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Poklady Evropských galerií a muzeí
Uměleckohistorické Muzeum Vídeň
Uměleckohistorické muzeum (Kunsthistorisches Museum) ve Vídni je 
jedním z  nejvýznamnějších evropských muzeí. V  hlavní budově jsou 
umístěny jeho nejdůležitější části, především obrazová galerie, ale i antic‑
ká nebo egyptsko ‑orientální sbírka. K muzeu patří i další sbírky umístě‑
né v Hofburgu a organizačně jsou k němu přičleněny ještě další instituce, 
např. habsburské sbírky na zámku Ambras u Innsbrucku.

Počátky sbírek, které vytvořili Habsburkové, sahají až do 14. století. 
Jedním z prvních velkých sběratelů byl Ferdinand II. Tyrolský, syn císaře 
a českého krále Ferdinanda I. Velkým sběratelem, milovníkem a mecená‑
šem umění byl i císař Rudolf II., jenž shromáždil ohromné sbírky na Praž‑
ském hradě. Vlastním zakladatelem dnešní obrazové sbírky byl ale arcivé‑
voda Leopold Vilém (1614‑1662), jenž vlastnil 1396 obrazů, 343 kreseb a 542 
soch. Až do doby Karla VI. byla habsburská obrazová sbírka rozptýlena na 
více místech. Karel VI. nechal pro potřeby obrazárny upravit prostory ví‑
deňského Stallburgu. Na konci 18. století byla obrazárna přestěhována do 
zámku Belveder a třikrát týdně přístupná veřejnosti.

Podnět k  vybudování muzea dal císař František Josef  I. v  době, kdy 
v rámci sanace městských hradeb vznikala na jejich místě výstavná okruž‑
ní třída Ringstraße. Neorenesanční budova Uměleckohistorického muzea 
měla původně společně s  protilehlým Přírodovědným muzeem vytvořit 
jednotný komplex v rámci císařského paláce Hofburgu, k čemuž ale nako‑
nec nedošlo. Návrhem byl pověřen renomovaný německý architekt Gottf‑
ried Semper, jemuž asistoval Karl von Hasenauer. Stavba probíhala v letech 
1872‑1891. Obě muzea byla slavnostně otevřena v říjnu 1891.

Marek ZÁGORA. absolvent FF OU

Caravaggio, Růžencová madona (1606–1607)

Giovanni Bellini, Mladá žena při toaletě (1515)
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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 březnového čísla zasílejte e ‑mailem na adresu eva.mrhacova@osu.cz nejpozději do 23. 3. 2018. 
Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do březnového čísla zařazeny.
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Giuseppe Arcimboldo, Léto (1563) Raffael, Madona v zeleni (1506)
Lucas Cranach starší, Judita s hlavou 

Holoferna (kolem 1530)

Jan van Eyck, Podobizna 
kardinála Albergatiho 

(kolem 1435)

Neznámý malíř, 
Zikmund Lucemburský 

(kolem roku 1420)

Jan Vermeer, Alegorie Malířství (1665–1666)

Pieter Bruegel starší, Babylonská věž (1563)
David Teniers mladší, Arcivévoda Leopold 

Vilém ve své galerii (kolem 1651)

Diego Velázquez, Infantka Markéta 
v modrých šatech (1659)

Hans Holbein mladší, Podobizna  
Jane Seymourové (1536)
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Bukurešť 
Přiznávám, že když jsem se před dvěma lety chystal na slavi‑
stickou konferenci pořádanou Bukurešťskou univerzitou, tak 
jsem toho moc nevěděl ani o Bukurešti, ani o tamním vyso‑
kém školství. Byl jsem v zajetí kusých subjektivních impresí od 
Čechů, kteří se tam při své cestě k Černému moři asi na chvil‑
ku zastavili, ale také v zajetí webových stránek pro turisty, kde 
se téměř jednohlasně tvrdí, že Bukurešť je nejošklivější hlavní 
město v rámci států Evropské unie. Od Čechů jsem nejednou 
slyšel, že to je město plné cigánů a že tam nic není. Skutečnost 
je jiná. Bukurešť má dva a čtvrt milionu obyvatel a Romové 
z nich tvoří jen o cosi více než jedno procento, a to spíše v okra‑
jových čtvrtích, kde periferie prorůstá do venkova. Moje první 
překvapení vycházelo z obrovské rozlohy tohoto skutečného 
velkoměsta. Jde o šesté největší město v EU – po Londýně, Ber‑
línu, Madridu, Římě a Paříži. A pokud jde o onu zmiňovanou 
ošklivost, tak to je dost relativní pojem. Spíše svědčí o tom, že 
ostatní hlavní města jsou výjimečně krásná a  lze se do nich 
zamilovat na první pohled. Bukurešť má tu obrovskou smů‑
lu, že leží v úplné rovině a nemá žádné výrazné dominanty, 
které by aspoň trochu čněly nad obzor. Dokonce tam ještě ani 
nestihli postavit mrakodrapy, což asi není až tak velká škoda. 
(Ostatně i o Ostravě se běžně tvrdí, že to není žádná krasavice, 
ale přesto je možné se do ní zamilovat, když se s ní člověk blíže 
seznámí a odhalí její méně nápadné půvaby…) Hned však mu‑
sím dodat, že procházka centrem Bukurešti může být skuteč‑
nou lahůdkou pro milovníka architektury z konce 19. a první 
poloviny 20. století. Rumunské království tehdy velmi solidně 
prosperovalo a zbytky onoho podnikatelského a obchodního 
bohatství jsou zde stále patrné v  jednotlivých stavbách i  ve 
zbytcích vilových čtvrtí. Nikoliv náhodou se Bukurešti dří‑

ve říkalo „Malá Paříž“. Francouzský vliv je jasně čitelný také 
v řešení dopravy: střed města protínají široké bulváry s řada‑
mi stromů, v centru je hodně odpočinkových zón v rozlehlých 
parcích, cestou z  letiště do centra návštěvník projede okolo 
Vítězného oblouku, v centru se nachází mnoho útulných bis‑
ter, kde se skvěle vaří a kde často zaznívá francouzská hudba. 
Diktátor Nicolae Ceausescu měl o budování hlavního města 
velmi megalomanské představy inspirované Severní Koreou, 
„Malou Paříž“ tudíž silně zanedbával, ale naštěstí ji nezničil. 
V jedné ze svých mála světlých chvilek Ceausescu prosadil, že 
prvním cizím jazykem, který bude vyučován na základních 
školách, bude francouzština (ruština se tedy stala až druhým 
cizím jazykem). Pozitivní vztah Rumunů k západoevropským 
jazykům je nejen v Bukurešti, ale i v menších městech oprav‑
du znát. S domluvou v angličtině jsem zde neměl sebemenší 
problém, a to ani v malých obchůdcích (včetně zapadlých ve‑
čerek), ani ve frankofilních bistrech. A s francouzštinou by to 
zřejmě bylo ještě snazší. S tak solidní znalostí angličtiny 

ŽIVOT NA ZAHRANIČNÍCH 
UNIVERZITÁCH

Albrecht Dürer, Podobizna mladé 
Benátčanky (1505)

Tizian, Podobizna starožitníka 
Jacopa da Strada (1566‑1567)Rembrandt, Autoportrét (kolem 1657)
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jsem se zatím na jihu Evropy opravdu nesetkal, a to beru v po‑
taz i vyspělé země ve Středozemí.

Zdejší univerzita ve své nynější podobě byla založena v roce 
1864, tedy dva roky poté, co se Bukurešť stala hlavním měs‑
tem Rumunska. Pokud jde o  žebříček světových univerzit, 
jsou její výsledky srovnatelné např.  s Univerzitou Palackého 
v  Olomouci nebo s  Univerzitou Komenského v  Bratislavě. 
Ceausescu silně podporoval přírodovědné obory, včetně po‑
čítačových technologií, takže v Rumunsku se nacházejí i lépe 
hodnocené univerzity (např. v Kluži), ale pro nás je důležité, že 
Bukurešťská univerzita je proslulá systematickým rozvíjením 
humanitních oborů. Není proto divu, že se rozlehlé Univer‑
zitní náměstí nacházející se hned vedle komplexu nejstarších 
univerzitních budov stalo pro Rumuny místem obrovských 
demonstrací v klíčových historických okamžicích moderních 
dějin, nejen v roce 1989. I v lednu letošního roku zde studenti 
uspořádali pokojnou demonstraci, která se rozrostla do tako‑
vých rozměrů, že jí věnovala pozornost přední světová média. 
Tentokrát šlo o pokus rumunské vlády omezit protikorupční 
zákony schválené parlamentem. Pro Rumuny je tedy pojem 
Univerzitní náměstí srovnatelný s tím, co pro našince zname‑
ná Václavské náměstí nebo Národní třída.

Fakulta cizích jazyků se nachází nepříliš daleko od hlavní 
univerzitní budovy, v klidné uličce na okraji starobylé vilové 
čtvrti z dob rozkvětu Rumunského království. Studiu a výzku‑
mu slovanských jazyků je zde věnována velká pozornost, která 
je dobře čitelná z pořádaných konferencí i z publikací zdejších 
pedagogů. Češtinu ani slovenštinu zde sice nelze studovat jako 
samostatný obor, ale přesto zde tyto jazyky vyučují nejen míst‑
ní pedagogové, ale dlouhodobě zde také působí lektorky češtiny 
a slovenštiny (nyní to jsou absolventky olomoucké a bratislav‑
ské univerzity). Příjemně mne překvapilo, že zdejší bohemis‑
té publikovali své vlastní (rumunsky napsané) monografie 
o Vladislavu Vančurovi a Vítězslavu Nezvalovi. Zde vytvořená 
a používaná učebnice češtiny je sympatická tím, že jednotlivé 
jazykové jevy jsou probírány na ukázkách českých literárních 
textů z minulosti i současnosti, takže se student zároveň se‑
znamuje s díly významných českých spisovatelů a spisovatelek. 
Garantem učitelské mobility Erasmus+ mezi naší univerzitou 
a Bukureští je za rumunskou stranu docent Sorin Paliga, kte‑
rý skvěle ovládá několik slovanských jazyků, ale k češtině má 
zvláště blízko, a proto se zabývá překlady české prózy, v po‑
sledních letech např. románů Jáchyma Topola. Na mou výu‑
ku literatury se v posluchárně scházely studentky z různých 
ročníků, ale bylo znát, že rozumějí dobře, takže kolega Paliga 
občas přeložil a dovysvětlil jen několik hůře srozumitelných 
pojmů (např. samizdat). Nejživěji samozřejmě reagovalo něko‑
lik studentek pocházejících z české menšiny v Banátu, ale ptaly 
se i ostatní (když jim to ještě nešlo dobře česky, tak anglicky). 
V bukurešťském Českém centru se pravidelně pořádají autor‑
ská čtení současných českých spisovatelů (před pár lety tam byl 
pozván také Petr Hruška). Těchto akcí se samozřejmě účast‑
ní i zdejší studenti češtiny. V Bukurešti mi prostě bylo dobře. 
Nejsou tam samí cigáni, je to obrovské, dynamicky pulzující 
město a vůbec není tak ošklivé, jak se občas někde tvrdí.

Martin PILAŘ

Bukurešť: „Malá Paříž“

 Zmenšená kopie nyní již zaniklého hradu hraběte Drakuly

Muzeum George Enescu, jedna s četných secesních staveb

Univerzitní náměstí (fota z osobního archivu autora článku)
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Rosteme...
S  velkým potěšením sdělujeme akademické obci, že dne 
22.  ledna 2018 byl doc. PhDr. Pavel Kladiva, Ph.D., historik 
katedry historie FF OU, ve Velké aule pražského Karolina jme‑
nován univerzitním profesorem pro obor české a českosloven-
ské dějiny. Diplom podepsaný prezidentem republiky Milošem 
Zemanem a premiérem Andrejen Babišem mu předal ministr 
školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Nově jmenovaný 
pan profesor se zabývá sociálními dějinami 19. století. Obzvláš‑
tě jej zajímají identitotvorné procesy, národnostní a společen‑
ské konflikty, zrod spolkového a občanského života. V součas‑
nosti vede grantový projekt, v němž vědecký kolektiv složený 
z pracovníků Ostravské univerzity a Historického ústavu AV 
ČR zkoumá reakce rurálního prostředí Moravy a Slezska na 
modernizační impulzy, jež přicházely z centra. Mj. v něm jde 
o  způsoby vzájemné komunikace mezi centrem a  periferií.

Vážený pane profesore, redakce Listů FF Vám z celého srdce 
blahopřeje! A protože se zabýváte modernizačními procesy, vě‑

nujeme Vám dva snímky centrálního náměstí Ostravy – jeden 
překrásný z poslední doby a jeden z 90. let předminulého století.

Za redakci Listů FF Eva MRHAČOVÁ

Polarizovaná společnost, Anketa mezi studenty
Mluví se o rozdělených společnostech, a  to i v poměrně od‑
lišných zemích  – USA, Británie, Francie, Německo, Polsko, 
Maďarsko, a nakonec i Česko. Volby a referenda končí v pod‑
statě patovými výsledky, těsnou většinou vyhrává jeden tábor, 
čímž téměř polovině obyvatel znemožní realizaci jejich přání. 
Zkoumáme ‑li příčiny, dospíváme k závěrům: je to dáno věkem 
(staří volí jinak, než mladí), vzděláním, socioekonomickým 

statusem (ekonomicky a sociálně úspěšní versus méně úspěš‑
ní), regionem (centrum a periferie).

V prosinci a v lednu u nás proběhly Studentské volby, v nichž 
dostávají příležitost vyzkoušet si svá občanská práva ti, kteří 
zatím ještě volit nemohou, středoškoláci z téměř tří stovek škol. 
Tentokrát to byly volby prezidentské. V prvním kole byl po‑
měrně velký rozptyl hlasů: Drahoš přes 33 procent, Zeman 

ČÍM ŽILA FILOZOFICKÁ FAKULTA 
OU V MĚSÍCÍCH LEDNU A ÚNORU

Dva pohledy na ústřední ostravské náměstí, dnes Masarykovo, dokumentující obrovský rozvoj našeho města.
Vše se změnilo, jen Immaculata na morovém sloupu nehnutě stojí a pozoruje...
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téměř 20, Hilšer něco přes 13 a tak dále. V Moravskoslezském 
kraji ovšem byl na prvním místě Zeman (téměř 30 %) a Drahoš 
až na druhém (27 %). V druhém kole pak jasně zvítězil Dra‑
hoš – 75,86 ku 24,14. Ukázalo se přitom, že je značný rozdíl, 
jak volí studenti gymnázií a středních škol, a jak žáci učilišť.

Listy FF každoročně pořádají anketu mezi studenty na ak‑
tuální téma. Jedno se samo nabízelo – proč je naše společnost 
tak rozpolcená? Vytvořili jsme dotazník, jehož otázky jsme 
formulovali po konzultacích s účastníky společenskovědních 
seminářů na gymnáziích. Druhé téma si necháme na příště – 
proč se společností šíří takové projevy nenávisti?

Anketa není sociologický průzkum provedený vědeckými 
metodami a se spolehlivými výsledky. Chtěli jsme jen dát prů‑
chod názorům studentů a orientačně zjistit, zda je vůbec ten‑
to problém pálí – a pokud, co s ním chtějí dělat. Odpovídalo 
zhruba 40 studentů prvních ročníků filologických oborů (ne 
všichni odpověděli na všechny otázky). Jako referenční vzorek 
pak posloužilo 7 pokročilejších studentů předmětu Politická 
filozofie. Anketa byla anonymní.

Prezidentské volby ukázaly, že mladí lidé mají jinou před‑
stavu než větší segment voličů, který poslal na Hrad Miloše 
Zemana. Drtivá většina našich studentů je přesvědčena, že 
rozdělení společnosti je dramatické a  je dáno intelektuální 
schopností vnímat racionální argumenty a nechat se poučit. 
Ona druhá skupina, vůči níž se mladí, studenti, vymezují, je 
podle nich nepoučitelná, nechce nic slyšet, má své názory, 
a žádnými argumenty se nedá přesvědčit.

Když jsme se ale ptali, zda je toto rozdělení také věkové, jen 
nepatrně větší část studentů řekla, že v onom „druhém táboře“ 
jsou starší lidé. Řada respondentů v komentáři uvedla: Rozdíly 
nejsou tak vyhrocené. • I mladí jsou euroskeptici. • Nejhorší 
je, že to nejsou jen staří, ale i mladí, kteří jsou ovlivnění tím, co 
slyší doma. • Z otázek malinko cítím předpojatost a tuším, co 
autor formulací preferuje – a já s ním souhlasím.•

Vyhrocení problémů, které, zdá se, nejsou řešitelné tra‑
dičními politickými prostředky, vede jednak ke vzniku ne‑
systémových stran a  hnutí (jež sbírají protestní hlasy, hněv 
nespokojené části veřejnosti), a  jednak k  nástupu populistů, 
demagogů a manipulátorů všeho druhu. Většina studentů si 
to myslí a sleduje s obavami (procentuálně 75:25). Ale někteří 
psali: Populisté tu byli vždycky, naštěstí je lidé dovedou rozpo‑
znat. • Mladší lidé populisty snáze rozpoznají a netolerovali by 
je. • Nejhorší je, že je těžko určit, co je vlastně hrozba. • Situace 
se bohužel může velmi rychle dramaticky změnit.•

Následující otázka zněla: Demokracie není ohrožená. Pora‑
dí si s tím. Není třeba se znepokojovat. Máme dobře nastavené 
demokratické brzdy a pojistky. Souhlasíte? Odpověď byla vět‑
šinou NE (75 %). Jen 25 % studentů se o osud naší demokracie 
nestrachuje.

Většinou máme dojem, že neblahé polarizaci společnosti 
mají už předem zabránit politici, ale i jiné struktury občanské 
společnosti, včetně médií (neziskovky, iniciativy, think tan‑
ky apod.). Problémy se nemají vyhrocovat do dichotomických 
protikladů, mají být umožněny mírné posuny po škálách, od‑
stupňovaná řešení a kompromisy. Jakmile se spor vyhrotí do 
nesmiřitelné opozice „buď to, nebo to, nic mezi tím“, hrozí, že 

lidé se rozdělí na dvě početně zhruba stejné skupiny, a vážný 
společenský rozkol je na světě. Studenti si myslí, že nabídka 
pestřejších variant je lepší, i když také štěpí společnost (64 %). 
Ale 36 % respondentů zřejmě soudí, že volba mezi dvěma stra‑
nami, kandidáty, řešeními je lepší (nutná? správná?).

Následující otázky byly otevřené a  zaměřily se na „voleb‑
ní matematiku“, tedy na pravidla, jež mají statistikou zajistit 
větší spravedlnost, férovost, objektivitu, společenskou přijatel‑
nost apod. Jaká účast zaručí, že výsledek bude relevantní? Nej‑
častější byly tři stejně početně zastoupené odpovědi: Povinná 
účast všech; minimálně dvě třetiny; stačí ti, kteří přijdou. Ně‑
kolik respondentů uvedlo podmínku 50 %. V komentářích se 
ale objevily zajímavé podněty: Volební účast by byla vyšší, kdy‑
by se mohlo hlasovat přes internet. • Raději nehlasovat, pro‑
tože většina o tom stejně nic neví. • Hlasování povolit pouze 
obyvatelstvu s vyšším vzděláním nebo IQ. • S lepší propagací 
a motivací by se účast zvýšila. •

Ve starořecké demokracie směli hlasovat jen občané vlast‑
nící půdu, tedy odpovědní hospodáři. Stejný důvod udávali ti, 
kteří bránili volit ženám. V minulosti už se vyzkoušela i vše‑
obecná a povinná účast na volbách, dodnes ji mají například 
v  Belgii. Hlasování přes internet zavedli před lety v  Eston‑
sku. Museli bychom znát výsledky komparací, zda to vedlo ke 
zmenšení napětí ve společnosti.

Pokud jde o  statistiku výsledků referend, studenti dávali 
přednost výrazně přesvědčivým převahám  – kvalifikovaná 
většina (3/5 nebo 60 %) 36 %, dokonce 75% většina 40 %, 23 
procentům by stačila prostá nadpoloviční většina.

Vraťme se ale ještě podrobněji k  rozkolu mezi mladými 
a starými. Starší generace už se učí pracovat s počítačem, pou‑
žívat internet, ale zřejmě neumějí dobře rozlišovat informační 
zdroje. Nechápou, že někdo má zájem produkovat a šířit dez‑
informace, fake news, hoaxy, hate speech. Stejně jako dříve ani 
v novinách nedokázali rozlišit zprávy od komentářů a názoro‑
vých stanovisek, fakta od interpretací, nezávislou žurnalisti‑
ku od placené reklamy. Nedokážou rozlišit seriózní média od 
bulvárních, komerčních; média veřejnoprávní (média veřejné 
služby) od soukromých, komerčních. Z  pohodlnosti dávají 
přednost zábavě (případně infotainmentu). Jak jim pomoci?

Časté odpovědi byly: Zkusil jsem to – babička, děda – ne‑
jde to. • Děda je zatvrzelý – diskuse je nemožná. • Starého psa 
novým kouskům nenaučíš. • Nejde to – mají své názory a za 
nimi si stojí. • Víc mediální osvěty pro starší generaci, naučit je 
pracovat s fakty a racionální úvahou. • Těžko se přemlouvají. 
• Kdo holduje bulváru, toho není možno přesvědčit o ničem. • 
Zkoušela jsem, ale nešlo to. • Nejde to, nechtějí změnu. • Je to 
nutné, ale bohužel mě nenapadá žádné svobodu respektující 
řešení. • S konzervatismem se těžko bojuje. • Nejde to, mluvím 
z vlastní zkušenosti. • Zakázat servery s fake news.•

Několik respondentů ale uvedlo: Nejen starší, i mladí pod‑
léhají indoktrinaci a neumějí kriticky pracovat se zdroji. • Ne‑
informovaní jsou v každé věkové skupině. • To není jen případ 
starších… Hloupost se vymýtit nedá. • Lidé volí snadnější ces‑
tu – nemyslet.•

Vracíme se tedy opět k  původní otázce  – Skutečně ži‑
jeme v  izolovaných bublinách, které se nedotýkají ani  
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Dvě vzpomínky exděkanky FF OU na dva prezidentské kandidáty
Psal se duben roku 2010. V tisku se objevily zprávy o tom, že 
ACADEMIA, intelektuální knihkupectví odborné a populár‑
ně naučné literatury, jedno z nositelů kultury v Ostravě, má 
být k 30. 6. zrušeno, prý z důvodů ekonomických. Ta zpráva 
byla pro mne šokující a nepřijatelná. Centrum ACADEMIA, 
které existovalo pouze v Praze, v Brně a v Ostravě a které svou 
ediční činností zaujímá přední místo mezi všemi nakladatel‑
stvími ČR, se za sedm let existence stalo jedním z ústředních 
míst ostravské kultury  – místem knižních křtů, autorských 
čtení, setkávání literátů a herců.

Do záchrany ACADEMIE jsem se pustila s  velkou vehe‑
mencí. Oslovila jsem starostu centra Ostravy, Ing.  Svozila, 

hejtmana Palase, našeho rektora Močkoře, ministryni školství 
Kopicovou, ministra kultury Riedlbacha, ředitele nakladatel‑
ství Academia Padevěta a  ředitele Střediska společných čin‑
ností AV ČR. Bohužel, nebyla jsem úspěšná. Jedině pan staros‑
ta Svozil se problému ve větší míře věnoval – promptně sehnal 
a nabídl náhradní prostory… Pan ředitel SSČ AV mi napsal, 
že „rozhodnutí o uzavření střediska je konečné a nevratné“. 
V ACADEMII už tou dobou začaly probíhat likvidační prá‑
ce, drahé monografie se rozprodávaly za pakatel, vedoucí už 
podala výpověď, bylo to hodně napjaté. Rozhodla jsem se pro 
poslední pokus: o všem informovat ředitele Vítkovic Světlíka 
a požádat jej, aby mne podpořil. Napsali jsme předsedovi 

neprolínají? Většina (74 %) si myslí, že ano. 26 procent to nevi‑
dí tak dramaticky.

Zkušenější studenti předmětu Politická filozofie své odpovědi 
rozvíjeli do delších komentářů, někdy problematizovali for‑
mulaci otázky, jindy ji naopak doplňovali o otázky další. Ano, 
společnost je i podle nich polarizovaná, ale příčiny jsou růz‑
norodé, a proto rozpor není tragický. Populisté, demagogové 
a manipulátoři nám hrozí, to si myslí všichni, ale jsou rozdě‑
lení v názoru, zda se naše demokracie ubrání svými brzdami 
a pojistkami (4 pesimisté proti 3 optimistům). Brzdy a pojist‑
ky prý jsou dobré, ale samy o sobě nestačí, občané musí sami 
aktivně zapojit. Stejně tak jen tři věří, že nabídka pestřejších 
variant zabrání neblahé polarizaci, čtyři si naopak myslí, že 
vyhrocení sporů do nesmiřitelných protikladů se buď nedá za‑
bránit, nebo je koneckonců správné. (Populismus a demagogie 
je latentně ve všech stranách, takže se opět mohou vytvořit dva 
tábory.) Na volební matematice se mladí politologové neshod‑
li, každý upřednostňuje jiný minimální limit účasti. Výsledky 
referend by ale doporučovali vyšší – 60 až 75 procent, i když 
někdy odstupňované podle míry závažnosti kauzy.

Zajímavé je, že ve vztahu ke starší generaci jsou tito studenti 
uvážlivější. Jeden říká: „Věk není jediným faktorem, důležitější 
je vzdělání. Znám starší lidi, kteří jsou velmi schopní a aktiv‑
ní. Na druhé straně je těžké mít za zlé lidem, že po náročném 
pracovním dni nestudují volební programy.“ Jiný podobně: 
„Z vlastní zkušenosti vím, že existuje mnoho starších, které je 
možno přesvědčit. Bohužel stejně velký je počet těch, s nimiž 
racionální argumentace není možná.“ Z dalších názorů: Není 
to tak, že se nedají přesvědčit, jen reagují na jinou argumenta‑
ci, např. se silnějším emočním nábojem. • Možná nejsou tak 
zatvrzelí, jen jim dosud nikdo ty lepší informační zdroje ne‑
ukázal. Na druhé straně – i tzv. seriózní média občas vysílají 
nepravdivé a neúplné informace. • Mladší generace by měly 
věnovat těm starším víc času a trpělivě je učit přednostem sle‑
dování serióznějších informačních zdrojů. • Neustále upozor‑
ňovat na špatný stav zmíněných médií. •

I v této skupině se našel hlas, který by na to šel legislativně: 
„Raději usměrňovat média zákonem (jako na Slovensku, v Ně‑
mecku), aby musela tvrzení dokládat. Současně nutit novináře, 

aby pracovali podle svých vlastních etických kodexů.“ Stejně 
tak ale i hlas skeptický: „Je to marné. Škoda času a úsilí. Je tře‑
ba více se soustředit na mladší ročníky.“

Shrnující odpovědi konstatují: Nejsme rozpolcení. Naše svě‑
ty jsou hodně propojené, jen mnohé věci interpretujeme jinak. 
• Funguje tu tlak na konformitu. Lidé se bojí projevit jinak než 
většina v jejich bublině. • Chyba je v tom, že ti inteligentnější 
často mlčí, protože si myslí, že „blbce nepřesvědčíš“, ale tím 
ona méně inteligentní skupina převažuje.•

Poslední otázka ankety byla poněkud zavádějící, současně su‑
gestivní i matoucí. Sami by studenti na tuto myšlenku zřejmě 
nepřišli, a pokud, sotva by ji artikulovali. Ale je ‑li jim podsu‑
nuta, ochotně po ní sáhnou – aniž by si byli možná plně vědo‑
mi, co tím vlastně tvrdí. Potvrzuje se tak ošidnost sociologic‑
kých průzkumů, voleb a hlasování všeho druhu. Sociologové 
tomu říkají „sebenaplňující se proroctví“: Vysloví ‑li společen‑
ské vědy nějakou tezi, koncepci či teorii, ta začne ve společnos‑
ti žít vlastním životem, a tak dokonce možná dojdou naplnění 
i v ní vyslovené předpovědi – k čemuž by ovšem nedošlo, kdy‑
by nebylo oné původní artikulace. Někdy je „terapeuticky“ či 
„pedagogicky“ vhodnější bolavou věc vytěsnit do nevědomí, 
neverbalizovat, neracionalizovat. Jindy ale naopak ze stejných 
důvodů je nutné ji vytáhnout na denní světlo, pořádně provět‑
rat a uvědoměle řešit.

Budeme ‑li zdůrazňovat, že společnost je polarizovaná, ona 
opravdu bude, možná ještě víc. Ale hýčkat si iluzi, že rozpory 
nejsou, nebo nejsou vážné, může znamenat, že „nemoc“ pře‑
chodíme a ta se pak rozvine do chronické podoby.

Mladší, vzdělanější, racionálnější, politicky a občansky uvě‑
domělejší lidé věří v kultivující moc veřejné politické rozpravy. 
Nevedou boj, nepovyšují se, snaží se druhé pochopit a uplatnit 
jim adekvátní způsoby vysvětlování a přesvědčování. K tomu 
chtěla přispět naše anketa.

Že někdo není tolerantní, otevřený, zdravě skeptický i se‑
bekritický, připravený nechat se poučit – to je bohužel smut‑
ná realita, z níž pak vybuchují projevy nenávisti a intolerance 
(a dogmatické zabedněnosti, ignorance, předsudků a stereoty‑
pů…). O tom však až někdy příště – v jiné anketě.

Vladimír ŠILER
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Zakarpatské dialekty aneb Přednáška „po našymu“
Katedra slavistiky nabízí studentům možnost poznat i  další 
jazyky Slovanů. Jedním z nich je ukrajinština na úrovni A ½. 
Klasický ukrajinský jazyk má jako všechny jazyky svá vlastní 
pravidla. Jiná je ovšem situace s dialekty, které jsou neobyčej‑
ně různorodé a často ovlivněné sousedními jazyky. Na západě 
Ukrajiny se některé z nich osamostatnily a směřují k získání 
statusu samostatného jazyka, například rusínština a  jazyk 
Lemků. Zakarpatská Ukrajina tak vytvořila a vytváří zvlášt‑
ní kulturní dědictví. Na cestách do Užhorodu máme možnost 
uslyšet v současné době živý mluvený jazyk, který se od vlastní 
ukrajinštiny liší slovní zásobou, přízvukem i stylistikou.

Studenti i členové katedry slavistiky FF OU měli příležitost 
seznámit se se zakarpatskými dialekty na přednášce doc. Ma‑
rii Debych, vedoucí výzkumného ústavu ukrajinské Akademie 
věd. Přednáška obsahovala velmi zajímavá fakta o Zakarpatí, 
o etymologických zvláštnostech slov dané oblasti.

Účastníci přednášky dostali možnost ochutnat zakarpatské 
kremzlyky (bramborové placky) s kyselou smetanou, tradiční 
ukrajinský boršč, a poslechnout si při tom užhorodské vánoční 
koledy.

Docentce Debych asistovaly: doktorandka Světlana Zimina 
a doktorka Nadja Djhachenko.

Znění jiné ukrajinštiny bylo pro přítomné studenty i členy 
katedry zajímavou novou jazykovou zkušeností.

Dmytro KLYMENKO

fota: Dmytro Klymenko

Akademie věd, univ. Prof. Drahošovi, DrSc…A začaly se dít 
věci: prof. Drahoš zařadil otázku ostravské ACADEMIE oka‑
mžitě na pořad zasedání Akademické rady a za několik dnů mi 
přišla od pana předsedy Akademie věd ta nejkrásnější zpráva: 
„ACADEMIA bude v Ostravě zachována“. Rozhodnutí o zru‑
šení významného kulturního stánku, které už bylo „konečné 
a nevratné“, bylo díky velmi ráznému a velmi rychlému osobní‑
mu zásahu pana profesora Drahoše na poslední chvíli zrušeno.

Pana profesora Drahoše jsem poznala jako rázného vstřícné‑
ho člověka, který nemluví do větru a dokáže podat pomocnou 
ruku tam, kde je toho třeba.

Psal se 10. prosinec roku 1992, byla jsem první rok ve funkci 
děkanky… Časně zrána, právě jsem dorazila na fakultu, zvo‑
nil telefon. Volala známá novinářka a ptala se, zda jsem na FF 
pozvala Ing. Zemana. Otázka mne udivila, tohoto kontroverz‑
ního poslance Federálního shromáždění jsem neměla v oblibě, 
nenapadlo by mne pozvat jej k přednášce a jen těžko jsem si 
dovedla představit, že by někdo přišel přednášet na fakultu bez 
pozvání a troufl si narušit výuku, z níž některá část byla ten‑
krát povinná. – Popadla jsem blok a pero a vypravila se po bu‑
dovách fakulty hledat nějaký plakát, pozvánku… V budově na 
Reální nikde nic, zato v budově na Třídě Legií jsem byla úspěš‑
ná: na dveřích posluchárny v  nejvyšším patře naproti scho‑
dům byla pozvánka na Zemanovu ekonomickou přednášku.

Ing. Zeman přišel přesně. Hned v úvodu jsem jej přerušila 
a zeptala se, na čí pozvání k nám bez vědomí vedení fakulty 
přijel a narušil výuku. Očekávala jsem omluvu, vysvětlení, ale 
nic z toho se nestalo. Ing. Zeman mne vyslechl a aniž mi věno‑
val jediný pohled, pravil do sálu: „Milí studenti, na rozdíl od 
vaší děkanky nepotřebuji držet v ruce papír a tužku…“ – Na 
tuto urážlivou větu nikdy v životě nezapomenu. Přednáška byla 
sice kvalitní ekonomická, pro studenty FF však bez valné ceny.

Sdělovací prostředky o incidentu další den bohatě informo‑
valy. Jedny mne chápaly a chválily, jiné haněly. „Skandál na 
univerzitě“, psal Večerník. „Pytel krásných slov“, psal Český 
deník. „Neschválená přednáška Miloše Zemana“, hlásala Nová 
svoboda, „Ostravští studenti hostili M. Zemana“, psal Morav‑
skoslezský deník.

Za několik dní přišla za mnou na děkanát skupinka studen‑
tů, kteří jej pozvali a moc se omlouvali, že to zorganizovali 
v době výuky bez vědomí vedení FF. Omluvu jsem samozřej‑
mě přijala.

Za celé své čtyřnásobné děkanování jsem již bohudíky nic 
podobného nezažila…

Na celý incident jsem si vzpomněla nedávno, když brněnský 
rektor, prof. Bek, odmítl Zemanovu přednášku na univerzitě 
a následovala pomsta – není zván na žádné obřady na Pražský 
hrad…

Eva MRHAČOVÁ
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DEN S PŘEKLADEM 2018 
Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni 
na společné zasedání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení

XIII. ročníku překladatelské soutěže,
které se koná pod záštitou děkana FF OU, prof. Dr. A. Zářického, Ph.D.,
13. března 2018
od 9.10 hodin v místnosti E 308
(budova E, třída Čs. legií, Ostrava 1).

Program dopolední konference
1. Prof. PhDr Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU Úvodní slovo 
a předání čestných uznání

2. Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc., Univerzita Komenského, Bra‑
tislava Zvukové tvarovanie v prekladoch ruskej poézie

3. Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D., Ostravská univerzita, Ostrava
Diachronní stylometrická analýza projevů českých a americ-
kých prezidentů

4. Mgr. Vítězslav Vilímek, Ph.D., Ostravská univerzita, Ostra‑
va Etické principy a otázky překladatelské a tlumočnické práce

5. Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D., Mgr. Tomáš Weissar, Masa‑
rykova univerzita, Brno „Nechte si ty svoje fóra… teda fóry!“ 
Úskalí překladu římské komedie

Odpolední program
14.00 h – překladatelské dílny:
Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů bu‑
dou probíhat na katedrách (KAA, KGE, KRO, KSL, KLA), 
místnost bude upřesněna na příslušné katedře. Dílny jsou ote‑
vřeny všem zájemcům o překlad.

od 16.30 v učebně E313 – divadelní představení
titus maccius plautus: curculio aneb darmojed
(překlad z  latinského originálu T. Weissar, E. Poláčková, D. 
Urbanová, R. Černoch)

Studenti angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, rušti‑
ny, polštiny a latiny mají pro účast na akcích Dne s překladem 
13. března 2018 děkanské volno.

Renata TOMÁŠKOVÁ

VYŠLA KRÁSNÁ KNIHA... 
Daniela Rywiková, Roman Lavička (eds.) — Ordo et paupertas 
Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění

Filozofická fakulta OU vydala výjimečnou 
knižní publikaci: Kniha je již druhou mono‑
grafií věnovanou sdruženému klášteru mi‑
noritů a klarisek v Českém Krumlově. Přináší 
celkem čtrnáct kapitol zaměřených zejména na 
krumlovské ženské duchovní komunity – kla‑
risky a františkánské terciářky (bekyně), jejichž 
dům bezprostředně s  dvojklášteřím sousedil. 
Jednotlivé kapitoly knihy se věnují jak vizuální 
kultuře a  každodennosti krumlovského kláš‑
tera klarisek, tak přinášejí dosud nepubliko‑
vané poznatky např.  o  kostelní sakristii nebo 
o středověkých nástěnných malbách v prostoru 
bývalé kruchty klarisek v  klášterním kostele 
a  v  tzv.  malé kvadratuře františkánských ter‑
ciářek. Součástí knihy jsou rovněž tři zahra‑

niční studie, jež krumlovský komplex 
nahlížejí v širším kontextu. Jedinečná 
situace jeho tří duchovních komunit 
vynikne v  komparaci s  dalšími kláš‑
tery klarisek v  česko ‑polské řádové 
provincii, stejně jako v obecné rovině 
ve srovnání s jinými podvojnými kláš‑
tery různých řádů, jež ve středověku 
představovaly unikátní formu mona‑
stického života. Závěrečný tematický 
oddíl knihy je věnován středověké 
knižní kultuře františkánů a  vzdělá‑
vání ženských duchovních komunit.

Redakce Listů FF
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Proč jste se rozhodla studovat anglický jazyk a literaturu? 
Rozdělila bych svou odpověď na dvě části. Co se týče anglické‑
ho jazyka, slovy Johna Donna: „Žádný národ není ostrovem“. 
Angličtina, jako nejčastěji používaný jazyk, otevírá bránu do 
nesmírně rozmanitého světa, který leží za hranicemi vaší do‑
moviny. Já říkám: „Poznejte druhé, nechte je poznat Vás a za‑
pište se do jejich paměti.“ Znalost anglického jazyka je nástroj, 
díky němuž vyhloubíte šachtu vedoucí k nezměrné zásobárně 
informací a znalostí, ke kterým byste se jinak nedostali. Také 
vás zbaví závislosti na překladech a titulcích, na něž se nedá 
vždy spolehnout.

Pokud se týká literatury, tu bych přirovnala k  zamlže‑
nému zrcadlu, v  němž můžete spatřit záblesky sebe sama, 
ovšem pouze za předpokladu, že se naučíte dívat pozorně. 
Pokud hledáte něco hlubšího, co by rozšiřovalo vaše obzory 
o tom, co znamená opravdu „žít“ na této planetě, literatura 
je odpovědí. Kromě toho, že představuje neutuchající zdroj 
radosti, literatura je místem setkávání kultury, historie, poli‑
tiky a psychologie. Proto jsem přesvědčena, že jsem měla vel‑
ké štěstí, když jsem se rozhodla právě pro studium anglické  
literatury.

Co Vás vedlo k doktorskému studiu právě na katedře anglis-
tiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity?  
Já jsem si nenašla Ostravu, ona si našla mne! Zhruba před ro‑
kem jsem hledala školitele, jehož specializace by korespondo‑
vala s oblastí mého výzkumu. Tehdy jsem narazila na jméno 
doc. Petra Kopeckého, současného vedoucího mé disertační 
práce. Jeho prostřednictvím jsem se seznámila s Ostravskou 
univerzitou. Měla jsem několik dalších možností (Vídeň, 
Varšava, Lisabon), ale vybrala jsem si Ostravu. Rozhodla jsem 
se tak proto, že mi doc. Kopecký připadal vstřícný a chápavý. 
A teď, když jsem tady, vám mohu říci, že mé hodnocení cha‑
rakteru tohoto místa bylo docela přesné. Nakonec jsou to lidé, 
kteří vytvářejí prostředí. A  spolupráce s  doc.  Kopeckým již 
nese ovoce. V dubnu budeme vystupovat na významné ameri‑
kanistické konferenci v Londýně, která je tematicky zaměřená 
na environment.

Věnujete se ekokritice, oboru ne tolik probádanému v ČR. 
Můžete čtenářům přiblížit, oč se jedná a co Vás na ní tolik 
zaujalo? 
Ekokritika zaujímá environmentálně uvědomělý postoj ke stu‑
diu literárních textů a zkoumá vztahy mezi těmito texty a pro‑
středím. Metodologicky vzato se ekokritika podobá ostatním 
formám kulturní kritiky, jako je feministická kritika, s  níž 
byste mohli být více obeznámeni. Renomovaný americký 
ekokritik Lawrence Buell tvrdí, že řešení problému udržitel‑
nosti prostředí na naší planetě je nyní, více než kdy jindy, od‑
povědnost všech věd, ty humanitní nevyjímaje. Domnívám se, 
že rozhodující úloha humanitních oborů a vysokoškolského 
vzdělání při podpoře kritického myšlení, tvořivosti a aktivi‑
smu se nedá pominout, zvláště pokud jde o  otázky životní‑
ho prostředí. Ekologicky informovaná literární studia mohou 
hrát klíčovou roli při odkrývání kořenů našeho destruktivní‑
ho chování vůči přírodě, a tím ukázat cestu pro nápravu škod 
způsobených lidmi. Díky svému evokativnímu a imaginativ‑
nímu potenciálu dokáže literatura odhalit, proč žijeme tak, 
jak žijeme, a nutí nás přemýšlet, jak mohou být věci jinak, než 
jsou. Ve svém vlastním výzkumu v  rámci doktorského stu‑
dia na FF OU se věnuji zejména reprezentaci ekoapokalypsy 
v americké literatuře 21. století.

Jak na Vás Česká republika a Ostrava zapůsobily? Co Vás 
příjemně překvapilo a naopak i nepříjemně?
Neprožila jsem tak úplně kulturní šok, protože jsem si dala za 
úkol zjistit si toho o České republice co nejvíce, než jsem přije‑
la. Přesto jsem k mému překvapení musela často přehodnotit 
představy, které jsem si o Česku vytvořila. Jste relativně malý 
národ, ale to neznamená, že by zde neexistovala rozmanitost. 
Nerada bych proto příliš zevšeobecňovala. Jsem si jistá, že se 
mám stále co učit o Česku a hlavně o Ostravě.

Co pro Vás bylo v rámci adaptace v novém prostředí doposud 
nejobtížnější?
Jazyková bariéra je anti ‑hrdinou mého příběhu v České repub‑
lice. Stala jsem se tady negramotnou, němou a hluchou ve všech 
plánech a  záměrech mého konání. Doporučovali mi, ať 

ZAHRANIČNÍ STUDENTI NA FF OU
Za druhým doktorátem do Ostravy: 
Rozhovor s íránskou doktorandkou Parisou Changizi

Parisa Changizi je studentkou prvního ročníku doktorského studijního programu Anglická a ame‑
rická literatura na katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU. Jejím školitelem je doc. Petr Kopecký.
Vysokoškolská studia absolvovala na v íránském Shirazu, kde v loňském roce získala titul Ph.D. 
v oboru Anglická literatura. Po dvanácti letech studií v Íránu (standardní doba studia je tam 4 roky 
pro bakalářský, 3 roky pro magisterský a 5 let pro doktorský program) se vydala do Ostravy. S výjim‑
kou několikadenního výletu do Dubaje to pro ni byla první cesta za hranice rodné země.
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jedu raději do anglicky mluvící země. Ale já již angličtinu ovlá‑
dám a neviděla jsem důvod, proč bych se ji měla učit podruhé. 
Učení se novému jazyku může být velmi obohacující, jelikož 
Vám to dává nový úhel pohledu na svět kolem Vás. Chtěla bych 
si jednoho dne přečíst Čapka v češtině. Nejsem si úplně jistá, 
jestli je to pro mě proveditelné nebo ne, ale doufám, že ano.

Jak vnímáte češtinu jako jazyk? Vidíte nějakou podobnost 
s Vaší rodnou perštinou?
Perština, stejně jako čeština, patří do skupiny indoevropských 
jazyků. S potěšením jsem zaznamenala řadu slov, které máme 

zřejmě společné: koule, země, žena, klíč, zima, pero, rostlina, 
mozek, papuče, sto a  jiné. Přiznám ale, že mnohem častěji 
srovnávám češtinu s angličtinou než se svým mateřským ja‑
zykem. Ať tak či onak, zdá se mi, že naučit se český jazyk se 
nebude moci obejít bez četných výzev. Chtěla bych však věřit, 
že jsem dost houževnatá na to, abych se s nimi vypořádala.

Za odpovědi děkuje Veronika ‑Elisabet VIRTA (studentka 
2. ročníku katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU)

Ottův slovník naučný slaví 130. narozeniny
Idea encyklopedií se zrodila – jak jinak – v antickém Řecku, kde 
to slovo znamenalo „výchova v kruhu“. Od 18. stol. se význam 
slova encyklopedie překládal jako soubor lidského poznání, mo‑
derněji pak jako ucelený soubor informací.

Za první velkou encyklopedii se považuje francouzská ency‑
klopedie o 28 svazcích, vydávaná v letech 1751–766 pod názvem 
Racionální slovník věd, umění a řemesel. Jejím hlavním auto‑
rem byl Denis Diderot. Spolupracovali na ní takové osobnosti 
jako Voltaire a Rousseau. Její hlavní ideou bylo všestranné vzdě‑
lávání – všeobecné i odborné.

Ale teď už k našemu oslavovanému dílu. Jeho zakladatel Jan 
Otto byl vyučený tiskař. Od svého tchána odkoupil tiskárnu 
na Václavském náměstí a už v 80. letech 19. stol. (zřejmě in‑
spirován Riegrovou první českou encyklopedií) začal plánovat 
zpracování a vydání velké encyklopedie. Jeho cílem bylo „pre‑
zentovat vysokou úroveň české společnosti“.

Hlavním editorem encyklopedie byl v  samých počátcích 
prací Jakub Malý – jeden z editorů Riegrovy encyklopedie. Po 
jeho smrti se této práce ujal T. G. Masaryk, který sám byl auto‑
rem textů z psychologie, sociologie, filozofie a logiky. Redakce 
slovníku měla celkem 56 lidí a jednotlivá hesla zpracovávalo 
dalších 1086 odborníků.

Ottova encyklopedie vycházela v  letech 1888–1909. Ve 28 
svazcích obsáhla na 36 000 stranách 150 000 hesel! Ve své době 

to byla jedna z nejlepších encyklopedií světa (co do počtu he‑
sel hned za encyklopedií Britannica) a dodnes zůstává největší 
českou encyklopedií všech dob.

Znovu byla encyklopedie vydána v letech 1996–2003 (a to 
i  v  digitalizované podobě na CD‑ROMu).Zůstává skvělým 
zdrojem informací, především v oblasti historických faktů.

Název Ottův slovník naučný je od roku 1997 zapsán jako 
registrovaná ochranná známka.

PAMĚŤ

Z obhajoby doktorské práce Parisy v Šírázu (foto archiv Parisy) A krásné foto univerzity v Šírázu
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ

Jak se akademik nestal prezidentem
Volba prezidenta republiky je bezpochyby ve společnosti vní‑
mána se stejnou nebo i vyšší intenzitou než volby do posla‑
necké sněmovny. Zdá se, že obecně je tato volba chápána spíše 
jako referendum o politickém směřování naší republiky, než 
jako volba formálního představitele státu s minimem reálných 
pravomocí. Přes tento fakt byla účast u voleb vysoká (66,6 %). 
Velkou měrou přispěla k  formování obrazů obou kandidátů 
(především ve druhém kole) média.

Miloš Zeman je chápán jako vůdce těch neslyšených („dol‑
ních deseti miliónů“). Člověk, který je schopen říci svůj názor, 
přestože je nekonformní. Naproti tomu Jiří Drahoš bývá pova‑
žován za člověka, který se nebude schopen prosadit ve světové 
politice a  zemi spíše povede vstříc evropským byrokratům. 
Takové obrazy obou kandidátů jsou podle mého názoru, když 
už ne mylné, tak alespoň zavádějící. Nejprve k poraženému. 
Pan profesor Drahoš je duší i tělem akademik. Za sebe, jako 
studentku vysoké školy, musím říci, že jeho projev i celkové 
vzezření mi přišlo známé a jasné, s podobnými lidmi se stře‑
távám pravidelně v mém okolí, a tedy i vyjadřování profesora 
Drahoše mi nebylo nijak vzdálené. Na druhou stranu chápu, 
že lidem mimo akademickou sféru může přijít tento typ vy‑
stupování poněkud chladný či prkenný (zvláště v porovnání 
s  takovým politickým rétorem, jakým bezpochyby je Miloš 
Zeman). Jiří Drahoš zastupoval ve volbách nejen slušnost, jak 
bylo často vyzdvihováno, ale také vědeckou racionalitu ztěles‑
něnou mimo jiné také v osobách jeho poradců, mezi kterými 
byla např. jaderná fyzička doktorka Dana Drábková nebo as‑
trofyzik doktor Jiří Grygar. Přínosem jeho působení v prezi‑
dentském úřadě tak mohla být právě jeho zmiňovaná politická 
nezkušenost, jež by vytvořila protiváhu protřelým politikům 
v  parlamentě. Ale zároveň by vyrovnala tření vyplývající 
v současné době z neshod nynějšího prezidenta s vládou v tak 
kritických věcech (z hlediska úřadu prezidenta), jako je mezi‑
národní politika či nezaujatý postoj k jednotlivým politikům 
či politickým stranám. Na závěr je třeba dodat k  profesoru 
Drahošovi, že jeho politická nezkušenost se týká především 
veřejného vystupování, nikoli samotných jednání s politiky. 

Vždyť za svého působení v čele Akademie věd dokázal zachrá‑
nit tuto naši přední vědeckou instituci před likvidační politi‑
kou tehdejší vlády, která se chystala seškrtat prostředky na po‑
lovinu a tím v podstatě tuto instituci marginalizovat na úroveň 
oblastní laboratoře bez světového významu, který měla a má. 
A to si myslím, že je úctyhodný výkon pramenící z úspěšného 
politického jednání.

Vítěz voleb, Miloš Zeman, se na druhou stranu snažil tvářit 
(a média to podporovala) jako úplný opak svého protikandi‑
dáta. Ostrý jazyk a inteligentně kladená tvrzení spolu s boho‑
rovným klidem při debatách měly jistě nezanedbatelný vliv na 
většinu lidí. Je zajímavé, že Miloš Zeman má k lidu, který ho 
tak srdečně obdivuje, spíše odtažitý postoj a k těm nejchudším 
vyloženě odmítavý. Sám totiž vzešel z akademického prostředí 
a je tedy spojením výchovy tohoto prostředí a téměř třiceti let 
politických zkušeností. Na rozdíl od svého oponenta vyvolává 
silné emoce. Je člověkem, který vám nemůže být lhostejný. Buď 
ho nesnášíte, nebo milujete. A právě to se projevilo při volbách, 
které projektovaly skrze tyto dva kandidáty naprosté rozděle‑
ní společnosti na dva navzájem si nerozumějící tábory. Trend, 
který by možná byl schopen Jiří Drahoš změnit, a který Miloš 
Zeman spíše využije pro upevnění moci své a  svých přátel. 
I přes nadcházející období, ve kterém můžeme očekávat „za‑
taženo s deštěm“ je třeba říci, že hrůzné scénáře, které nasti‑
ňují především zahraniční média, se pravděpodobně nenaplní. 
Česko dál zůstane členem EU i NATO (Zeman vždy byl a je eu‑
rofederalistou), stejně tak se nezmění naše zahraniční politika 
vůči kvótám nebo dvourychlostní Evropě. A tak největší ránu 
utržila naše vnitrostátní politická kultura a především národní 
soudržnost. Naštěstí nejsme národem horké krve, ale studené‑
ho piva, u kterého se oba tábory nakonec s nadějí vždy sejdou.

Barbora MICHLOVÁ, 
studentka FF

A kde se vzal v naší studovně?
Od našeho třídního profesora, který nás na gymnáziu vodil 
do studovny opavského Slezského ústavu, jsem věděla, jakou je 
Ottův slovník naučný českou vzácností. Až s nábožnou úctou 
jsme tam na něj sahali. A když jsem se pak o mnoho desetiletí 
později stala poprvé děkankou filozofické fakulty a budovala 
studovnu, umínila jsem si, že toto dílo do studovny získám. 
Bylo to počátkem 90. let. Obtelefonovávala jsem antikvariá‑
ty – a nikde nic. Pak jsem si vzpomněla, že pan tehdy doktor 
Tomáš Krejčík je z Brna a požádala jej o návštěvu brněnských 

antikvariátů. Byl úspěšný, našel kompletní vydání, pro které 
jsme pak jeli. Myslím, že stálo kolem 15 tisíc.

Tak tedy, náš milý slovníku, zrozený z geniální ideje tiskaře 
Jana Otty, gratulujeme Ti ke Tvým 130. narozeninám a přeje‑
me Ti klidný a užitečný život mezi dalšími generacemi našich 
studentů.

Eva MRHAČOVÁ


