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DISK Z FAISTU – jeden z nejzáhadnějších archeologických nálezů ze Středomoří. Nalezen italskými archeology 
v r.1908. Jeho stáří se odhaduje na 3 500 let. Popsán unikátním hieroglyfickým písmem. Všechny pokusy o roz-
luštění selhávají. Převládá názor, že jde o nejstarší krétské a tím i evropské písmo.  
(Faistos – v mínojské době metropole jižní Kréty.)
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ZALOŽENÍ PERIODIKA LISTY FF OU

Dobré jméno fakulty souvisí mimo jiné i se zveřejňováním informací o její kvalitě a činnosti. Protlačit článek o fakultě 
do regionálního tisku a TV je nesnadné, do celostátních masmédií velmi nesnadné.

Několikrát jsme v zápisech z Kolegia děkanky poukazovali na to, že zrušení pravidelných měsíčních Listů OU je 
pro fakultu, která vyvíjí velmi bohatou činnost odbornou i kulturní, velmi nevýhodné, z podnětu učitelů i studentů FF 
jsme žádali návrat k pravidelnému měsíčnímu vydávání, inovaci redakční rady a stanovení pravidel (zejména délky 
a charakteru článků atp). Nic z toho se nám nepodařilo. Zprávy o činnosti fakulty se tak mnohdy dostávaly na veřejnost 
až s dvouměsíčním zpožděním, což je pro nás nepřijatelné. Proto rozhodlo  vedení FF o pravidelném vydávání samo-
statných Listů FF OU (září–květen, 9 čísel  ročně v podobě tištěné i elektronické).

Prozatímní redakční rada: Jana Bolková, Eva Mrhačová, Tomáš Rucki a dobrovolníci z kateder. 
Listy FF za daný měsíc budou vycházet vždy v první dekádě  následujícího měsíce v rozsahu 4 až 8 stran. Náklad 

bude upřesněn později, až získáme první zkušenosti.
Požadavek na katedry: o každé významnější události napište ihned stručný sdělný text:

buď dvouřádkový do rubriky Co nového na filozofické fakultě v měsíci …, anebo krátký článek do 15, maximálně 20 
řádků (tuto délku nelze překročit) a posílejte v první fázi  na moji mailovou adresu, později na mailovou adresu, která 
bude speciálně vytvořena a Vám sdělena...

První Listy FF OU  chceme vydat už za duben.

                                                                        Eva Mrhačová, 
děkanka FF OU

Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky prosím odevzdávejte ve formátu MS® Word libovolné verze (DOC, DOCX), případně v OpenOffice® libovol-
né verze (ODT).

U formátování příspěvků zásadně nepoužívejte pro zarovnávání textu mezerník. Pro začátek nového odstavce 
použijte tabulátor. Velikost a typ písma nejsou důležité. Chcete-li použít kurzivu nebo tučné písmo, použijte toto formá-
tování ve svém dokumentu. Pokud Váš text obsahuje zvláštní znaky z cizích jazyků, napište, prosím, k textu dovětek s 
upozorněním.

-ru-
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VÝZNAMNÉ SETKÁNÍ  
NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ OU
Filozofická fakulta Ostravské univerzity byla ve středu 14. 
dubna  hostitelkou Asociace děkanů filozofických fakult 
České republiky.

Představitelé filozofických fakult se scházejí pravidel-
ně dvakrát ročně a vyjadřují se k aktuálním otázkám čes-
kého vysokého školství.

Obsahem ostravského jednání byla především otázka 
postavení humanitních fakult a humanitních věd  v dnešní 
společnosti. Úvodní referát k této problematice přednesla 

POCTA NOVÉ  
UNIVERZITNÍ PROFESORCE

30. duben se stane pro kated-
ru germanistiky památným 
dnem. Paní Lenka Vaňko-
vá, vedouci katedry, toho 
dne v pražském Karolinu 
převzala z rukou prezidenta 
republiky Václava Klause 

diplom univerzitního profesora. Čekala na něj, a vedení 
FF spolu s ní – vice než rok.

Prof. Vaňková je výraznou osobností naší fakulty. 
Vystudovala na FF MU v Brně, rigorosum složila a diser-
taci obhájila rovněž v Brně. Habilitační řízení absolvovala 
dvojí – na Bavorské univerzitě ve Würzburgu a následně 
podle předpisů ČR i na české univerzitě, na FF UP v Olo-
mouci.

Nová profesorka je autorkou tří významných mono-
grafií, z nichž dvě vyšly v renomovaných německých 

nakladatelstvích, a řady odborných statí publikovaných u 
nás i v zahraničí  Výzkum odborného německého jazyka 
pozdního středověku a raného novověku, jemuž se Lenka 
Vaňková převážně věnuje, je u nás vzácností, předpokládá 
značnou paleografickou erudici. Autorka takto orientova-
ných publikací patří k výrazným postavám nejen české, 
ale i mezinárodní germanistiky.

Díky vynikajícím organizačním schopnostem  doká-
zala prof. Vaňková  vybudovat (téměř od nuly!) katedru 
germanistiky, která dnes nabízí plnou triádu vysokoškol-
ského studia. 

Lenka Vaňková přednáší pravidelně na několika 
zahraničních univerzitách. Je členkou  oborových rad 
doktorského studia na čtyřech českých univerzitách. Od 
roku 2004, tedy již druhé období vykonává úspěšně funkci 
předsedkyně  Svazu germanistů ČR.

Paní profesorko, k vrcholnému úspěchu Ti z celého 
srdce blahopřejeme!

                                             
	 Eva	Mrhačová

děkanka ostravské filozofické fakulty Eva Mrhačová.
V další části se jednotliví akademičtí hodnostáři vyja-

dřovali ke stavu a financování vědy a vědeckého výzkumu 
na vysokých školách.

Z jednání vzešel dopis děkanů premiérovi-přesedovi 
Rady pro výzkum a vývoj, ing. Janu Fischerovi.

V odpolední, kulturní části programu se významní 
hosté zúčastnili v galerii  filozofické fakulty Na Půdě ver-
nisáže výstavy venezuelské malířky Susan Suniagy a poté 
si prohlédli umělecký skvost ostravské galerie výtvarných 
umění – světoznámý obraz Gustava Klimta Judita.

                                                                                     
																			Jana	Bolková

Foto:Tomáš Rucki
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SVÁTEK STAROVĚKU 
Více než sto studentů historie přišlo v pondělí 26. dubna do posluchárny E 309 a beze zbytku ji zaplnilo. Přijel profesor 
Verner, legenda české egyptologie, vědec podílející se na vykopávkách v Egyptě přes 40 let a patřící ke světové arche-
ologické špičce. Jsme šťastni, že tento hostující profesor celé řady zahraničních univerzit přijal již podruhé pozvání do 
Ostravy…

Prof. Verner 150 minut přednášel o tom, jak v Egyptě vzniká a rozvíjí se nový směr – pouštní archeologie, k níž 
se hlásí i český archeologický tým. Představil posluchačům celou řadu oáz Západní pouště. Hovořil o pochodujících 
písečných dunách měnících svou polohu, o úžasu karavan, když cesta pojednou končí, o objevování starých karavanních 
cest, o oáze Gilf Kebir, kde jeho tým vloni reinterpretoval skalní kresby, o poušti Bílé a Černé (právě v té získali čeští 
archeologové koncesi), o nejkrásnější a nejdivočejší oáze Siwa s tisíci palmami…

Pan profesor představil posluchačům i dosud nejvýznamnější archeologický úspěch českého týmu v pouštní oblasti 
oázy El Hayes: objev obrovské rozsáhlé sítě podzemních rezervoárů vody. Jsou z doby římské a sloužily zavlažování 
rozsáhlé oblasti. Profesor zdůraznil, jak každý takový objev převratným způsobem mění dějiny…

150 minut rychle uběhlo. Na druhé téma – o nejstarších egyptských náboženských mysteriích se bohužel už nedo-
stalo. Na podzim odjíždí pan profesor do Egypta. Věřme, že se nám jej po jeho návratu znovu podaří přesvědčit o tom, 
jak na jeho další přednášku ostravští studenti čekají.

																																																																																																																						Eva	Mrhačová

Přednáška profesora Vernera
Foto: Tomáš Rucki
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† Jan Balabán
  
Spolu s ostravskou veřejností jsme se v pátek 30. 4. 2010 rozloučili s významným prozaikem a překladatelem 
Janem Balabánem  (*1961). Zpráva o jeho nenadálém odchodu  nad ránem 23. 4. nás zasáhla jako blesk z čistého 
nebe, mnohde ochromila výuku a přerušila zkoušení. Balabánovy knihy jsou zvláště studenty bohemistiky spon-
tánně čteny a  reflektovány, vedou k úvahám nad  lidskou existencí, smyslem života a  dočasností bytí. Vyznačují 
se promyšleností,  kresebnou úsporností, smyslem pro realistický detail a zároveň schopností ponechat v příběhu 
prostor pro tajemství. Od prvotiny Středověk (1995) až po celostátně oceňované soubory povídek Možná že odchá-
zíme (2004) a Jsme tady (2006) se v jeho tvorbě setkáváme s návratnými symboly, motivy a  toposy, mezi něž patří 
obraz Ostravy, průmyslem zdevastovaného  a zároveň osudově předurčeného města. V paměti zůstávají také silné 
zážitky z autorských čtení Jana Balabána  a setkávání ve Fiducii. Symbolicky jsme položili květiny k jeho rakvi.

Svatava	Urbanová

PRESTIŽNÍ CENA NA SLAVISTIKU
Dne 27. dubna převzal ve Varšavě prestižní cenu celostátního týdeníku „Polityka“, který patří k nejvýznamnějším pol-
ským mediálním titulům, prof. PhDr. Karel Kadlubiec, DrSc., z katedry slavistiky. Cenu získal za publikaci „Dzienniki 
hz lat 1935-1945 Profesora Jana Szczepańskiego“. Nominováno bylo přibližně 150 knih, největší počet za poslední léta,  
a pořadí určovala porota složená z předních polských odborníků.

																																																																																																																												Eva	Mrhačová

Profesor Kadłubiec při přebírání ceny; obálka oceněné publikace
Foto: Archiv
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SEMINÁŘ DĚJIN UMĚNÍ V GDAŇSKU
Předpověď počasí pro historické Pomořany na týden od 19. do 23. dubna nebyla vůbec slibná. Program exkurze, který 
vymysleli kolegové z uměnovědné katedry Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego, naopak. Ze smutící Varšavy, kde 
se odbývaly právě v den našeho „mezipřistání“ cestou na sever tryzny za oběti leteckého neštěstí, jsme pokračovali do 
Gdaňska. K deseti českým studentům se připojila početně stejná skupina studentů z Varšavy. 

Rovnocenně byly rozděleny i referáty – s tím rozdílem, že v zájmu ostravských převažoval středověk, zatímco polští 
kolegové jdou ve stopách svých učitelů soustředěni na gdaňské, resp. pomořské transfery nizozemského manýrismu a 
rané formy protestantského „baroku“. 

Hanzovní město, kdysi bohatá bašta evropského kapitálu i umění, je dnes po válečné a stalinské destrukci rekonstru-
ovanou, ale půvabnou atrapou. V domech, opravených kostelích i muzeu najdeme jak kvalitní řezbu především konce 
14. a 15. století, která připomíná i úzké vztahy k české umělecké produkci té doby, tak importy, mezi nimiž se skví reta-
bulum s Posledním soudem od Hanse Memlinga. Měšťanskou stavební a malířskou kulturu potkáme na každém kroku 
stejně jako tradiční bursztyn, tedy jantar. 

Studijní zisky utvrdilo neméně dobré jídlo a pití. Tato exkurze byla de facto průzkumnou cestou; zdá se, že Pomo-
řany, které poznamenala mise sv. Vojtěcha a za Karla IV. byly součástí jeho říše, nehostily Seminář dějin umění FF OU 
naposled. Za rok se chystá česko-polská exkurze na Kutnohorsko a – dá-li baltský Poseidon – budeme pokračovat třeba 
po stopách kultury řádu německých rytířů. 

Marie	Šťastná

 

V síni krále Artuše se konaly hostiny 
a obchodní jednání měšťanské elity
Foto: Seminář dějin umění FF OU
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JAK SE PŘEKLÁDÁ  
V EVROPSKÉ KOMISI 
K přednášce JAK SE PŘEKLÁDÁ V EVROPSKÉ KOMI-
SI a co dál: katedry cizích jazyků FF OU spolupracují 
s Českým zastoupením Evropské komise

Navzdory slunečnému počasí a semestru schylujícímu se 
k zápočtovým testům a státním zkouškám se v úterý 20. 4. 
kolem druhé hodiny učebna E204 zaplnila až po okraj 
studenty různých jazykových oborů a různých ročníků a 
také jejich učiteli, vedoucími překladatelských seminářů 

na filologických katedrách. Všichni si přišli vyslechnout 
přednášku Ivana Ferance, překladatele a pracovníka Čes-
kého zastoupení Evropské komise v Praze, který ve svém 
vystoupení skloubil přehledné informace o překladatel-
ském servisu v institucích EU s osobními zkušenostmi 
ze svého působení v překladatelském oddělení Evropské 
komise v Brusselu. Posluchači tak měli možnost nahléd-
nout mimo jiné i do intranetu ředitelství pro překlady 
(DGT) a utvořit si rámcovou představu o organizaci práce 
i profesních softwarech, které jsou její nedílnou součástí. 
Pozornost publika neochabla ani v závěru prezentace, kte-
rý byl věnován výběrovému řízení a konkrétním požadav-
kům kladeným na uchazeče o místo překladatele v EK. 
Překvapivě vysoká účast studentů i jejich živý zájem 
o závěrečnou diskusi, myslím, znovu přesvědčivě ukázaly 
nejen neutuchající zájem našich studentů o překlad a jeho 
studium, ale také motivační sílu prezentace o konkrétních 
možnostech uplatnění v překladatelské praxi. S ČZ EK 
bude fakulta spolupracovat i nadále: v říjnu či listopa-
du 2010 uvítáme I. Ferance znovu, tentokrát s výkladem 
o terminologických databázích a dalších překladatelských 
softwarech, který se nám, věříme, podaří spojit s diskusí o 
proměňující se roli překladatele odborných textů a náro-
cích, na které se musí připravit. V jednání jsou také mož-
nosti, jak by spolupráce s ČZ EK mohla podpořit zájem 
studentů o neliterární kategorii překladatelské soutěže FF 
OU apod.

Renáta	Tomášková

PŘEKLADATELSKÁ DÍLNA  
KATEDRY ANGLISTIKY  
A AMERIKANISTIKY
Jak se žije úspěšným soutěžním překladům: překladatelská 
dílna katedry anglistiky a další cesty kvalitních překladů

I letos se v dílně KAA sešli soutěžící a další studenti 
s porotci a dalšími vyučujícími katedry k rozpravě nad 
inspirativními překlady letošního ročníku soutěže. Hostem 
dílny byl Ivan Feranec z Českého zastoupení EK v Praze. 
Dokladem podmanivosti textu, překládání i přitažlivosti 
zaujaté diskuse je skutečnost, že navzdory naprosté dob-
rovolnosti a otevřenosti dílny většina přítomných každo-
ročně setrvá až do úplného vyčerpání programu. Ani letos 
tomu nebylo jinak: když se porotci a studenti loučili, od 
zahájení dílny uplynuly takřka čtyři hodiny. Předmětem 
dynamické diskuse stala například komplikovaná jedno-
duchost poezie L. Hughese (přel. M.Turek, FF UK, připra-
vil dr. J.Guziur), či převod dialektů, slangu a cizího jazyka 
v textu v kapitole z románu H. Rothe Call It Sleep (přel. 
E.Müllerová, FF UP, připravila dr. G.Zapletalová, ukázka 
z překladu vyjde ve sborníku Translatologica Ostravien-
sia V) a překladatelské záludnosti dalších čtyř soutěžních 
textů.

Vedle ukázek úspěšných originálů a překladů, které 
vyjdou ve sborníku Translatologica Ostraviensia V, se při-
pravuje k publikaci překlad kapitoly z románu P. Ackroyda 
Chatterton autorky Johany Labanczové, studentky FF UK 
v Praze – kompletní soutěžní překlad doplněný úvodním 
textem věnovaným beletristické tvorbě Petera Ackroyda je 
plánován pro překladatelskou část některého z podzimních 
vydání časopisu Host. Pokračujeme tak v publikační tradi-
ci započaté v loňském roce: v čísle 10, 2009 otiskl časopis 
Host článek představující Malcolma Bradburyho a také 
překlad kapitoly z jeho románu Rates of Exchange, obojí 
z pera Petra Anténe, držitele jednoho z čestných uznání za 
rok 2009 (jeho texty jsou dostupné na http://www.casopis.
hostbrno.cz/cs/archiv/2009/10-2009/vyber-z-cisla).    

Renáta	TomáškováFoto na této stránce: 
Archiv katedry anglistiky a amerikanistiky
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CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
V MĚSÍCI DUBNU?

Dne l. dubna se na dole Michal, pracovišti Národního 
památkového ústavu konal  křest knihy Martina Strakoše 
Průvodce architekturou Ostravy.

Dne 7. dubna se v Semináři dějin umění konala před-
náška hosta z Queen´s University Belfast, Dr.Diona Smy-
the: Židé v byzanstském impériu.

Dne 12. dubna se v rámci úspěšného modulu Etika 
a možnosti současné žurnalitiky konala přednáška Matěje 
Stropnického  Potřebujeme veřejnoprávní média?

Ve dnech 12.-16. dubna proběhly na katedře germanis-
tiky dva blokové semináře vedené významnými odborníky 
z německé univerzity ve Würzburku: hostujícím profeso-
rem FF – Prof. em. Dr. Dr. h. c. mult. Norbertem Richar-
dem Wolfem – „Korpusová lingvistika“, a Univ. Prof. 
Johannesem Schwitallym – „Hovorová němčina“

Ve dnech 13.–14. dubna se na katedře slavistiky konala 
mezinárodní vědecká konference Studia humanitatis – Ars 
hermeneutica k uctění jubilea pana prof. PhDr. M. Miku-
láška, DrSc.

Dne 13. dubna obhájil na katedře historie svou rigoróz-
ní práci na téma Kapitoly z historie Rómů ve Slezsku a na 
Severní Moravě Mgr. Rostislav Černý. Blahopřejeme.

Dne 13. dubna přednášel na katedře psychologie 
a sociální práce prof. Jimmy Hill, významný odborník 
v oboru sociální práce. Téma anglicky pronesene přednáš-
ky: Obecné a specifické otázky vztahu ke klientům v praxi 
sociálních úpracovníků.

Dne 14.dubna se konala odborná exkurze 1. ročníku 
Semináře dějin umění do Bruntálu zaměřená na probíhají-
cí restaurátorské práce v zámku.

Dne 14. dubna se v galerii FF Na Půdě konala vernisáž 
obrazů venezuelské akademické malířky Susany Suniagy 
Marin.

Dne 14. dubna byla fakulta hostitelkou Asociace děka-
nů filozofických fakult ČR.

Dne 15. dubna vystoupila na FF v rámci cyklu Setkání 
s osobností s přednáškou Afghánská sebereflexe  význam-
ná novinářka-válečná reportérka paní PhDr. Petra Pro-
cházková.

Dne 16. dubna navštívili studenti modulu Základy 
romologických studií  Museum rómské kultury v Brně.

Ve dnech 19.–23. dubna vykonali studenti Semináře 
dějin umění odbornou do Gdaňsku.

Dne 20. dubna se na katedře anglistiky a amerikanis-
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tiky konala přednáška pana Ivana Ferance, pracovníka 
Evropské překladatelské komise, na téma Jak se překládá 
v Evropské komisi.

Dne 21. dubna přednášel na FF v rámci cyklu Setká-
ní s osobností pan PhDr. Ladislav Špaček, bývalý mluvčí 
prezidenta Havla.Téma jeho přednášky: Etiketa jako před-
poklad společenské úspěšnosti. 

Dne 21. dubna se děkanka fakulty aktivně zúčastnila 
předmajálesové literární noci. S velkým respektem přečet-
la studentům i nestudentům ukázku z románu Kingsleye 
Amise Štastný Jim.

Dne 22. dubna uspořádala katedra historie ve spoluprá-
ci s katedrou české literatury, literární vědy a dějin umění  
mezinárodní konferenci doktorandů pod názvem Církev 
a etnikum v dějinách – s cílem založit tradici mezioboro-
vých mezinárodních konferencí mladých badatelů.  

Dne 22. dubna navštívil fakultu rada-vyslanec Argen-
tinské republiky v České republice, Jeho Excelence Rubén 
Vallejo.Vzácný host předal katedře romanistiky bohatý 
knižní dar a prohlédl si výstavu v galerii Na Půdě. Na spo-
lečném jednání s vedením katedry a fakulty byla dohodnu-
ta další spolupráce.

Dne 23. dubna byla vydána česko-španělská publikace 
s titulem Pohyby/Movimientos zaměřující se na současnou 
literaturu pro děti a mládež, jejíž autorkou je prof. Svatava 
Urbanová, vedoucí katedry české literatury, literární vědy 
a ději n umění. 

25. dubna obhájila paní PhDr. Marie Šťastná na FF 
Masarykovy univerzity doktorskou práci na téma Socha 
ve městě (Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. 
století). Blahopřejeme!

Dne 26. dubna se   v rámci cyklu Setkání s osobností 
konala přednáška prof. PhDr. Miroslava Vernera, DrSc., 
egyptologa světového významu: Památky ztracené v pouš-
ti.

Dne 26. dubna se v rámci úspěšného modulu Etika 
a možnosti současné žurnalitiky konala přednáška Vác-
lava Moravce o etických kodexech ve veřejnoprávních 
médiích.

Dne 27. dubna se konalo představení absurdního dra-
matu Eugéne Ionesca „Die kahle Sängerin“ (Plešatá zpě-
vačka). Hru nastudovali studenti katedry germanistiky pod 
vedením doc. PhDr. Pavly Zajícové, Ph.D.   

Dne 27. dubna převzal ve Varšavě prestižní cenu  prof. 
PhDr. Karel Kadlubiec, DrSc., z katedry slavistiky za svou 
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publikaci Dzienniki z lat 1935–1845 Profesora Szcze-
pańskiego. Blahopřejeme!   

Ve dnech 28.–29. dubna reprezentovali  studenti Tomáš 
Hradec (3. ročník doktorského studia) a Vendula Zajičko-
vá (4. ročník doktorského studia)  katedru české literatu-
ry, literární vědy a dějin umění na mezinárodní studentské 
literárněvědné konferenci Podoby a funkce příběhu: pokus 
o interdisciplinární a intermediální debatu, pořádané Ústa-
vem pro českou literaturu AV ČR,Vendula Zajíčková, 
získala v této soutěži prestižní Cenu Vladimíra Macury 
v kategorii doktorandů.  Blahopřejeme!

Dne 29. dubna uspořádala katedra psychologie a soci-
ální práce (MUDr. et PhDr. René Gregor, Ph.D.) odbornou 
exkurzi do Psychiatrické léčebny v Kroměříži.

Dne 29. dubna uspořádali studenti germanistiky FF 
OU pod vedením Mathiase Beckera, M.A., v Klubu Atlan-
tik literární večer s názvem „Křížem krážem německy psa-
nou literaturou“

Dne 29. dubna převzal PhDr. Martin Jemelka, Ph.D., 
v Praze od  předsedy Sdružení českých historiků prof. 
PhDr. Petra Vorla, CSc., Cenu Josefa Pekaře pro mla-
dé historiky za monografii „Na Šalomouně. Společnost 
a každodenní život v největší moravsko-ostravské hornic-
ké kolonii (1870–1950).“ Blahopřejeme! 

Dne 30. dubna převzala v pražském Karolinu z rukou 
prezidenta republiky Václava Klause diplom univerzitní-
ho profesora v oboru germanistika paní doc. et priv.-Doz. 
PhDr. Lenka Vaňková, Dr. Nové profesorce naší filozofic-
ké fakulty ze srdce blahopřejeme!

V měsíci dubnu vyvrcholil přednáškový cyklus pro 
Univerzitu třetího věku, jenž byl v tomto akademickém 
roce zajišťován odborníky z katedry české literatury, lite-
rární vědy a dějin umění. Přednášky o podobách a promě-
nách současné české prózy a poezie se u posluchačů U3V 
setkaly s velkým ohlasem.   

Eva	Mrhačová
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Jeho Excelence rada-vyslanec Argentinské republiky 
s Tigrisem, proděkanem pro mezilidské vztahy

Vernisáž venezuelské malířky Susany Suniagy Marin

Fotografie na této a následující staně: Tomáš Rucki
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PhDr. Ladislav Špaček během své přednáškyVernisáž venezuelské malířky Susany Suniagy Marin

Zaplněná posluchárna při přednášce Petry Procházkové Petra Procházková s Tigrisem, proděkanem pro mezilidské 
vztahy

Matěj Stropnický přednášel v modulu Novinářská etika Václav Moravec při své přednášce
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Z PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY  
V KROMĚŘÍŽI 
Ve čtvrtek 29. dubna 2010 byli studenti bakalářských, 
magisterských i doktorandských oborů Katedry psycholo-
gie a sociální práce OU na exkurzi v Psychiatrické léčebně 
v Kroměříži, kterou každoročně organizuje externí vyuču-
jící MUDr. et PhDr. René Gregor, Ph.D. 

Po příjezdu nás očekával a přivítal vedoucí klinický 
psycholog psychiatrické léčebny a jedna z nejvýznamněj-
ších osobností česko-slovenské psychologie a psychotera-
pie, prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., spolu s paní 
PhDr. Dobrilou Hrůzovou. Seznámili nás s problematikou 
jejich působnosti, především s prací s gamblery, neurotiky 
a psychotiky a následně s užívanými intervenčními pro-
gramy. 

Po skončení besedy nám vitální pan profesor Krato-
chvíl ukázal některá oddělení léčebny, měli jsme možnost 
nahlédnout do života pacientů v léčebně, do společenské-
ho zázemí, získali jsme cenné informace o denním režimu 

a prožitcích z kognitivní terapie přímo od pacientů. Po 
prohlídce oddělení nás profesor Kratochvíl ještě seznámil 
se svým životem a  publikační činností a získali jsme od 
něho i osobní věnování do zakoupených knih. Na památku 
si odnášíme i společné foto s panem profesorem.  

Zdeňka	Planá

Společný snímek účastníků exkurze
Foto: Katedra psychlogie a sociální práce
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DVĚ PRVENSTVÍ
První opravdové divadlo představili studenti katedry ger-
manistiky 27. dubna 2010 v novém dramaticko-divadel-
ním studiu Filozofické fakulty. A nastudovaným titulem 
byla první hra absurdního dramatu „Die kahle Sängerin“ 
(ve francouzském originále „Cantatrice chauve“, česky 
„Plešatá zpěvačka“) Eugena Ionesca (1909–1994) z roku 
1948 (poprvé uvedena v roce 1950).

Není bez zajímavosti, že kdesi 
na počátku této hry stojí Ionescova 
zkušenost s učebnicí angličtiny jako 
cizího jazyka, o níž Ionesco napsal 
toto: „Začal jsem se učit anglicky a 
v učebnici jsem narazil na šokující 
pravdy: Týden má sedm dní. Podla-
ha je dole a strop nahoře. Tyto věty 
mi připadaly tak závratné a nevyvra-
titelné, že jsem o nich začal uvažo-
vat ne kvůli angličtině, ale zíral jsem 
na ně jako na fundamentální pravdy, 
v nichž je třeba nalézt hlubší smy-
sl. Po pravdách obecných přišly na 
řadu pravdy detailní. Ve třetí lek-
ci byly představeny dvě osoby, o 
nichž dodnes nevím, zda existovaly, 
nebo zda to byla fantazie. Pan a paní 
Smithovi, anglický pár. K mému 
překvapení sdělovala paní Smithová 
panu Smithovi, že spolu mají něko-
lik dětí, že oba bydlí v okolí Londý-
na, že se jmenují Smithovi, že jejich služka se jmenuje 
Mary, že se již dvacet let přátelí s Martinovými a že jejich 
dům je hrad, neboť Angličanův dům je jeho hrad. Lidé 
jsou roztržití, a je tedy dobré si připomenout, na co člověk 
zapomněl nebo co mu není dost jasné. Po pravdách detail-
ních došlo na pravdy okamžiku. Např. že Smithovi právě 

povečeřeli nebo že podle anglického času je 9 hodin...“. 
(Ionesco 1954)

Plešatá zpěvačka je hra o vyprázdněném jazyce, který 
se stal se prostředkem vzájemného nerozumění, hra o odci-
zeném člověku, žijícím bez starostí, v nudě, v duchovním 
úpadku. Kromě toho je to však zároveň hra vtipná a vese-

lá. Škoda, že semestr je tak krátký a že zápočtů a zkou-
šek je tak mnoho. Zdalipak se aspoň na podzim dočkáme 
reprízy?

Pavla	Zajícová

Společná fotografie všech herců;
fotografie z generální zkoušky
Foto: Tomáš Rucki
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Afghánské sebereflexe Petry Procházkové
Přednáška přední novinářky Petry Procházkové byla zároveň zamyšlením nad tím, jak citlivě sdělit veřejnosti závažný 
problém, který se děje ve vzdálené zemi. Na bestsellerech Khaleda Hosseiniho Lovec draků a  Tisíce planoucích srdcí, 
odehrávajících se v Afghánistánu, se pokusila problém osvětlit. 

Román Lovec draků líčí na osudech dvou chlapců z rozdílných společenských vrstev život v Afghánistánu před 
sovětskou okupací a za nástupu Tálibánu, kniha Tisíce planoucích sluncí poukazuje na bezpráví vůči ženám v islám-
ských zemích. Přestože tato témata byla zpracována již mnohokrát, podařilo se Hosseinimu vytvořit zcela nový příběh, 
který ukazuje, že vše není úplně bílé nebo černé. 

Následně Petra Procházková hovořila a diskutovala se studenty o soužití dvou rozdílných kultur, radikálně se lišících 
v mentalitě i v přístupu k životu. Na bohatých osobních  příkladech nám dokázala, že to lze za předpokladu oboustranné 
vysoké míry tolerance. Součástí návštěvy  Petry Procházkové byl i bazaret Berkatu, kdy koupí výrobků afghánských 
žen se podporují projekty, vedoucí ke zlepšení kvality jejich života. A zde se pedagogové a studenti ukázali v nejlepším 
světle – za necelých pět hodin se vybralo téměř 12 tisíc korun! 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jana	Bolková

Druhou šanci udělat první dojem
nikdy nedostanete

„Společenské chování přestává být soukromou věcí člově-
ka a stává se i nutnou pracovní podmínkou, znalost etikety 
je předpokladem společenské úspěšnosti,“ uvedl v úvodu 
své přednášky na Filozofické fakultě OU mistr etikety, dr. 
Ladislav Špaček. Do posledního místa zaplněná posluchár-
na svědčila o tom, že studenti si tento fakt uvědomují. 

„Etiketa se vyvíjí s rozvojem lidské společnosti, eti-
keta jen odráží stupeň jejího rozvoje, úroveň většinové-
ho vkusu,. Formy zdvořilosti existovaly již v prvobytně 
pospolné společnosti, o etiketě psal Aristoteles, rytířská 
kultura povýšila pouhou ochranu ženy na galantnost vůči 
dámě, ale největšího rozmachu dosáhla etiketa na dvoře 
krále Slunce Ludvíka IV.“, pokračoval dále dr. Špaček.

 Na jejím dalším rozvoji se významně podílela brit-
ská a francouzská diplomacie, v Česku byl propagátorem 
Jiří Guth Jarkovský, ceremoniář prezidenta Masaryka. 
Bohužel čtyřicetileté období komunismu zasadilo eti-
ketě hluboké rány. Po sametové revoluci nově navázané 

styky ukázaly deficit našich schopností v komunikaci se 
světem, jak v neznalosti jazyků, tak i v neobratnosti při 
společenských akcích a obchodních jednáních. „Nejsme 
zvyklí vystupovat na veřejnosti, neumíme upoutat svým 
mluvním projevem posluchače, neznáme pravidla rétoriky 
a prezentace, jsme ostýchaví, nevíme, co to znamená při-
vítat nebo pozdravit hosty, jak pronést přípitek, jak zahá-
jit jednání. Komunikujme lehce, přirozeně a spontánně.  
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První pohled, úsměv, podání ruky, první setkání – to vše 
tvoří první dojem, který je moc důležitý. Pokud v první 
chvíli nezaujmete, těžko dostanete druhou šanci svou chy-
bu napravit,“ konstatoval Ladislav Špaček. 

V závěru přednášky Ladislav Špaček na základních 
společenských situacích, sehranými přítomnými studenty, 
vysvětlil správný postup a zodpověděl nespočet zvídavých 
otázek. O tom, že jeho přednáška zaujala, svědčil i vel-
ký počet prodaných titulů jeho knihy Nová velká kniha 
etikety, kterou si studenti po skončení přednášky houfně 
kupovali.

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Jana	Bolková
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Sportovní den OU na vrcholu skal 
Z pestré nabídky pohybových aktivit Sportovního dne Ostravské univerzity se největší oblibě z řad zaměstnanců  Filo-
zofické fakulty  těší celodenní turistický výšlap. I letošní akce, která nás poprvé zavedla na Slovensko do romantického 
prostředí Sulovských skal, se zúčastnila početná sportovní skupina z FF. Pod vedením doc. Gajdy z katedry tělesné 
výchovy Pedagogické fakulty se z malebné dědinky Hričovské Podhradie vydalo vesměs dámské osazenstvo prudkým 
stoupáním ke zřícenině hradu Hričov, odkud trasa pokračovala lesními cestami přes sedla Roháč-Čiakov a Brada. Jed-
notlivá zastavení skýtala ve slunečném počasí fantastické výhledy nejen na skalní město s bizarními věžemi, stovkami 
kamenných jehel a homolí, ale i na horské scenérie Malé a Velké Fatry v probouzející se jarní přírodě.

Atraktivní trasa nabídla i adrenalinový zážitek výstupem  pomocí žebříků a kovových úchytů  na nejvyšší bod  výle-
tu, zříceninu hradu Sulov.

Hrad, který až do konce 18. století  sloužil pro pozorování okolních cest, nabídl jedinečný pohled na věnec slepenco-
vých skal, které zdálky vypadají jako z betonu. V závěrečném  prudkém klesání do obce Sulov jsme neopomněli prohlíd-
ku Gotické brány, třináct metrů vysokého lomeného skalního oblouku, který patří k unikátům této přírodní rezervace. 
Posezení s kolegyněmi z ostatních  fakult ve stylové hospůdce spojené s výtečnou slovenskou kuchyní bylo příjemnou 
tečkou za vydařenou sportovní akcí. 
        	 	 Jana	Bolková



 
Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. 

děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 
nositelka francouzského rytířského řádu Akademických palem 

 
 
Vážený pan 
JUDr. Jiří Malý 
ředitel Střediska společných činností AV ČR, v.v.i.  
 

V Ostravě dne 8. 4. 2010 
          č.j. 56/25910/10 
Vážený pane řediteli, 
 
dozvěděla jsem se zprávu, která je nejen pro mne jako děkanku, ale i pro celou Filozofickou fakultu Ostravské 
univerzity, v jejímž čele stojím, šokující - že ostravské knihkupectví ACADEMIA má být k 30.6. ZRUŠENO! 
Nemohu uvěřit svým uším. Jediné velké, krásné, intelektuální knihkupectví s literární kavárnou v samém centru 
Ostravy, knihkupectví, kde se odehrávají tradičně křty našich nových odborných publikací, kam si kulturní veřejnost 
Ostravy zvykla za posledních 7 let chodit za duševní stravou - má být zrušeno. 
Žádám Vás, vážený pane řediteli, o masivní zásah proti tomuto škodlivému rozhodnutí. I ztrátové záležitosti se přece 
dají podržet, sehnat peníze na dotace, dá se přemýšlet o tom, co by se dalo pro záchranu cenné věci udělat, jen je 
třeba si polámat hlavu. My nechceme, aby se místo významného intelektuálního stánku v centru Ostravy objevil 
vietnamský textilní bazar nebo něco podobného. 
Věřím, že jste mne pochopil, že i Vám záleží na tom, aby intelektuální hladina v naší zemi neklesala někam hodně 
hluboko. 
 
Na vědomí: 
 
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.  
předseda Akademie věd ČR 
 
Prof. Ing. Jaroslav  Pánek, DrSc., dr. h. c.  
místopředseda Akademie věd ČR  
 
PhDr. Miroslava Kopicová 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
 
Václav Riedlbauch 
ministr kultury 
 
Ing. Miroslav Svozil  
starosta městského obvodu Moravská Ostrava  a Přívoz 
 
Ing. Jaroslav Palas 
hejtman Moravskoslezského kraje 
 
Ing. RSDr. Svatomír Recman 
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a sociální věci  
 
Jiří Padevět 
ředitel nakladatelství Academia 
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