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EVROPA!!!   kulturní dědictví
STONEHENGE
Představujeme Vám další část rodinného stříbra Evropy. STONEHENGE („VISÍCÍ KAMENY“) v jižní Anglii patří spolu s men-
hiry na ostrově Korsika k nejstarším a nejslavnějším megalitickým stavbám světa. Její stáří se odhaduje na 5 tisíc let (byla 
budována ve třech obdobích od 3 100 př. n. l. do 1 100 př. n. l.). Je mnoho teorií objasňujících účel této obří megalitické 
stavby postavené do kruhu směrem k východu slunce a složené ze čtyřmetrových kamenných bloků. Nejvíce zastánců má 
teorie amerického astroarcheologa Hawkinse, že jde o obří observatoř. Na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO 
je tento kamenný kruh od r. 1986.
Fotografii, kterou přetiskujeme, pořídila Veronika Hulová, studentka oboru angličtina ve sféře podnikání, při vzdělávací exkurzi 
pořádané katedrou anglistiky a amerikanistiky FF OU v r. 2009.
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Pokyny pro formátování příspěvků
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Velikost a typ písma nejsou důležité. Chcete-li použít kurzivu nebo tučné písmo, použijte toto formátování ve svém dokumentu. 
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Město, kde studujete, ještě možná neznáte. Nebo naopak si třeba cestou k Peciválům na Stodolní nebo do Garáže na 
Zahradní myslíte, že máte vše po známých trasách „přečteno“. Pro jedny i druhé připravily Listy FF obohacení po-
hledu na některé momenty z historie umění, architektury, ale i ducha města v podobě fotografií známých-neznámých 
objektů.
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Chrám Božského (Nejsvětějšího) Spasitele, nám. Msgre. Šrámka, Moravská 
Ostrava
Na konci 19. století usilovala správa města i církev o stavbu nového chrámu. 
Novorenesanční baziliku projektoval biskupský stavitel Gustav Meretta a po jeho 
smrti (1888) dopracoval prominentní vídeňský architekt Max Ferstel, jenž také po 
dokončení stavby r. 1889 řídil vnější a vnitřní výzdobu. Plastika Kalvárie v průčelí 
mezi věžemi a evengelijní scéna ve štítu pocházejí z vídeňské sochařské dílny 
Richarda Kauffungena. Chrám Božského Spasitele byl ve 2. pol. 19. stol. největ-
ším chrámem zbudovaným na Moravě.

Marie Šťastná

OSTRAVA!!!   rodinné stříbro
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OSTRAVSKÉ KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA OBNOVILO SVOU ČINNOST
Dne l. září byla slavnostně zahájena činnost Kulturně-literárního centra ACADEMIA Ostrava, které se pod touto novou 
značkou stává nástupcem knihkupectví ACADEMIA. Slavnostního zahájení se zúčastnili představitelé Akademie věd i 
ostravské samosprávy.

Jsme velmi rádi, že se jedno z kulturních a vzdělávacích center Ostravy s literární kavárnou podařilo zachránit. 
Svým hlasem k tomu významně přispěli i studenti a učitelé Filozofické fakulty OU.

Centrum Academia se i nadále bude soustřeďovat na prodej vědecké a populárně vědecké literatury. Jak nám řekla 
vedoucí pobočky, zájemcům jsou schopni do tří dnů opatřit požadovanou publikaci vydanou vydavatelstvím Academia, 
kterou  momentálně nemají na skladě. Využívejte této možnosti, kupujte odbornou literaturu v tomto centru. Podpoříte 
tím jeho bezproblémové zachování v Ostravě.

                                                                                                               EM

Jiří Padevět, ředitel nakladatelství ACADEMIA s exděkankou Evou Mrhačovou, které „na usmířenou“ věnoval svou knihu. (nahoře)
Prof. R. Blaheta, ředitel Ústavu geoniky Akademie věd ČR, vyjadřuje radost na d znovuotevřením  Academie. (vlevo dole)
Ing. Svozil, starosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, rovněž velmi uvítal znovuotevření Academie. (vpravo dole) Foto: Tomáš Rucki
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EXKURZE KATEDRY ČESKÉ LITERATURY 2010
Slovenská krajina jako literární inspirace

Ve dnech  28. 6.–1. 7. 2010 uspořádala katedra české literatury exkurzi, jejíž náplní bylo blízké setkání s jedním z nej-
produktivnějších inspiračních zdrojů českého písemnictví – slovenskou krajinou a lidovou kulturou. Účastníci exkurze 
měli možnost poznat úchvatná místa Malé Fatry, Oravy a Západních Tater, a tak přímo v autentickém prostředí konfron-
tovat podoby krajiny s jejím fikčním zobrazením v dílech českých i slovenských autorů. Připravené referáty demonstro-
valy pestrost a těsnost česko-slovenských kulturních vztahů, a to nejen v meziválečném období nebo 19. století, ale také 
ve starších dobách (ostatně jedním z cílů našeho putování byl Oravský Podzámok, kde v pobělohorském exilu pobýval 
slezský básník a kazatel Jiří Třanovský). Další příspěvky se zabývaly například mytologizací slovenské krajiny, stabil-
ními i proměnlivými symbolickými významy „horských“ motivů, fenoménem „Jánošík“ nebo tatranskými pověstmi a 
pohádkami. A protože nejen intelektuální stravou živ je člověk, součástí poznávání místní lidové kultury se stala též 
pravidelná konzumace vynikajících brynzových halušek a jiných pochutin domácí provenience. 

Petr Hrtánek

Skupinová fotografie z exkurze. Foto: archiv katedry.
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ODDĚLENÍ VZÁCNÝCH TISKŮ OPĚT BOHATŠÍ
Letos v létě byl fond vzácných tisků studovny FF OU rozšířen o faksimili Bible kutnohorské. Jedna z prvních česky 
tištěných knih na území Koruny české vyšla původně v roce 1489. Text napsaný spřežkovým pravopisem doprovází 116 
krásných barevných dřevorytů. Unikátní uměleckou faksimili tohoto nejrozsáhlejšího českého  prvotisku vydalo  v limi-
tovaném nákladu 199 kusů nakladatelství Tempus Libri. Zajímavostí je, že napodobenina byla vyráběna téměř totožný-
mi postupy jako originál, faksimile tedy detailně kopíruje nejen obsah, ale i řemeslné provedení a původní technologie 
(kování, ražba kůže). Bible kutnohorská  je tak vedle středověké Velislavovy bible a barokní Svatováclavské bible třetím 
přírůstkem do  minisbírky vzácných českých biblí v naší studovně. (Ukázky z těchto dalších skvostů v majetku FF Vám 
přineseme v přístích číslech Listů).

Jan Malura

Dvě strany z Bible kutnohorské. Foto: Tomáš Rucki.
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HISTORIE EXCELUJE
Ve dnech 13.–16. 5. se ve Švédsku konalo Akademic-

ké misrovství světa ve florbalu. Česká akademická flor-
balová reprezentace získala bronzovou medaili. Členem 
reprezentace byl i Karel Ťopek, student l. ročníku FF OU 
– oboru  české a československé dějiny. Za vzornou repre-
zentaci a podíl na velkém úspěchu českého univerzitního 
sportu mu vyslovujeme velké poděkování.

Dne 3. 6.  byla naše dvě historická pracoviště – katedra 
historie a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny - spo-
lupořadatelem semináře Symbolika měst a obcí ve střední 
Evropě, který se konal v Olomouci. 

•

•

ZA VLADIMÍREM JUSTLEM

18. června 2010 odešel náhle doc. PhDr. Vladimír Justl, CSc., nar. 27. 10. 1928 v Kladně. Literární historik a 
kritik, vynikající editor, který dlouhá léta působil jako redaktor nakladatelství Odeon v Praze, byl také uměleckým 
ředitelem pražské Violy. I když byl po celý svůj život aktivně především spjat s centrem českého kulturního života, 
Ostrava pro něho byla městem, kam velmi rád jezdil, psal zasvěcené kritiky o ostravské činohře, po léta působil jako 
předseda literární soutěže Generace, která objevila řadu talentů pro českou literaturu. Vystudoval bohemistiku na 
Filozofické fakultě UP v Olomouci, byl žákem prof. Králíka a prof. Běliče, vedle četné literárně historické činnosti a 
studií o české literatuře je autorem monografie o V. K. Klicperovi, jeho práce o Vladimíru Holanovi vyjde posmrtně. 
Doc. Justl měl vřelý vztah k  naší fakultě, na počátku devadesátých let se na naší právě vzniklé univerzitě habilitoval. 
Předložil vynikající práci o Vladimíru Holanovi a jeho oponenty byli prof. Červenka a prof. Jeřábek. Bez nadsázky 
možno říci, že patří u  nás k  největším znalcům díla tohoto velkého českého básníka. Justl především však po celá 
devadesátá léta obětavě jezdil do Ostravy a přednášel na naší fakultě českou literaturu. Ztrácíme v něm výraznou 
osobnost literárního vědce, který dovedl přiblížit studentům literární text, ukázat na neobyčejné kouzlo uměleckého 
díla a oživit jeho estetický i duchovní obsah. Divadlo, umělecký přednes a literatura, to byly světy, které se v jeho 
bohaté činnosti organicky propojovaly. Justl dovedl nevtíravě ukázat  na jejich hodnoty a hájit umění proti všemu 
přízemnímu a ideologicky poplatnému; představoval osobnost, která se nepodřídila žádným omezením, a byl důsled-
ným zastáncem tvůrčí svobody umělce. 

                                                                                       Jiří Svoboda

AKREDITAČNÍ ÚSPĚCH

Akreditační komise vlády České republiky schválila na svém červnovém zasedání naší fakultě celou řadu nových atrak-
tivních oborů: bakalářské studium jednooborové psychologie, magisterské studium oborů Polština pro překladatelskou 
praxi a Ruština pro překladatelskou praxi a doktorská studia ve dvou oborech – Filozofie a Kulturní dějiny.

Filozofická fakulta má tak akreditována téměř na všech katedrách doktorská studia a může studentům nabízet plnou 
triádu vysokoškolského studia – studium bakalářské, magisterské a doktorské,  a  téměř na všech jazykových katedrách 
je akreditován prestižní obor překladatelství. Je to velký úspěch, ale i velký závazek.

                                                                                       EM

Ve dnech 7.–11. 7. se konal na Vysoké škole ekono-
mické - Ekonomické univerzitě v Praze Světový kongres 
Oral history. Kongresu se aktivně zúčastnila prof. Nina 
Pavelčíková.

Ve dnech 23.–28. 8. se v Amsterodamu konal Světo-
vý kongres historiků, jehož se aktivně zúčastnili doc. A. 
Zářický a dr. J. Brňovjak.

Ve dnech 30. 8.–4. 9. se v Gentu konal Světový kon-
gres urbariální historie. Jednu z jeho sekcí navrhly, uspo-
řádaly a řídily dr. A. Pokludová a Mgr. Šústková.

EM

•

•

•
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Profesorka Vaňková předsedá germanistické konferenci. Foto: archiv katedry.

KONFERENCE „POSTAVENÍ GERMANISTIKY V ČR PO BOLOŇSKÉ REFORMĚ“  
A 7. ZASEDÁNÍ SVAZU GERMANISTŮ ČR

Ve dnech 16.–17. 9. hostily prostory Filozofické fakulty UK v Praze konferenci „Postavení germanistiky v České 
republice po Boloňské reformě.“ Akce se vedle germanistické vědecké obce ČR, zastoupené četnými hosty z německo-
jazyčného univerzitního prostředí nejen českého, ale i zahraničního zúčastnili Jeho Excelence Johanes Haindl, velvysla-
nec SRN v ČR, a Jeho Excelence Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouské republiky v ČR, a další osobnosti 
německého a rakouského kulturního a politického života.

Jak známo, nejvyšší funkci ve Svazu germanistů ČR zastává „naše“ prof. dr. Lenka Vaňková, proto o konferenci 
projevila celá katedra germanistiky mimořádný zájem. Zúčastnili se jí téměř všichni učitelé a dva z doktorandů katedry, 
Mgr. Eva Bajerová a Mgr. Milan Pišl, zde zcela poprvé vystoupili s vědeckým referátem. Přijel i významný germanista 
prof. Wolf z Würzburgu, který svými častými pobyty v Ostravě patří už více k „domácím“ než k „hostům“. Potěšilo nás, 
že zdůraznil, že svými častými návštěvami už na ostravskou germanistiku téměř patří, oceňuje její odbornou úroveň a 
rád se sem vrací. 

Konference se dotýkala postavení germanistiky nejen na úrovni vysokoškolské, nýbrž i na úrovni středních a základ-
ních škol. V této souvislosti byly zmíněny mnohé změny, které univerzitní studium po Boloňské reformě nastoupilo, 
například rozdělení bakalářského a magisterského studia, větší příklon k praxi, ale také snahy o etablování angličtiny 
coby prvního jazyka na základních a středních stupních škol. Součástí konference bylo i sedmé zasedání Svazu germa-
nistů ČR, kde při následných volbách představenstva a předsedy byla do této funkce opět zvolena prof. Priv.-Doz. PhDr. 
Lenka Vaňková, Dr., vedoucí katedry germanistiky FF OU Ostrava.

Paleta příspěvků na konferenci se samozřejmě odvíjela od hlavního tématu, ale přesto se našel čas i prostor pro 
témata speciálnější, jako například syntax v hospodářském jazyce nebo emoce v české a německé frazeologii.

Konference pak za souhlasu všech vyústila v sepsání rezoluce usilující o větší prostor pro výuku němčiny na ško-
lách. Tato byla podpořena oběma přítomnými velvyslanci a odeslána současnému ministru školství.

Ke krásným zážitkům z konference bude pro všechny účastníky provždy patřit večer 16. 9., kdy se pro její účastníky 
konala na pozvání Jeho Excelence E. Ferdinanda Trautmannsdorffa recepce v prostorách rakouského velvyslanectví na 
Hradčanech. 

Eva Hrdinová

Katedra germanistiky FF OU byla na konferenci velmi četně zastoupena, a to nejen vedoucí katedry prof. Priv.-Doz. 
PhDr. Lenkou Vaňkovou, Dr., jež byla s nejvyšším počtem hlasů opět zvolena předsedkyní SGČR, ale také kolegy 
z katedry včetně doktorandů.
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PROMOCE ABSOLVENTŮ FF OU – RADOST A DOJETÍ 
Studenti Filozofické fakulty, kteří úspěšně prošli sítem státních závěrečných zkoušek, se o pocity štěstí a radosti podělili se 
svými nejbližšími na červencových promocích v Domě kultury města Ostravy. Vysokoškolské diplomy zde převzalo sto 
šedesát sedm absolventů bakalářského studia a sedmdesát sedm absolventů studia magisterského. Součástí slavnostního 
aktu byla též promoce šesti magistrů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku a získali tak právo užívat akademický 
titul PhDr., a jedenácti absolventů doktorských studijních programů, kteří dosáhli vědecké hodnosti Ph.D. Slavnostní 
atmosféru dokreslilo vystoupení smyčcového kvarteta z Fakulty umění, které zaplněnému auditoriu připravilo skvělý 
umělecký zážitek.

Jana Bolková

Nahoře, zleva: proděkan FF OU pro vědu a výzkum doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D., děkan FF OU doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., prorektorka pro stu-
dium OU doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., proděkan FF OU pro zahraniční vztahy a rozvoj Mgr. Marek Otisk, Ph.D., a proděkan pro studium FF OU 
Mgr. Richard Psík, Ph.D. Dole: Pedel uvádí děkana FF OU. Foto: K. Kolovratová.
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ABSOLVENTI UNIVERZITY TŘETÍHO 
VĚKU PROMOVALI 
                                                            
Slavnostní červencovou promocí v Domě kultury města 
Ostravy byl zakončen již 9. běh Univerzity třetího věku 
FF OU. Diplomy převzalo 188 absolventek a absolventů 
dvouletého studia, kteří v prvním roce vyslechli přednášky 
z oblasti společenských věd, náplní druhého roku studia 
pak byla moderní česká literatura. Univerzita třetího věku 
(U3V) je zvláštní formou celoživotního vzdělávání, kterou 
Filozofická fakulta OU úspěšně realizuje již  sedmnáctým 
rokem. Jejím hlavním cílem je umožnit našim starším spo-
luobčanům získávat poznatky z různých vědních i umělec-
kých oborů a  přispívat u seniorů významnou měrou k zís-
kání a udržení pocitu  užitečnosti a satisfakce. Není divu, 
že o tuto formu studia je stále velký zájem a nás mrzí, 
že z kapacitních důvodů nemůžeme uspokojit všechny 
zájemce. V říjnu začne jubilejní desátý běh, v jehož rámci 
se posluchači seznámí s historií české výtvarné kultury od 
středověku do 20. století.  

Unikátem univerzity třetího věku FF OU je paní Věra 
Littnerová, která absolvovala studium všech dosavadních 
běhů a bude pokračovat ve studiu i v jubilejním desátém 
běhu.  

     Jana Bolková

Paní Littnerová (86) přebírá osvědčení o  absolvování 8. běhu  U3V – pro
moce červenec 2008. Foto: Jana Bolková.

Děkan FF OU doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., při čtení slavnotního proje-
vu. Tato a následující fotografie: K. Kolovratová.
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ÚSPĚŠNÁ TRANSFORMACE SBORNÍKŮ FF NA CELOSTÁTNÍ ČASOPISY

Všechny katedry filozofické fakulty budovaly od počátku své existence oborové sborníky-ročenky, do nichž přispívali 
členové pracoviště, ale i odborníci z jiných pracovišť – domácích i zahraničních.

Od roku 2008 se fakulta vydala cestou transformace těchto pravidelných sborníků na celostátní časopisy. 
Je třeba zdůraznit, že cesta od vydávání katedrálních sborníků k získání práva stát se v určitém oboru celostátním 

recenzovaným časopisem není jednoduchá ani snadná.
Po jednáních s Českým národním střediskem ISSN a Ministerstvem kultury ČR (získání čísla ISSN a potvrzení o 

přidělení registračního čísla)  bylo třeba zaslat žádost k posouzení Radě pro výzkum, vývoj a inovace, která rozhoduje 
o tom, zda byla splněna všechna kritéria pro zařazení dané publikace periodického tisku do Seznamu recenzovaných 
neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Jedním z důležitých požadavků Rady je vysoká kvalita redakční rady 
(musí být složena z významných odborníků domácích i zahraničních).

Právo vycházet jako celostátní časopis (s povinností připravit k vydání dvě čísla za rok) získaly prozatím katedry: 
germanistiky (vedoucí redaktorka prof. L. Vaňková), romanistiky (vedoucí redaktorka dr. J. Veselá), anglistiky (vedoucí 
redaktor doc. S. Kolář) a slavistiky (vedoucí redaktorka doc. J. Raclavská). O dosažení tohoto statutu se rozhodly 
usilovat také katedry psychologie (vedoucí redaktor prof. Paulík) a historie (vedoucí redaktor prof. Myška). Časopisy 
vydávané FF OU vycházejí pod těmito názvy:
   

l. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
2. Studia Romanistica
3. Ostrava Journal of English Philology
4. Studia Slavica
5. Psychologie a její kontexty
6. Historica – Revue pro historii a příbuzné vědy

                                                                                      Eva Mrhačová, Yvetta Jurová




