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EVROPA!!! kulturní dědictví
LASCAUX – „Sixtinská kaple mladší doby kamenné“
Dnes Vám představujeme jako další část rodinného stříbra Evropy světoznámou jeskyni Lascaut (jihozápadní
Francie). Jeskynní komplex náhodně objevený čtyřmi chlapci v r. 1940 má stěny plné obřích maleb a rytin zvířat
skutečných i neskutečných, jsou zde divocí koně, mamuti, pratuři, jeleni, bizoni, zubři, ale i bájný jednorožec,
celkem jde asi o 1 500 maleb a rytin. Stáří této pravěké galerie se odhaduje na 13 000–17 000 let!
Některé malby (pták na tyči, muž s ptačí hlavou, na něhož se řítí býk) vyvolaly domněnku, že se jedná o nejstarší
mapu noční oblohy, o jakýsi pravěký zvěrokruh.
V r. 1963 byla jeskyně uzavřena pro veřejnost a v její blízkosti vytvořena pro návštěvníky přesná kopie. Od r. 1979
je Lascaux na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Eva MRHAČOVÁ
6/2010 – PROSINEC
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OSTRAVA!!! rodinné stříbro
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.

Rozsáhlá palácová stavba Nové radnice byla dokončena před 80
lety a slavnostně otevřena 28. října 1930. Budova symbolicky završila první fázi sjednocování města ve „Velkou Ostravu“ ve 20. letech,
jež prosadil starosta Jan Prokeš. K 1. lednu 1924 se spojilo šest
samostatných obcí (Přívoz, Vítkovice, Mariánské Hory, Nová Ves,
Hrabůvka a Zábřeh nad Odrou) s Moravskou Ostravou. Ne náhodou se v několika návrzích, které vstoupily do soutěže na budovu
ostravské radnice, opakuje motiv převýšené věže, která připomíná
moc quatrocenteskní Florencie reprezentovanou palácem Vecchio.
Na trojkřídlou stavbu otevřenou čestným dvorem kolmo k páteřní
komunikaci Sokolské třídy se otevírá dlouhý perspektivní pohled
z ulice 30. dubna; toto urbanistické řešení připomíná velkorysé
koncepty barokních kompozic. Dosud největší radniční komplex
v republice se na konci 20. let 20. století stal podnětem pro budování dalších významných paláců v jeho bezprostřední blízkosti, které
rovněž představovaly rostoucí ekonomickou sílu města.

Autorem architektonického návrhu radniční budovy byl prof. brněnské techniky Vladimír Fischer, výsledná podoba je však kompromisem korigovaným návrhem domácích stavitelů Františka Koláře
a Jana Rubého. Stavbu vedl a interiéry dopracoval architekt Karel
Kotas, který postupně v Ostravě získal další prestižní zakázky.
Novou radnici jsme si uvykli vnímat jako monumentální celek
s dominantní prosklenou věží, jež se technicistní koncepcí vymyká
spíše tradicionálnímu řešení mohutného korpusu. Detailní pohled se
však může soustředit na soubor čtyř monumentálních alegorických
postav v průčelí od brněnského sochaře Václava Macha a menších
reliéfů rovněž brněnského autora Josefa Axmana. Bronzová zábradlí balkónů jsou spojena s figurálními reliéfy a představují dokonale
zpracovaný umělecko-řemeslný artefakt.
V r. 1999 byla v ose průčelí umístěna do kašny uprostřed dvorany
bronzová socha Ikara od Františka Štorka.
Marie ŠŤASTNÁ

Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky prosíme odevzdávejte ve formátu MS® Word libovolné verze (DOC, DOCX), případně v OpenOffice® libovolné verze
(ODT) nebo ve formátu RTF.
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 formátování ve svém dokumentu.
Pokud Váš text obsahuje zvláštní znaky z cizích jazyků, napište, prosím, k textu dovětek s upozorněním.		
Příspěvky do prosincového čísla zasílejte e-mailem na adresu eva.mrhacova@osu.cz nejpozději do pondělí 21. 1. 2011.
Listy Filozofické fkulty Ostravské univerzity v Ostravě č. 6/2010 – prosinec, ročník první. Listy jsou neprodejné.
Redakční rada: doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., Mgr. Tomáš Rucki, Bc. Jana Bolková.
Barevná elektronická verze Listů je dostupná na webu FF OU v rubrice Ze života fakulty na adrese:
http://ff.osu.cz/index.php?id=7244
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ŠTĚDRÁ PROSINCOVÁ NADÍLKA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
Dne l. prosince úspěšně obhájil na zasedání vědecké rady FF Univerzity Palackého v Olomouci svou habilitační práci
na téma Voluntas namque dei numquam est irrationabilis – sola ratione podle Anselma z Canterbury Mgr. Marek Otisk,
Ph.D., proděkan FF OU pro zahraniční styky. Téma jeho habilitační přednášky: Početní úkony na raně středověkém
abaku. Nadcházejícímu docentovi srdečně blahopřejeme.
Dne 8. prosince úspěšně přednesl před vědeckou radou Ostravské univerzity svou inaugurační profesorskou přednášku
děkan FF OU, doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. Téma jeho profesorské přednášky: Perspektivy historického výzkumu na
Ostravské univerzitě (Ekonomické a sociální faktory historického procesu modernizace).
Nadcházejícímu profesorovi srdečně blahopřejeme.
Dne 9. prosince úspěšně přednesla svou inaugurační profesorskou přednášku před vědeckou radou FF Univerzity Konštantina Filozofa v Nitře vedoucí katedry filozofie FF OU doc. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. Téma její profesorské přednášky: Symbolicko-estetická interpretace vodního živlu v umění (interpetace obrazu Salvadora Dalího Metamorfóza
Narcise). Nadcházející profesorce ze srdce blahopřejeme.
K blahopřáním jsme vybrali tyto virtuální květiny: strelicii, magnolii, hortenzii.

Eva MRHAČOVÁ

STUDENT PARTY – ALL STYLE NIGHT
Projekt All Style Night vznikl pod vedením čtyř studentek Filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor Managament
v neziskovém sektoru, a byl vytvořen v rámci povinného předmětu Projektové řízení. Cílem projektu bylo získat finanční částku, která by byla věnována na zlepšení vybavení areálu školy.
K realizaci projektu se podařilo získat jak finanční, tak materiální sponzory, k nimž patří například papírnictví,
knihkupectví, tiskárny, které dodaly potřebné natištěné propagační materiály, a také sponzor Ladislav Vepřek, jehož
poskytnutá finanční částka pokryla veškeré náklady spojené s projektem.
Projekt se uskutečnil v klubu Marley v Ostravě ve středu 24. 11. 2010. Vstupné bylo 40 korun a pro prvních 50 návštěvníků byla připravena uvítací pozornost v podobě sponzorského daru. Program byl zahájen ve 20:00 a celým večerem
provázel Dj Bart a Dj Knom. Ve 22:00 zahájili projekci vlastních videí studenti Fakulty umění Ostravské univerzity.
Celý večer probíhala také tombola, formou přímých výher. Návštěvníci si tak mohli zakoupit los a vyhrát jeden ze sponzorských darů, např. kalendáře, diáře, knihy, cigaretové papírky a podobně.
Z akce byla vytěžena celková částka 2 860 Kč, která bude věnována nově otevřenému studentskému klubu OFF.
Michaela VEPŘKOVÁ
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„V ARGENTINSKÉ PAMPĚ BÝVÁM
ČASTĚJI NEŽ V OSTRAVĚ“
Když jsem pana doktora Grygara k nám do Ostravy zvala,
odpověděl mi během několika minut z argentinské pampy,
kde pravidelně provádí měření ve velké mezinárodní observatoři na výzkum kosmického záření extrémních energií.
Po dlouhém letu domů se v Praze ani neohřál a přijel do
Ostravy přednášet. Přednáška byla úžasná, potlesk dlouhý,
řečník všechny nadchl.
Získali jsme mnoho informací:
– o hvězdné souvislosti s vyhynutím dinosaurů,
– o úmyslných podvodech ve vědě, manipulacích
s fakty, ceně Ignáce Nobela na Harvardu, udělované
v den udělování té opravdové,
– o úloze skeptického pochybování o zdánlivě neotře-
sitelných pravdách jako hybné síle vědeckého
pokroku, o klubu skeptiků SISYFOS a udělování
„bludných balvanů“,
– o nově a supervzácné supernově,
– o vydatném přispění českých astronomů (patří ke
světové špičce) k rozvoji světové astronomie,
– o dvou největších rýžovištích meteoritů –
Antarktidě a Sahaře...
Přednáška byla plná zajímavých citátů:
„Kameny nemohou padat z nebe, protože v nebi nejsou
kameny.“ Lavoisier
„Pán Bůh je sice rafinovaný, ale není zlomyslný.“ Albert
Einstein
„Naším úkolem je dělat chyby co nejrychleji.“ John
Wheeler
A minirozhovor na závěr:
– Pane doktore, byla po vás pojmenována planetka 		
3336 Grygar. Jak je velká? Je viditelná?
– „Moje“ planetka je kámen o průměru 6 km.
Objevil ji v r. 1970 německý astronom českého
původu a navrhl Mezinárodní astronomické unii
pojmenovat ji po mně. Je to malý bod na nebi.
– Co v té argentinské pampě jíte?
– Hlavně hovězí steaky. Obrovské, až 6 cm vysoké a
krásně propečené. Jak to dokážou, nevím.
Na závěr nám vzácný host poskytl několik cenných webových adres, kde najdete spoustu dalších zajímavostí:
• Ebicykl: www.ebicykl.cz
• Sisyfos: www.sisyfos.cz
• Ucena spolecnost CR: www.learned.cz
• Planetky z nasich luhu a haju: planetky.astro.cz
• Observator v Argentine: www hep2.fzu.cz/Auger
Za všechno poděkovala Eva MRHAČOVÁ
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Foto 1. Jako vždy plná posluchárna E304.
Foto 2. a 3. Dr. Grygar během své přednášky.

Foto Tomáš Rucki
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MILÝ FRANTIŠKU!...
Tímto důvěrným oslovením básníka, překladatele, dramatika, filmového scénáristy, editora Františka Hrubína jsem
ve Fiducii zahájila večer, který měl uctít tuto jedinečnou tvůrčí osobnost v roce stého výročí jeho narození, ale také
odborníkům i laikům poprvé veřejně představit nové publikace svázané právě s ním.
Na křest knih přijeli milí hosté Renata Ferklová a Yvetta Dörflová, z Literárního archivu Památníku národního
písemnictví, Daniel Řehák z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kteří se ujali i role kmotrů bibliografie, edice dopisů
a edice básní.
Připomínaly se vrcholy Hrubínovy tvorby, klíčové okamžiky jeho osobního i veřejného života. Zazněly Hrubínovy
verše. Úsměv se objevil na tvářích kolegů i přátel ve Fiducii, když Kuřátko a obilí znělo v češtině, němčině, angličtině
a maďarštině (jedinečný voiceband Matičního gymnázia a Nikoleta Csóková), naopak hluboce zasaženi jsme zůstali,
když Marta Hrachovinová přednesla Hrubínovu báseň Syrinx.
Knihám se připíjelo šampaňským, jím se pokřtila bibliografie i edice dopisů, edice básní se zadrhla v tiskárně,
tak jsme přebal pokropili živou vodou… Slavilo se bílým i červeným, v příjemné atmosféře antikvariátu u Ilony
Rozehnalové se k tomu přikusovaly domácí koláče i chlebíčky.
Milý Františku, večer Tě připomenul s důstojností i rozverností, jak jsem Tě poznala z pozůstalosti, líbilo by se Ti to.
Iva MÁLKOVÁ
Tvůrčí osobnost Františka Hrubína (bibliografie) – Málková, Řehák, Brno, Host 2009.
Adresát František Hrubín. Dopisy Františka Hrubína, Jaroslava Seiferta, Josefa Strnadla, Emanuela Frynty –
ed. Málková, Brno, Host 2010.
Básně. Poezie Františka Hrubína. Česká knižnice – eds. Málková, Brno, Host 2010.

Fotografie ze křtu knihy ve Fiducii. Foto archiv doc. Málkové
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KAREL IV. POVOLIL OSTRAVĚ TRHY, LISTINU PŘELOŽIL
A DIPLOMATICKY ZHODNOTIL LATINÍK DR. RICHARD PSÍK
Rok 2010 je rokem sedmistého výročí nástupu Lucemburků na český trůn. Z této doby pochází i nejstarší dochovaná
písemnost ve fondech Archivu města Ostravy, Privilegium Karla IV. pro Ostravu, jímž panovník uděluje městu Ostravě
právo konat každoročně výroční trh, a to 8 dnů před a 8 dnů po svátku Nanebevstoupení Páně. Pro svůj obsah byl tento pergamen již ve středověku zařazen k dokumentům, které bychom dnešní terminologií mohli charakterizovat jako
strategické pro další rozvoj města. Unikátnost této listiny si uvědomilo i Statutární město Ostrava, které ve spolupráci
s archivem města Ostravy vydalo v nakladatelství Tilia publikaci s názvem Z vrozené dobrotivosti – privilegium Karla
IV. pro Ostravu, jejíž křest se konal koncem listopadu v Knihovně města Ostravy.
Reprezentativní dílo obsahuje listinu vydanou synem Jana Lucemburského, římským císařem a králem českým Karlem IV., datovanou v Opavě 17. května 1362, jíž panovník povoluje městu Ostravě konat každoročně výroční trh. Latinský text významného privilegia opatřil českým překladem pedagog Semináře latinského jazyka a kultury a proděkan
pro studium FF OU, dr. Richard Psík. Ten zároveň archiválii diplomaticky zhodnotil a napomohl tak ke specifikaci typu
pečeti na listině, která byla v průběhu staletí zničena.
Publikace zahrnuje i krátký úvod do diplomatiky, kde je detailně charakterizován druh této písemnosti i její formule.
Nechybí zde ani popis života v Ostravě ve 14. století s důrazem na výroční trh, který přispěl nejen k jeho hospodářskému
rozvoji, ale také k vzestupu mezi sídly patřícími do rozsáhlé državy olomouckého biskupství.
Jana BOLKOVÁ

Dr. Psík s autorským kolektivem. 									
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Foto Jana Bolková.
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LENKA NALDONIOVÁ O SVÉ KNIZE ERÓS A O KARDINÁLU ŠPIDLÍKOVI
Lenko, kdy ses začala zajímat o filozofii Vladimíra Solovjova? Čím tě nejvíc zaujal?
Vladimíra Solovjova jsem „objevila“ v době, kdy jsem končila studium ruské literatury a jazyka na univerzitě Roma
Tre v Římě. Po ukončení všech zkoušek jsem věnovala Solovjovovi rok a půl studií navíc, během nichž jsem se začala
zajímat také o filozofii, abych byla schopna napsat diplomovou práci o tomto autorovi a o jeho pojetí „Sofie“. Nevěděla
jsem odkud začít, jelikož římští profesoři ruské literatury neměli dostatečné znalosti z oboru filozofie a naopak profesoři
filozofie nebyli schopni mi poradit v otázkách týkajících se ruských náboženských filozofů. A tak jsem se vypravila
k profesoru Tomáši Špidlíkovi. Pozdější kardinál mě vlídně přijal a pozval do svého skromného příbytku. Věnoval mi
tolik času, kolik jsem potřebovala k tomu, abych si ujasnila jednotlivé kroky studia ruské filozofie a díla Vladimíra
Solovjova. Kardinál Špidlík byl totiž jeden z mála odborníků na východní křesťanství a jeho knihy, zvláště Ruská idea,
se staly mým opěrným bodem pro studium ruských náboženských filozofů.
Kniha Vladimíra Solovjova, která mě nejsilněji ovlivnila, je Smysl lásky, v níž nacházíme Platónovy vlivy. Solovjov
se také snažil přeložit celého Platóna do ruštiny, ale zemřel dřív, než své dílo stačil dokončit. Právě Smysl lásky a také
Drama Platónova života jsou Solovjovovy knihy, které mi ujasnily význam Platónova erótu, i když jsem si neustále
musela být vědoma toho, že Solovjovovy interpretace jsou ovlivněny křesťanským náboženstvím, které ještě Platón
neznal. Solovjov považoval Platónovu filozofii za jakýsi předstupeň křesťanství a použil Platónův erós jako příklad
síly, která je jediná schopná „vytáhnout“ člověka z egoistického uzavření se do vlastního „já“. Pouze erotickou silou se
člověk dokáže začít zajímat o někoho dalšího, proto Solovjov pokládá sexuální touhu k partnerovi za první krok, kterým
se člověk začíná otevírat ostatním lidem.
Dnes je kniha Erós na světě, vydala ji FF OU. Je krásná, žensky filozofující, naše vnímání problému „eros“ jemně
pootáčející. Stojí za přečtení, viz úryvek:
„Platón nám otevřel dvě cesty do světa idejí: erotickou a dialektickou. Západní filozofie přehnaně pěstovala dialektickou
racionalitu, přičemž pozapomněla na erotickou sílu, která se začala plně projevovat až ve 20. století. Filozofie v Rusku
zůstala více ovlivněna platónismem a mysticismem než na Západě, přestože nakonec ve 20. století vyhrála importovaná
filozofie K. Marxe. Avšak úvahy prvního ruského systematického filozofa V. Solovjova mají univerzální charakter a
propojují v sobě jak platonickou erotickou touhu po vtělení ideje, tak racionální dialektiku...“
Za odpovědi poděkovala Eva MRHAČOVÁ
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VÍM, ŽE NIC NEVÍM
(o Mezinárodní studentské vědecké konferenci na katedře germanistiky)
Filozofu Sokratovi se přisuzuje věta „Vím, že nic nevím“. Zamyslíme-li se nad tím, co víme a co nevíme, zjistíme,
že toho druhého je přes naše akademické vzdělání zřejmě víc... Tak třeba: věděli jste, že již středověké texty o moru
poukazovaly na souvislost nemoci s bleším štípnutím? Nebo že třetí největší menšinou v našem státě je národnostní
menšina německá? Že tato sice početná menšina je tvořena většinou lidmi důchodového věku a tvoří jakousi uzavřenou
skupinu, kam jiní lidé těžko pronikají? A věděli jste, že tato menšina v některých dnes českých městech menšinou
nebyla a že například Frýdek-Místek byl ve své době německým městem, kde si Němci v obou částech tohoto souměstí
navzájem pro rozdílnost dialektů nerozuměli?
Odpovědi na všechny tyto otázky jste se mohli dozvědět 26. listopadu na 16. studentské vědecké konferenci katedry
germanistiky FF OU (dále KGE), spojené již tradičně s udílením Ceny Františka Schwarze. Konference se konala pod
záštitou RNDr. Pavla Poce, poslance Evropského parlamentu. Dalšími milými hosty byli studenti katedry germanistiky
partnerské Univerzity Erfurt, kteří přijeli jako každoročně pod vedením dr. Horsta Ehrhardta. Vzácným hostem
konference byl prof. Gundolf Keil, historiolingvista a profesor dějin medicíny z univerzity ve Würzburgu. Hostů bylo
tedy hojně, příspěvků rovněž a po zahájení pana proděkana Malury vše začalo.
Konferenční příspěvky představily širokou tematickou paletu od literatury přes lingvistiku moderní a historickou až
po didaktiku a reálie. Všechny úseky si zaslouží pozornost. Úzký prostor našeho časopisu dovolí zmínit jen některé.
Zaujal například příspěvek erfurtské studentky Hannah Thiel na téma emocí v milostných dopisech. O emocích ve
filmových titulcích velmi poutavě pojednal student magisterského studia KGE FF OU, Marek Gajda, o emocích a
neverbální komunikaci jeho kolega Radek Sporysz. Mezi literárněvědnými příspěvky zaujalo vystoupení Mgr. Markéty
Balcarové z pražské FF UK na téma fenoménu přírody v díle Adalberta Stiftera. V sekci věnované reáliím promluvila o
německé menšině Hana Čerychová a dávný německý Frýdek-Místek představila Simona Andělová, obě z KGE FF OU
Ostrava. V historiolingvistické sekci zaujal především příspěvek doktorandky Mgr. Šárky Unuckové, letošní laureátky
Ceny Františka Schwarze, který velmi svěžím způsobem osvětlil analýzu textů věnujících se fenoménu moru… a také
vzpomenutým blechám . Konferenci uzavřel poslanec Evropského parlamentu, RNDr. Pavel Poc, který předal diplomy
a ceny. Pronesl krátký projev a ten pro německé hosty konsekutivně přetlumočila Eva Hrdinová. Hovořil o významu
německého jazyka ve sjednocené Evropě a v orgánech EU, významu, který je v současné době stále nedoceněný, a vlila
tak všem přítomným germanistům takříkajíc „novou krev do žil“.
Eva HRDINOVÁ

Z jednání konference. 					

Dr. Hrdinová tlumočí projev europoslance Pavla Poce do němčiny.
Foto Tomáš Rucki a archiv KGE.
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NEJEN VĚDOU ŽIJÍ STUDENTI GERMANISTIKY
Letos již po šestnácté pořádala katedra germanistiky FF OU svou studentskou vědeckou konferenci. Ani tento rok na ní
nechyběli studenti z partnerské univerzity v německém Erfurtu, které jako každoročně doprovodil dr. Horst Ehrhardt.
Pro své erfurtské kolegy, ale také pro zahraniční studenty, kteří pobývají na Filozofické fakultě OU v rámci programu
Erasmus, připravili interní doktorandi katedry germanistiky na 24. listopadu výlet za poznáním.
Cílem byla Kopřivnice a Štramberk. Přestože tato města v podhůří Beskyd spolu těsně sousedí, jedno od druhého
leží doslova „přes kopec“, mají zcela odlišnou atmosféru, jak zahraniční hosté sami hned poznali. Nejprve si v kopřiv
nickém Technickém muzeu prohlédli obsáhlou expozici místní automobilky Tatra a poté ve Štramberku poobědvali
ve stylovém prostředí historické pivnice na náměstí. Po obědě se všichni vydali prohlédnout si zdaleka viditelnou
dominantu městečka – hradní věž zvanou „Trúba“ a i přes chladné a větrné počasí vystoupili až na horní ochoz, kde
byli odměněni překrásným výhledem do krajiny. Při zpáteční cestě malebnými uličkami „moravského Betléma“, jak je
Štramberk příznačně nazýván, si měli možnost prohlédnout typickou architekturu této městské památkové rezervace a
ochutnat místní sladkou specialitu – Štramberské uši.
Alžběta SEDLÁKOVÁ

Oblíbený cíl zahraničních studentů univerzity z Erfurtu. Pohled na Štramberk z rozhledny na Trubě.
Das beliebteste Ziel der ausländischen Studenten der Univerität Erfurt. Der Blick auf Štramberk von Aussichtsturm Truba.

Foto Horst Ehrhardt.
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HYNKU, VILÉME, JARMILO, JDEME NA EMU!
16. listopadu, v den dvoustého výročí narození představitele romantismu, básníka, herce, dramatika a poutníka Karla
Hynka Máchy, vzdala Ostrava tomuto velikánu hold způsobem jemu vlastním. Organizátoři akce z klubu Fiducia, Filozofické fakulty Ostravské univerzity a kulturní nadšenci uspořádali pouť vedoucí z centra Ostravy na její nejvyšší uměle
vytvořený kopec, haldu Emu.
Máchovská pouť měla čtrnáct zastavení, která byla ozvláštněna skvělými vystoupeními ostravských literátů, hudebníků, historiků umění a divadelníků.
První zastavení bylo u antikvariátu Fiducia, dále poutníci putovali ke katedrále Božského Spasitele, na Kuří rynek,
k Morovému sloupu na Masarykově náměstí, ke kostelu svatého Václava, na Slezskoostravskou radnici, k restauraci
Kuželna, Na Prokopskou, ke garážím v lesíku, k jámě Prokop, k loučce Na Burni, pod haldu Ema, k její patě a poslední
zastavení bylo na samotném vrcholu haldy.
I když pouť provázelo typické podzimní sychravé počasí, navíc zahalené do silného smogového oparu, vůbec to neubralo na nadšení a touze téměř dvěma stům účastníků i umělců poklonit se Karlu Hynkovi i zdolat ostravský kopec.
Že halda Ema, zvaná ostravská sopka, je horou tajemnou, o tom se na vlastní oči přesvědčili všichni máchovští poutníci. Na Emě se na závěr zjevil i samotný Karel Hynek Mácha, a tak co jsme si my, poutníci, mohli víc přát! Poklonili
jsme se jeho odkazu a pak v krásném duševním rozpoložení se pozvolna rozcházeli do svých domovů.
Byl opět večer…
Jana BOLKOVÁ

Foto 1. Z máchovské pouti - Zastaveni poutníků u katedrály
Foto 2. Z máchovské pouti - Zastaveni poutníků u Slezskoostravské radnice
Foto 3. Z máchovské pouti - A pak přišel i sám Karel Hynek...
Foto 4. Proslulá ostravská halda Ema - Konečný cíl máchovské pouti
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ALMA MATER STUDIORUM A. D. 1088
V říjnu si Filozofická fakulta podala ruku s nejstarší univerzitou Evropy založenou v roce 1088!!!
Zahraniční cesta do italského města Bologna se uskutečnila v rámci projektu SGS a zúčastnila se jí doc. Maria Vašutová (vedoucí projektu) a její studenti doktorského studijního programu Kateřina Bartlíková a Michal Panáček. Bylo
mi ctí, že jsem se i já, student magisterského studia, mohl jako tlumočník podílet na zahájení této významné zahraniční
spolupráce.
Univerzita v Bologni, hlavním městě regionu Emilia-Romagna, má 23 fakult a přes sto tisíc studentů. V hodnotí
cích žebříčcích italských vysokých škol se opakovaně umísťuje na prvním místě. Vědecký duch sálá ze všech patnácti
univerzitních muzeí, dokládajících vývoj jednotlivých vědních oborů. Označení dotta (Bologna la dotta), česky „učená,
vzdělaná“, je také jedním ze tří známých přívlastků města.
První den našeho pobytu jsme se setkali s profesorem Robertem Farnè, vedoucím Ústavu vzdělávacích věd Boloňské
univerzity (Dipartimento di Scienze dell’Educazione). Po vzájemné výměně informací o výzkumných činnostech na
naší katedře psychologie a sociální práce a v boloňském Ústavu projevily obě
strany zájem o navázání spolupráce. Měla by se týkat především společných
výzkumných projektů a odborných publikací vydávaných oběma vysokými
školami. S profesorkou Silvanou Contento, vedoucí Komise zahraničních
vztahů Fakulty psychologie (Facoltà di Psicologia), byl pak připraven návrh
bilaterální smlouvy mezi oběma fakultami. (Nutno dodat, že Fakulta psychologie Boloňské univerzity byla v roce 2010 již pátým rokem vyhlášena nejlepší fakultou psychologie v celé Itálii.)
Následující dny nás čekalo jednání s profesorkou Mariou Luisou Genta,
hlavní koordinátorkou mezinárodního výzkumu týkajícího se kyberšikany.
Boloňská univerzita dostala totiž možnost vést mezinárodní výzkumný tým
v rámci evropského programu zaměřeného na boj proti násilí Daphne, jehož se účastní dalších pět evropských univerzit. Byla dohodnuta především vzájemná spolupráce v oblasti společného výzkumu kyberšikany u vybraných cílových
skupin obyvatel. Italskou stranu, jejíž poslední výzkum se týkal převážně sekundárního školství, zaujala analýza výsledků kyberšikany realizovaná katedrou
naší fakulty u 1030 vysokoškoláků,
a výsledky výzkumu šikany u dětí se
specifickými vývojovými poruchami učení a chování na ostravských
školách. Italští kolegové nám slíbili,
že budou usilovat o to, abychom se
dodatečně i my mohli do zmiňovaného mezinárodního projektu Daphne
zapojit.
Většina univerzitních budov je
v Bologni situována v samém centru města, je tedy možné seznámit
se s celou řadou významných kultur
ních památek. Nejzajímavější jsou
bezesporu středověké věže. Za stře
dověku jich bylo téměř dvě stě a do
dneška se jich zachovalo sedmnáct.
Nejznámější z nich dosahuje výšky
97,6 metru. Dále nás zaujal chrám
San Petronio (největší zařízení na měření času na světě), palác Archiginnasio (největší sbírka nástěnných erbů na světě), anatomické divadlo – dřívější místnost pro výuku anatomie, a samozřejmě celý historický střed nádherného města.
Nemohli jsme si nechat ujít ani proslavenou italskou kuchyni – vždyť druhé nejznámější označení města je Bologna la
grassa (grassa znamená „tučná“). Právě zde mají původ lasagne, tortellini, mortadella, tagliatelle al ragù (u nás známé
boloňské špagety).
Lucjan HYLMAR
Foto 1. Bologna v době Dantově. Foto 2. Současná Bologna – jedno z četných náměstí.
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SED OMNES UNA MANET NOX ET CALCANDA SEMEL
VIA LETI
Ale všechny nás čeká stejná noc a všichni jednou půjdeme
cestou smrti.
Quintus Horatius Flaccus

ZEMŘEL PETR HOLÝ
Zůstala prázdná pracovna na Zahradní ulici 1. Shodou náhod před několika prosincovými dny odešly ke svému majiteli obrazy, jež tam s ním žily především každou středu, kdy za ním pravidelně doházeli studenti. Na
konzultace nebo jen tak. Ve středu 15. prosince 2010 odešel doc. PhDr. Petr Holý, Dr., navždy. Vzdělaný, hrdý
a duchem své okolí obohacující muž. Z okamžiků jeho života by bylo možno zkomponovat obsahově bohatý
obraz nebo knihu. Mladý historik umění se slibně se rozvíjející kariérou, který se stal koncem 50. let ředitelem
Galerie výtvarného umění v Ostravě a jako první objevil třeba mohutnou malbu Bohumíra Matala. Ale také
námezdní dělník, který díky silnému hlasu v československé intelektuální společnosti konce 60. let strávil část
následné normalizace v maringotce na východním Slovensku. Vysokoškolský učitel, autor řady odborných
monografií i studií, ale i povídek nebo rozhlasových her, jež se poslouchají nebo čtou i s požitkem z básnivého
jazyka. Strůjce náročného filosofického myšlení i zaujatý vypravěč židovských anekdot. Se vznikem Filozofické fakulty Ostravské univerzity v r. 1991 se díky iniciativě Petra Holého zrodil i Seminář dějin umění, který
stejně jako nová fakulta měl pozvednout a humanizovat upracované a čpící město. Docent Holý tento fakultní
institut vedl. Jen krátce se mohl těšit ze svého díla a sklidit svoji žen v tom smyslu, že se letos ze semináře stala
samostatná katedra dějin umění. Jeho přednášky se konaly v největších posluchárnách, neboť se tam scházeli
studenti doslova ze všech fakult. Někteří mu ještě v posledním výukovém týdnu přišli přát k nadcházejícím
svátkům. Aniž tušili… Zůstala prázdná místnost, prázdné stěny, osamělé křeslo, ticho. Těsně před dokončením
také zůstala monografie o Quido Kociánovi, jehož dílo se Petr Holý snažil postihnout i s pochopením sochařova
„uskřinutého“ života. V současném zrychleném a málo soustředěném životním tempu ztrácíme smysl pro harmonii. Pokud jsme se někdy dostali do blízkosti Petra Holého, mohli jsme ji pocítit v durové i molové poloze,
v allegru i moderatu. I v těch podobách, jak sám rád poslouchal třeba Te Deum svého oblíbeného Arvo Pärta.
Kéž by slyšel svou hudbu i tam.
Marie ŠŤASTNÁ
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ:
Otevřený dopis prof. Petra Piťhy ministrům české vlády
Prof. Petr Piťha, bývalý ministr školství a dlouholetý vysokoškolský pedagog, reaguje otevřeným dopisem adresovaným ministru
školství, ministru kultury, ministru práce a sociálních věcí a ministru financí na stav státních maturit, jak ho vnímá po jejich říjnové
V Praze 21. 10. 2010
Vážení páni ministři,
dovoluji si Vás oslovit ve vážné věci, která se týká školství, kultury a ekonomiky naší země. Vím, že jste ve svých funkcích
necelé čtyři měsíce a že držíte v rukou výsledky dlouhého předchozího vývoje. Jde o otázku státních maturit. Seznámil jsem se
s tím, co je právě zkoušeno a má být uvedeno do praxe v příštím
roce. Myslím, že to vyžaduje Váš plný zájem. Jde o zmetek, který už byl velice nákladný a bude dál odčerpávat peníze potřebné
jinde.
Nebudu detailně komentovat všechna chybná místa tohoto
díla. Svádělo by to k hořké ironii, která by zastřela krutou podstatu problému. Jde totiž o grandiózní nesmysl, pod který by
se nepodepsal snad ani nabubřelou pitomostí proslulý Sekorův
Brouk Pytlík. Je třeba zůstat věcný a zamyslet se nad vzniklým
problémem.
Vycházím z toho, že státní maturita by měla být jednotně a
jednoznačně platným kvalifikačním dokumentem svého držitele.
Mohla a měla by být dokumentem, který by bez dalšího zkoušení otevíral přístup k vysokoškolskému studiu. To lze zařídit.
Vyvstává řada otázek:
1. Není v tom znehodnocena už tím, že má dvě varianty –
lehčí a těžší – z nichž si student může vybrat?
2. Není ve své kvalifikační jednotnosti podryta tím, že část
látky (česká literatura) si žáci vybírají sami a v každé škole to
bude jinak?
3. Může mít na trhu práce výpovědní hodnotu o středoškolském vzdělání zkouška, kterou zvládne žák 9. třídy a v řadě částí
(čeština) při vhodné instruktáži i žák 4. třídy základní školy?
4. Není degradací kulturnosti národa, když od středoškoláka
ke složení maturity je žádána znalost dvaceti (v podstatě libovolných) knih, z nichž většinu může shlédnout ve filmové adaptaci?
Při ústní zkoušce mu to za dnešních požadavků postačí.
5. Nezaráží Vás, že podle textu, který nemá překročit 70 slov
(slabší varianta jedné části zkoušky z angličtiny) nebo 200 slov
(čeština), se bude hodnotit slovní zásoba maturanta?
6. Nekladete si otázku, že existuje třetinová pravděpodobnost získání bodů u každé otázky a že maturitní test může šťastně vyplnit i někdo, kdo nezná jazyk, v kterém je text zadán?
7. Nemyslíte, že náročnost těchto maturit demoralizuje studenty a demotivuje učitele?
8. Domníváte se, že je správné, aby testy, v nichž studenti
zaškrtnou jednu ze tří či čtyř možných odpovědí, musí centrálně
vyhodnocovat jakási organizace? Na to snad stačí rozeslat s formulářem testů příslušnou papírovou šablonu do každé školy.
9. Myslíte, že je správné, aby učivo našich středních i jiných
škol bylo diktováno tvůrci testů v jakýchsi vyhodnocovacích a
úroveň škol testujících firmách?
10. Myslíte, že mají existovat vědecké ústavy, např. Výzkum
ný ústav pedagogický, v kterých pracují desítky lidí a které produkují podobné dokumenty?
11. Nezdá se Vám, že vynaložit na podobný výsledek státní prostředky počítané v řádu sta milionů (a započteme-li platy
neschopných státních zaměstnanců v počtu desítek za období
pěti až patnácti let, v řádu miliard) je nehospodárné?

Je na Vás, co s tím uděláte, ale myslím, že povolat k zodpovědnosti hlavní tvůrce a jejich zaměstnavatele, objednatele
zakázek a příjemce dodaných výsledků je namístě. Odhalení
mnoha podivných firem, zadání a zakázek je nasnadě. Nemáte
to lehké, ale mlčet bez ztráty důvěry asi nebude možné.
Dovolím si připojit několik slov pro jiné adresáty.
Učitelům a ředitelům středních škol, jmenovitě pak kolegům, kteří učí maturitní předměty, musím říct, že nechápu, jak je
možné, že se této pro ně ponižující akci nevzepřeli. Jste opravdu pod takovým existenčním tlakem, že nemůžete významněji
hlesnout a hájit svou stavovskou čest? Nebo nemáte co hájit?
Nerozumím.
Akademických funkcionářů bych se rád zeptal, kdy pronesou svou kritiku. Mlčení bude znamením souhlasu a souhlas
Vás uvede do podezření, že k otázkám vzdělávání přistupujete
tak jako tvůrci státní maturity a povolní zaměstnanci středních
škol.
Rodiče musím vyzvat k tomu, aby se zajímali o osud svých
dětí, protože školy končící takovouto maturitou jejich děti mo
hou pouze poškodit.
Studentům jsem povinen říct, že nebudou-li sami usilovat
o kvalitní znalosti a nebudou-li nutit své učitele k tomu, aby je
něco naučili, tj. přijmou snadnost získání takové maturity, nebudou v budoucnosti s to čelit životu a najít práci.
Uzavírám: Navržené státní maturity odhalily celkový propad
našeho vzdělávacího systému. Že k něčemu takovému dojde, je
obžalobou celé společnosti. Je zapotřebí, aby se učitelům vrátila možnost kvalitně pracovat (dva roky už pořádně pracovat
nemohli kvůli nácviku těchto maturit!) a žákům byla uložena
kázeň a potřebné množství učiva, které musí zvládnout.
Nedojde-li k tomu už brzo, poroste nám již druhá generace
ve svém úhrnu nevzdělaných lidí, z nichž mnozí budou společensky nezařaditelní. Nejsme tak bohatí, abychom si to mohli
dovolit. Naše společnost se buďto rychle vrátí k jednoduchému logickému usuzování (zdravý selský rozum) nebo si způsobí smrtící náraz na skutečnost. Velmi citelný náraz je už dnes
nevyhnutelný.
Můžeme ho ještě dost zmírnit.
S uctivým pozdravem a povzbudivým podáním ruky
Prof. PhDr. Petr Piťha
P.S. Tento dopis je otevřeným dopisem a předávám ho redakcím
MF Dnes, Lidových novin a Učitelských novin.
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