. Byl jedním ze spolu-
zakladatelů obnoveného ostravského Majálesu a na fakultě založil Studentský 
historický klub. Od roku 1993 je rozhlasovým a televizním novinářem. Svoji no-
vinářskou kariéru začal už při studiích v  roce 1993 spoluprací s Českým roz-
hlasem Ostrava. Od roku 1996 byl parlamentním zpravodajem Radiožurnálu. 
V roce 1999 začal pracovat v TV Prima, kde se stal postupně reportérem, edi-
torem, vedoucím domácí redakce a zástupcem šéfredaktora. V roce 2010 přešel 
do České televize na pozici šéfeditora ČT24. V roce 2015 zastával krátkou dobu 
funkci ředitele Centra vysílání. Od roku 2015 vede seminář Televizní publicistika 
na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Se svými studenty na-
táčí v rámci semináře medailonky vědců působících na Univerzitě Karlově. Popu-
larizaci vědy se věnuje i spoluprací s Grantovou agenturou České republiky, pro 
kterou natáčí medailonky vědců oceňovaných za nejlepší projekty v základním 

výzkumu. V letošním roce se vrátil zpět do České televize, kde rozvíjí vztahy s regionálními univerzitami, organizuje 
stáže studentů a podílí se na přípravě projektu Akademie ČT. (S jeho nabídkou regionálních stáží u ČT jste se mohli 
seznámit v zářijových Listech FF.)

Eva MRHAČOVÁ

Ondřej Kopa
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medailonků vědců působících na Univerzitě Karlově. Studenti 
si tak mohou poprvé vyzkoušet natáčení s opravdovými osob‑
nostmi, jako např. zakladatel dětské onkologie prof. Josef Kou‑
tecký nebo shakespearolog a držitel Řádu britského impéria 
prof. Martin Hilský. Natáčení jsou pro studenty vždy obrov‑
ským zážitkem a naučí se něco, k čemu se v redakci dostanou 
až po několika letech. Ne vždy se setkávám s ochotou ze strany 
studentů. Ale na druhou stranu musím uznat, že těch, kteří si 
na školu přicházejí pouze pro diplom, je menšina.

V zářijovém čísle Listů jsme otiskli skvělou nabídku regionál-
ních stáží studentů u ČT. Mohl bys tu nabídku našim studen-
tům trochu přiblížit?

Ano. Já teď v  České televizi vlastně propojil všechny své 
dosavadní zkušenosti. Jsem odpovědný za spolupráci s vyso‑
kými školami, budujeme Akademii ČT. Studentům otevíráme 
možnost dvouměsíčních stáží ve všech regionálních redak‑
cích zpravodajství. Tady na Moravě tedy v Ostravě, Olomou‑
ci a  v  Brně. Chceme Českou televizi otevřít mladým lidem. 
Vyhledávat talenty, kteří mají zájem u  nás pracovat. A  hod‑
láme i využít jejich nový pohled na média a přístup k tomu, 
jak například pracují se zpravodajským obsahem. Stáž je sice 
bezplatná, ale to se velmi rychle může změnit. Ostatně já jsem 
začínal v Ostravě podobně. A pak chceme s univerzitami na‑
vázat i další vztahy. Na řadě míst se už naši odborníci podílejí 
na výuce. Vznikají společné moduly a to by mělo být součástí 
Akademie ČT.

(ad foto) Máš krásnou rodinu, gratuluji. Stručně nám o ní 
něco řekni. Máte čas na nějaké koníčky?

Veškerý čas o  víkendech mně bere fotbal. Kluci, Šimon 
a Matouš, hrají za přípravky SK Zeleneč a každý víkend mají 
turnaj. A když nějaké volno vyšetříme, jedeme zase na fotbal, 
ale tentokrát na ligové zápasy Olomouce. Jsem olomoucký pa‑
triot a jsem moc rád, že to Sigmě po návratu do první ligy tak 
šlape. Ostatně přál bych to i Baníku. U Šimona jsem rád, že ho 
baví i historie, takže kromě fotbalu stihneme i vojenská muzea. 
A v létě se také snažíme hodně cestovat.

Jsi novinář. Otázce, kterou teď položím, nebudeš asi příliš 
rád, proto si ji nechávám na sám konec. Co soudíš o dnešní 
žurnalistice?

Novináři jsou úplně stejní, jako je celá společnost. Ně‑
kteří samozřejmě povrchní, ale vznikla tady skvělá genera‑
ce novinářů, jako je Václav Moravec, Jindřich Šídlo, Martin 
Veselovský nebo Daniela Písařovicová. Takže nedokážu úpl‑
ně dobře odpovědět na tak širokou otázku. Někteří novináři 
jsou skvělí, dobří, ale také máme novináře průměrné a pod‑
průměrné. Co mě trápí, je rostoucí obliba tzv. alternativních 
médií a růst fake news. Ale někdy si za to můžeme sami svojí 
zahleděností do sebe. Mediální scéna se úžasně mění, vše se 
digitalizuje, mění se návyky diváků a sledování médií. Média 
a novináři nesmějí zaspat tuto dobu. Na druhou stranu se ne‑
mění podstata tohoto řemesla – a to je poctivá práce s fakty. 
Dnešní televizní žurnalisté to přitom mají daleko těžší, než 
měl kdokoliv na začátku 90. let. Já jsem se vždy musel sou‑
středit jen na svoji reportáž nebo vstup. Dnes musí reportér na 
místě zvládnout více činností dohromady. Kromě reportování 

musí z místa tweetovat, poslat fotku na redakční fcb, udělat 
na mobil rychlé záběry do kontinuálního vysílání a pak musí 
občas zvládnout i kameru a základy střihu. Moc to začínajícím 
novinářům nezávidím. Ale zase nastupuje generace, která ko‑
munikaci na sociálních sítích považuje za naprosto přirozenou. 
Takže věřím, že vyrostou noví Peroutkové, Šídlové a další, jen 
nástroje jejich komunikace s divákem nebo čtenářem doznají 
asi ještě velkých změn.

Za rozhovor poděkovala Eva MRHAČOVÁ
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PAMĚŤ

Jak slavit Luthera?
Poslední roky jsou ve znamení výročí proslulých náboženských 
reformátorů, kteří zanechali výraznou stopu v dějinách evrop‑
ského myšlení. Po roku Jana Husa (2015) máme nyní rok Mar‑
tina Luthera, respektive rok reformace, což je výročí poněkud 
radostnější; v tomto případě není klíčovou událostí smrt refor‑
mátora, ale jeho první veřejné vystoupení. Právě před pěti sty 
lety (31. 10. 1517) vyvěsil Luther na dveřích kostela v německém 
Wittenbergu svých 95 tezí kritizujících tehdejší církev.

Lutherův zásadní duchovní objev je dodnes fascinující  – 
cesta k Bohu a ke spáse nevede přes hromadění tzv. dobrých 
skutků, ale jen skrze víru v Ježíše Krista, který se za nás a z lás‑
ky k nám obětoval na kříži. Tato víra je darem, jenž k  sobě 
nepotřebuje žádné prostředkování a  učené mudrování, pro‑
tože v celistvosti ji obsahuje poselství evangelií; záleží pouze 
na individuální svobodě člověka, jak se s tímto obdarováním 
vypořádá. Základní ideje dobře vyjadřují tři pilíře luteránské 
religiozity: sola scriptura (pouze Písmo), sola Christus (pouze 
Kristus), sola gratia per fidem (pouze z  lásky skrz víru). Pro 
člověka 21. století, jemuž může tradiční katolická církev s roz‑
větvenou věroukou, nekonečnými zástupy svatých a sofistiko‑
vanou hierarchií církevních hodnostářů připadat staromódní 
a do sebe uzavřenou komunitou, mohou být tyto jednoduché 
principy docela blízké a srozumitelné.

Lutherův příběh je ovšem poněkud komplikovanější a ob‑
sahuje momenty, které nám nemusí být sympatické. Luther 
měl fobický strach z ďábla, který podle něj nepřetržitě ohro‑
žuje tento svět i  jeho samotného. Z  těchto důvodů podporo‑
val procesy s čarodějnicemi. Jeho postoje k ženám byly vůbec 
velmi rozporuplné, spíš přezíravé (ženu považoval za bytost, 
jež může snadněji podlehnout svodům ďábla), ale manželství 
považoval za věc posvátnou a zavrhl celibát kněží jako nepři‑
rozený, tj. Boží řád popírající výmysl. Celá jeho povaha se vy‑
značovala až vzteklou útočností, což se odrazilo např. v jeho 
nenávistných postojích k židům.

Sleduji občas, jakým způsobem slaví reformační rok Něm‑
ci, pro něž je Luther klíčovou národní personou, lidovým 
hlasováním posvěceným „největším Němcem“. Ano, slaví ve 
velkém a německá média se Lutherovi věnují velmi intenzivně, 
ale zároveň to dělají způsobem pozoruhodně mnohostranným. 
Nabízejí kvalitní historické dokumenty a diskuse, populární 
pořady i komiksové příběhy, přitom všem dovedou debatovat 
též o negativních rysech své „ikony“. Zvláště citliví jsou při‑
rozeně na antisemitismus, ale kontroverzní reakce vyvolává 
i  Lutherova snaha podřizovat se ochotně světským mocipá‑
nům a jeho podpora brutálního potlačení německé selské vál‑
ky. Jeho vášnivá konzumace saského piva a sklon k vulgaritě 
v Němcích vyvolává přinejmenším rozpaky…

Na čem se naopak všichni shodují, je Lutherova jazyková 
kreativita, jeho dar řeči je znovu a znovu ze všech stran při‑
pomínán. Lutherův překlad Bible do němčiny je literárním 

veledílem, právě ten umožnil širokému, laickému publiku sou‑
kromé čtení a přemítání o věcech náboženských. Lutherovy 
duchovní písně si vydobyly širokou popularitu, o čemž svědčí 
množství překladů, a to i do češtiny (zvláště povedené jsou ty 
z pera slezského luterána Jiřího Třanovského v jeho proslulém 
kancionálu Cithara sanctorum z roku 1636).

U  nás se protestantský rok slaví zejména připomínáním 
spojnic mezi německým luteránstvím a  českou reformací. 
Těch je skutečně celá řada, stejně jako je množství paralel mezi 
samotným Lutherem a Husem. Jejich prvotní protest měl stej‑
nou motivaci – nestoudné kupčení s tzv. odpustky, oba kriti‑
zovali církevní praktiky i klíčové principy instituce, zejména 
papežskou moc, oba byli vyznavači biblicismu a svůj mateřský 
jazyk ovládali podobně účinným způsobem. V  teologických 
postojích a v radikalitě některých názorů se však zároveň od‑
lišovali. A  především Martin Luther disponoval jednou ne‑
popiratelnou mediální výhodou. Jeho ideje už mohly proudit 
dosud nevídanou rychlostí, a  hlavně s  masovým dopadem, 
totiž pomocí knihtisku, revolučního vynálezu, který zásadně 
proměnil naši civilizaci a  Lutherovi zajistil hvězdný úspěch. 
Šíření reformačních myšlenek pomocí tištěných knih, ilustro‑
vaných letáků či grafických listů, na nichž se nejčastěji podílel 
vynikající malíř Lucas Cranach st., je zároveň atraktivním ba‑
datelským tématem, souvisejícím ostatně i s českými zeměmi. 
Ano, není pochyb o tom, že Martin Luther je také fenoménem 
kulturním a uměleckým.

Jan MALURA
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ

VÁLKA JE MÍR, NEVĚDOMOST JE SÍLA SVOBODA JE OTROCTVÍ
George Orwell (*25. 6. 1909 – †21. 1. 1950) – britský prozaik 
a esejista – se do povědomí čtenářů dostal zejména díky svým 
antiutopickým románům Farma zvířat a 1984. Právě román 
1984 mi poslouží jako zdroj podnětů ke komparaci s naší spo‑
lečností. Běžně se o tomto románu hovoří jako o protitotalitní 
dystopii, zaměřené především na diktátorské režimy sovětské‑
ho typu. Přestože nelze úplně ztotožnit románový svět s tím 
naším, je dost dobře možné mezi nimi najít až nepříjemně 
mnoho analogií.

Lidé z  románu 1984 žijí v Oceánii a  jsou rozděleni do tří 
(respektive čtyř) společenských kast*  – na otroky (většinou 
váleční zajatci, obyvatelé neutrálních/válečných zón), proléty 
(tvoří až 85 % veškeré populace Oceánie), členy Vnější strany 
(byrokratická složka) a členy Vnitřní strany (jsou nejvýše po‑
stavení, nejfanatičtější a nejprivilegovanější občané). Těm dole 
šlo vždy o to žít v klidu a dostatku, těm uprostřed o nahrazení 
těch nahoře a těm nahoře o udržení své pozice. K výměně vět‑
šinou dochází, když ti nahoře projeví určité slabosti a ti upro‑
střed s pomocí těch dole nahradí, za slibů rovnosti a dostatku, 
ty nahoře. Pak se celé schéma cyklicky opakuje, přičemž ti 
dole zůstávají ve své pozici. Ovšem Strana dokázala celý pro‑
ces zamrazit díky politickému systému zvanému oligarchický 
kolektivismus. Ten stojí na třech heslech, která jsou uvedena 
v záhlaví tohoto eseje.

Co se týče hesla VÁLKA JE MÍR, jde především o to, že po‑
kud by byl nadbytek v postindustriální společnosti spravedli‑
vě přerozdělován, vedl by k hojnosti a především zabezpečení 
kvalitního vzdělání a tím i k odstranění nerovnosti a hierar‑
chické společnosti. Odstraňování přebytku v Oceánii je zajiš‑
těno neustálou válkou, na jejíž účely je vynakládáno obrovské 
množství veškeré produkce, tudíž je celá společnost držena 
v nedostatku a každý pro nás obyčejný předmět (holítko, ci‑
garety, káva, citrón, auto, byt) se stávají privilegiem. Naše spo‑
lečnost však vynalezla na likvidaci produkce účinnější způsob, 
který je ještě více otupující, totiž plýtvání. Co je navíc, vyho‑
díme. Nezřízený konzum, jenž se stal primárním cílem spo‑
lečnosti a kterému se stavějí památníky v podobě obchodních 
domů, často stejně zbytečných jako ošklivých. Myšlenka nedo‑
statku byla obrácena naruby. Dávná touha člověka připravit se 
na horší časy byla přetvořena v prostou touhu hromadit a spo‑
třebovávat. Nicméně znepokojujícím problémem je to, že této 
nezřízené touze je podřízené vše – od ekonomiky přes umění, 
školství, zdravotnictví i volný čas. Tak je konzumován nadby‑
tek a zároveň společnost udržována v nevědomosti. Přestože 
způsob je opačný, některé jeho projevy jsou totožné. Kupříkla‑
du masová zábava – populární hudba, filmy (tzv. blockbustery) 
se společnosti většinou předkládá ve formě násilnických ima‑
ginací. A umění jako takové se zjednodušilo. Jak píše Orwell 

* Přirovnání ke kastám je vzhledem k jejich charakteru mno‑
hem přiléhavější, než ke třídám (pozn. autora)

„hranice můžou překročit pouze bomby“, což se také děje. Jako 
střepiny dopadající na území části světa (Evropa, Rusko, Čína, 
Indie, Brazílie) z výbuchů těchto strašlivých konfliktů odpalují 
se mladí zoufalí zfanatizovaní lidé uprostřed veřejných budov 

a náměstí. Tím však vyvolávají ještě větší paniku a nenávist 
vůči kulturně odlišným prvkům. A stejně jako v Orwellově ro‑
mánu vytváří válka neustálou hrozbu, která se postupně stává 
normální, běžnou, stejně tak jako násilí, které se bez přestání 
line z obrazovek. Člověka válečný konflikt už tolik neděsí, ne‑
vyvolává panické pocity. Není již něčím hrozivým, je zábavou, 
technickou záležitostí, hrou (počítačovou), způsobem relaxace. 
Dalším rysem tohoto neustálého stavu obležeností válkou je 
odlidštění protivníka. Například poslední americké válečné 
filmy se zaměřují na napadení mimozemšťany nebo zombie, 
čímž vysílají jasný vzkaz publiku: „Nemějte strach! Bytosti, 
proti kterým je používáno násilí, nejsou lidé.“ Pokud tedy však 
existuje jiný prostředek na likvidování přebytku, jenž by hro‑
zil nivelizovat společnost, k čemu vytváření pocitu stálého 

Obálka nakladatelství Penguin
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ohrožení, neustálého konfliktu či spíše zvyku na válku? Spo‑
lečnost, která je vychována v těchto jednoduchých návodech, 
jak rozumět světu, jej chápe jako prostor, který se topí v krvi, 
zmatku a diktátorských režimech, přičemž ona sama žije na 
ostrově blahobytu a svobody. Každý pokus o vyvrácení této 
představy je chápán jako projev sympatií s nepřítelem, podání 
pomocné ruky jako naivita. Veřejnost pak sama ochotně pře‑
dává svou svobodu do rukou lidí, kteří jí slibují ochranu a jis‑
totu. V důsledku toho si společnost nechá líbit všudypřítomné 
sledování?

Druhé heslo NEVĚDOMOST JE SÍLA odkazuje na 85  % 
obyvatelstva Oceánie – proléty. Ti jsou udržováni díky nuz‑
nosti a bídě v negramotnosti. Jejich nevědomí je zárukou, že se 
sami o sobě nikdy nevzbouří. Jaký je stav vzdělání v reálném 
světě? Pohlédneme  ‑li na Evropu či přímo na Českou republiku, 
zjistíme, že ačkoli máme stále ještě školství bezplatné (což již 
i v našem evropském kulturním okruhu přestává být běžné), 
jeho kvalita se rapidně snižuje. Dlouhodobý tlak na zpoplat‑
nění vysokých škol, podfinancování i systém přídělů, alespoň 
toho mála, čím je vláda ochotna školství dotovat, zastaralé 
školní osnovy a metody atd. jsou jedny z mnoha příčin neustá‑
lé inflace vzdělání. Nejenže vzdělání selhává v rozvoji schop‑
nosti myslet kriticky a v souvislostech, ale právě naopak utvr‑
zuje často ve stereotypech, které si děti přinášejí z domova od 
svých rodičů, což vede k dalšímu uzavírání se společnosti, její 
atomizaci a celkovému pocitu sklíčenosti a rezignace. V této 
souvislosti se ústředním pojmem stává doublething. Jedná se 
o schopnost myslet si zároveň dvě věci současně, a to naprosto 
upřímně. Způsob, jakým je morálně vedena naše společnost, 
vyžaduje právě schopnosti doublethingu. Humanistická mo‑
rálka, jež se zformovala ze starší evropské a  antické tradice 
a prošla během posledních dvou set let bouřlivým vývojem, je 
naprostým protikladem morálky neoliberální. První zastává 
zásady svobody jednotlivce, solidarity, lásky k  bližnímu, ne‑
morálnost lži, upřímnost. Druhá vyžaduje po člověku dravost, 
bezcitnost, dovoluje lež i podvod a na vrchol staví osobní profit, 

úspěch a jako jeho měřítko peníze. V naší společnosti však ne‑
lze žít jen podle jedné z nich. Nezbývá než se naučit žít v této 
podvojné morálce, navzdory výchově a zároveň z jejího popudu.

Třetí heslo zní SVOBODA JE OTROCTVÍ. V románu k vy‑
světlení tohoto hesla dochází až až na konci. Jeho význam tkví 
právě v samotném jádru oligarchického kolektivismu. Moc je 
držena kolektivem, který je téměř abstraktní. Celá společnost 
je nasměrována k jedinému cíli, neustálému aplikování moci 
skrze utrpení. Jen absolutní rozplynutí členů Vnitřní strany 
v kolektivu zajišťuje i splynutí s mocí, která je a vždy byla nej‑
vyšším cílem těch nahoře. A v naší společnosti? Do jaké míry 
se mocní lidé rozplývají ve svých společnostech? V naší realitě 
bychom toto heslo mohli aplikovat téměř na každého člověka. 
Máme svobodu, ale co to znamená? Svobodu dobře se bavit, 
svobodu mít iluzi rozhodnutí? Jsme svou svobodou přikováni 
k  našim povoláním, kariérám, snům. Otroci vlastních vzor‑
ců chování, jež byly vypěstovány školami, televizí, internetem, 
zkušenostmi a rodiči, kteří prošli podobnou výchovou.

Základní otázka, kterou je třeba si položit, zní: Směřuje ne‑
vyhnutelně moderní společnost do roku 1984? Zjevně nezáleží 
na výchozí ideologii, jelikož s kolem, na kterém se točí ti naho‑
ře, ti uprostřed a ti dole, se mohou stát pouze dvě věci – buď se 
zasekne, nebo se rozpadne.

Barbora MICHLOVÁ, studentka FF OU

Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Galerie Na Půdě
a redakce Listů Filozofické fakulty OU
si Vás dovolují pozvat na zahájení výstavy

500 LET LUTHEROVY
REFORMACE
Vernisáž výstavy se uskuteční
ve středu dne 22. listopadu v 16.00 hod.
v prostorách Galerie Na Půdě
(Reální 5, Ostrava / budova D, 7. NP).

Výstavu zahájí: Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan Filozofické fakulty OU.
Úvodní slova pronese Mgr. Jorg Hochfeld, profesor gymnázia Pavla Tigrida v Porubě,
přímý účastník slavností ve Wittenbergu.
Kurátoři výstavy: doc. dr. Eva Mrhačová, dr. Vlad. Šiler, redakce Listů
Realizace výstavy: Mgr. Zdeněk Pala


