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EVROPA!!! kulturní dědictví
CHAUVETOVA JESKYNĚ: Nejstarší pravěká obrazárna světa
Dnes Vám představujeme jeskynní galerii prehistorických maleb,
která je nejstarší a největší v Evropě a zřejmě i na celé zeměkouli.
Nenajdete ji v žádné encyklopedii, protože je to nedávný nález –
a opět v jižní Francii!
Večer 18. prosince 1994 poprvé po mnoha tisíciletích vstoupili
lidé – tři speleologové – třicetimetrovou šachtou do úchvatného prostoru ukry tého v hlubokém kaňonu. Jako první vstoupil Jean Marie
Chauvet a podle něho byla obří jeskyně pojmenována. Dne 15. ledna
1995 byl objev oficiálně vyhlášen. Přinesl řadu převratných poznatků
a byl prohlášen za druhý největší archeologický objev 20. století (po
hrobce Tutanchamonově).

1/2011 – LEDEN

Speleologové sestoupili, ucítili velký průvan, který svědčil o tom, že
mají před sebou obrovské prostory. To, co po nasvícení spatřili, jim vyrazilo dech: obrovská síň s barevnými stalaktity a stalagmity, plná červených,
žlutých a černých fresek – nádherní mamuti, srstnatí nosorožci, jeskynní
lvi, kozorožci, medvědi, tedy zvířata, která dosud v umění paleolitu nebyla
spatřena, četní žlutí a černí divocí koně, bizoni, sob, obří jeleni, celkem
kolem 300 zvířecích jedinců zachycených v pohybu a plné životnosti.
Radiokarbonová metoda, důkladná fyzikální a chemická analýza
a porovnání zobrazeného bestiáře, to vše přivedlo vědce k závěru, že
kresby v jeskyni Chauvet vytvořily ruce mnoha autorů v letech 17 000,
21 000 a 32 000 př.n.l.!
Eva MRHAČOVÁ
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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.

Městská spořitelna, Bohumínská 1/145, Slezská Ostrava,
1927–1929. Autory projektu i staviteli jsou Otakar a Oldřich
Špačkové, jejichž firma patřila v meziválečném období
k nejúspěšnějším v oboru stavebnictví. Budova reprezentovala hospodářský vzestup Slezské Ostravy, ale i schopnost
investorů vložit kapitál do uměleckých děl. Obojí dokládají
i monumentální bronzové sochy Průmyslu a Zemědělství
od autora Husova pomníku na Staroměstském náměstí
Ladislava Šalouna. Dnes patří značně omšelý objekt se
znehodnocenými interiéry Policii ČR.
Kvalitní bronzové reliéfy na dveřích zpracovala renomovaná firma
Vulkania Prostějov. Zůstaly jen na
fotografii, neboť byly v roce 2007
demontovány a zmizely neznámo
kam.
Marie ŠŤASTNÁ

Pokyny pro formátování příspěvků
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JUBILUJÍCÍ PROF. PhDr. JIŘÍ SVOBODA, DrSc.
Existence člověka je vymezována prostorem a časem. Prostoru zasvětil prof.
Svoboda své odborné bádání: stal se respektovaným odborníkem, teoretikem
a literárním historikem, který se zabývá literární tvorbou spojenou s areálovým vymezováním, s regionální problematikou, konkrétně specifikovanou
vývojem Slezska a severovýchodní Moravy. S časovým rozměrem obcuje
neustále, protože časem je nejen vyměřena individuální existence člověka,
ale jako literární historik sleduje literaturu v určitém čase a fiktivní svět literatury proměňuje v dění. Čas literatury je pro něj nakonec jeho časem a
dávná minulost se mu může proměnit v bezprostředně prožívaný příběh bez
ohledu na to, zda se odehrává v přítomnosti nebo jindy. Ostatně, sám prof.
Svoboda se svými studiemi podílí na utváření literárních dějin a stává se
nejen subjektem, ale také objektem zkoumání. Je tím, kdo v narativní nebo
dialogické praxi hledá odpovědi na aporie času.
S problematikou regionu, regionalismu a regionální literatury souvisejí
jeho knihy Tvorba a region. Sedm kapitol o literatuře na Ostravsku (1974),
monografie Vojtěch Martínek, život a dílo (1982) a soubor studií Ve stopách
tvorby (1986). V Tvorbě a regionu se po úvodní přehledové kapitole teoretického charakteru zabýval dílem P. Bezruče, V. Martínka, L. Třeneckého, K.
Dvořáčka, L. Hořké a J. Strnadla. To se již vyhraňovala jeho badatelská profilace a zaměření na určitý okruh problémů, jenž dává prostor pro poznání
tvůrčího procesu. Nešlo mu v nich o shrnutí biografických a bibliografických
dat, ale o pronikání do zákonitostí literární tvorby. K uvedeným autorům
následně přibyla další jména: Vilém Závada, Dušan Cvek, Jaroslav Mazáč,
Jaroslav Müller aj. Pro prof. Svobodu je příznačná osobní zainteresovanost
a vnitřní motivace při výběru autorských osobností, nechává se oslovit
dílem, tvorbou, nebrání se sebereflexi, avšak nevykládá text z psychologického hlediska. Pro něj je nejdůležitější faktor noetický, založený na estetickém
a filozofickém prožitku, proto vždy spojuje vlastní poznání s poznáním sekundární literatury.
Pro postup prof. Svobody je příznačné, že jako literární badatel začíná
dílčím tématem, k němuž vztahuje literární osobnost nebo část její tvorby,
zabývá se zvolenou problematikou a vazbou na kontexty; skrze dílčí témata
se dobírá k nacházení souvislostí. Jeho cesta k monografiím vede od dílčích
témat k proniknutí do vnitřního spisovatelova světa. Tento metodologický
postup můžeme postřehnout v souborech studií s názvy Z obzoru tvorby. Kapitoly z české literatury (1998), Cesty a zastavení. Kapitoly z české literatury
dvacátého století (2002) a ze zatím poslední knižně vydané práce s názvem
Tvorba a ideje. Literárněvědné studie (2010). Prokazuje v nich schopnost
intuice, což je nejen projev talentu, ale též trvalé konfrontace vlastního čtení
s literárněkritickými reflexemi, a dále schopnost selekce, což zase souvisí
se schopností orientace, zaměření na klíčové situace, se schopností objevit
základní tvůrčí linii. V těchto studiích se již výrazně rozšiřuje okruh autorů,
jimž věnuje pozornost. Vedle J. Seiferta, o němž psal kandidátskou disertaci
(Generace a program, 1973), se v jeho analýzách a interpretacích opakovaně
objevují tvůrci meziválečné poezie 20. století, přibývají průniky do tvorby
a recepce díla K. H. Máchy, B. Němcové, J. Nerudy, Ant. Sovy, P. Bezruče,
J. Wolkera, J. Hory, F. Halase, V. Závady, O. Łysohorského, F. Lazeckého,
F. Hrubína, z prozaiků ho zaujal třeba F. Kavka, E. Hostovský, J. Čep, O. Filip. Zajímá ho také znakovost literárního díla, specifičnost a autonomnost
tvorby. Klíčovým slovem v názvech děl se stává „tvorba“, ať už se pohybuje
v regionu, jde po stopách, je viděna z obzoru, nese v sobě ideje, a kritik se
ubírá cestou poznání nebo se alespoň zastavuje, aby mu více porozuměl.
Svatava URBANOVÁ
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„KDYŽ ZACHRÁNÍŠ JEDEN ŽIVOT, ZACHRÁNÍŠ CELÝ SVĚT“
V roce 2004 se FF stala adoptivním rodičem malého chlapečka Fagila Bisasa z rovníkové Ugandy, jedné z nejubožejších
zemí světa, kde více než polovina dětské populace zůstává negramotná a desetina dospělé populace umírá na AIDS.
Odezva na výzvu děkanátu byla tenkrát ze stran některých kateder tak silná a rozhodnutí platit na adoptivní děti tak
spontánní, že jsem Arcidiecézní charitu požádala o další dvě děti k adopci. Tak jsme se tedy stali kolektivním adoptivním rodičem „syna“ Fagila a „dcer“ Ester a Deleily.
Adoptivním dětem jsme po dobu 6–7 let hradili školní oblečení, školní potřeby, základní lékařskou péči, pomoc
sociálního pracovníka a čas od času jsme jim posílali drobné dárky – pastelky, bloky, míč. Jednou za rok jsme od dětí
dostávali dopisy. V prvních třídách je za ně psali sociální pracovníci, kteří jen stručně popisovali, jaké pokroky dělají
ve škole. Jakmile děti zvládly začátky angličtiny, začaly psát samy – o tom, co dělají ve volném čase a jaké jsou jejich
životní plány. „Vždycky odpoledne nosím vodu“, „mám jenom babičku a pomáhám jí“, „okopávám brambory“, „chtěl
bych být doktorem a pomáhat všem“, „chci být učitelkou“...
A jak se osudy dětí naplňují dnes, po 6–7 letech? Fagil se vyučí řemeslu, protože v učení mu to moc nejde. Nás těší,
že z malého velmi plachého dítěte s vystouplým bříškem vyrostl štíhlý usměvavý kluk, který umí číst a psát. Ester bohužel boj s prostředím a bídou prohrála..., a tak máme už jen jednu adoptivní dceru – velmi inteligentní Deleilu Nakimuli,
která už navštěvuje druhým rokem střední školu a chce se stát lékařkou.
Změnily se i dopisy našich adoptivních dětí. Zatímco na počátku adopce psaly o tom, jak z velké
vzdálenosti nosí do svého domu (přesněji řečeno do
chýše uplácané z hlíny – bez elektřiny, vody a sociálního zařízení) vodu a okopávají brambory, postupně
přibývalo pozitivnějších zpráv a v posledním dopise
Deleila nadšeně píše „navštěvuji vědeckou laboratoř
a zabývám se zde studiem životního prostředí“, „hraji
volejbal“.
Děti nám posílají i své kresby. Na obrázcích, které
dnes zveřejňujeme, jsou letošní pastelkové kresby Deleily Nakimuli – opice a vlajka Ugandy.
Vědomí, že naše filozofická fakulta umožnila dvěma dětem z africké Ugandy postavit se v dospělosti na
vlastní nohy a dala jim tak větší šanci přežít, je krásné,
hřejivé.
Eva MRHAČOVÁ
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POLSKÉ STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ NA SLAVISTIKU
14. říjen je v Polsku dnem výročí založení Komise ná
rodní edukace (založena 1773), která plnila funkci prvního
ministerstva školství nejen v Polsku, ale i v celé Evropě.
Toho dne se v Polsku tradičně slaví Den učitelů a polský
ministr školství každoročně vyznamenává nejlepší pracov
níky z oblasti školství, pedagogických věd a osvěty. K této
příležitosti schválil polský sněm „Medaili Komise národní edukace“ jako čestné uznání za zásluhy nejlepším pracovníkům v oblasti školství všech stupňů, vědy v oblasti
pedagogiky, tvorby studijních programů, učebnic a didak
tických i vědeckých pomůcek.
V roce 2010 převzal toto vyznamenání jeden z našich
učitelů, Mieczysław Balowski, profesor katedry slavistiky
a předseda oborové rady doktorského studia na této katedře.
Není to první státní vyznamenání, kterým byla oceněna
práce profesora Balowského. V roce 1997 převzal od prezi
denta Polské republiky Stříbrný kříž Za zásluhy.
Blahopřejeme!
Eva MRHAČOVÁ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
Dle čerstvých údajů Českého statistického úřadu má v České republice vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání více
než milion lidí, milionová hranice byla překročena v roce 2008. Stále se zvyšuje podíl mladých lidí studujících vysokou
školu – v roce 2008 už to byla čtvrtina populace ve věku 20 až 29 let.
„Od roku 2000, kdy bylo osob s ukončeným terciárním vzděláváním 11 procent, stoupl tento ukazatel na hodnotu
14,5 procenta (v populaci 25 až 64 let) v roce 2008,“ uvedl ČSÚ ve své zprávě. Přestože nabídka vysokoškolského
studia je v České republice široká, toto číslo je stále podprůměrnou hodnotou ve srovnání s evropskou sedmadvacítkou,
kde se podíl vysokoškoláků pohybuje kolem 24 procent.
Filozofická fakulta spolu s dalšími pěti fakultami Ostravské univerzity v Ostravě každoročně pořádá pro zájemce
o studium Den otevřených dveří.
I když informace o studiu si mohou uchazeči pohodlně zjistit z četných informačních zdrojů, stále přetrvává zájem
o získání konkrétních ucelených informací o nabízených oborech a podmínkách přijetí osobně od garantů jednotlivých
studijních programů a oborů.
Budovy Filozofické fakulty navštívilo ve dnech 7. a 8. ledna 2011 přes šest set letošních maturantů a příslušníků
dalších věkových skupin, neboť fakulta reaguje na celospolečenskou poptávku a nabízí většinu studijních oborů
i v kombinované formě studia, která je hojně využívána těmi, kteří jsou již v pracovním procesu.
Stejně jako v jiných letech, i letos se největší zájem soustředil na bakalářské studium angličtiny ve sféře podnikání,
jedno- a dvouoborové studium psychologie a historie. Zvýšený zájem byl letos zaznamenán o studium románských
a slovanských jazyků a obor Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky. Všichni zájemci
o studium velmi přivítali, že přijímací zkoušky na jednotlivé obory neorganizuje agentura Scio, ale že písemné testy si
připravují jednotlivé katedry na základě gymnaziálních osnov středoškolského studia.
										
Jana BOLKOVÁ
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NA FF STUDUJE STÁLE VÍCE STUDENTŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Posláním Centra Pyramida Ostravské univerzity, které již třetím rokem poskytuje odborné služby studentům se speciál
ními potřebami, je umožnit této sociální skupině adekvátní podmínky ke studiu v akreditovaných studijních oborech
univerzity a přispět k jejich uplatnění ve společnosti a spokojenosti v životě.
Studentem se speciálními potřebami je student, který úspěšně splnil podmínky pro přijetí ke studiu a je zároveň
osobou se zdravotním postižením či se zdravotním znevýhodněním.
Zdravotním postižením se rozumí skutečnost, kdy se jedinec v důsledku své zdravotní kondice setkává v každodenním
životě dlouhodobě nebo trvale s obtížemi a k jejich vyrovnání na stejnou úroveň s ostatními potřebuje úpravy prostředí,
specifické způsoby komunikace, individuální přístup apod.
Na Filozofické fakultě v současné době studuje jazykové a historické obory celkem sedm studentů se speciálními
potřebami, kteří mají postižení zrakové či pohybové. V koordinaci s Centrem Pyramida jsou jim nápomocny studijní
referentka Hana Greplová a kontaktní osoba pro handicapované studenty FF OU Jana Bolková.
V návaznosti na Den otevřených dveří univerzity pořádá i Centrum Pyramida informační seminář pro zdravotně
znevýhodněné zájemce o studium na Ostravské univerzitě. 19. ledna v konferenční místnosti Univerzitní knihovny,
kde Centrum Pyramida sídlí, získaly tři desítky zájemců podrobné informace o možnostech studia s ohledem na svůj
zdravotní handicap. Z nabídky oborů Filozofické fakulty se uchazeči zajímali o studium jazyků, historie a psychologie.
Jana BOLKOVÁ

K úspěšným studentům FF OU, kteří mají zdravotní handicap, se řadí Bc. Markéta
Sidková (vlevo), studentka 2. ročníku dvouoborového studia anglický jazyk – ruský
jazyk. Markéta Sidková je bronzovou medailistkou z paralympiády v Pekingu (2008) Prezentace na informačním semináři pro zdravotně znevýhodněné zájmece
a vícemistryní světa v lukostřelbě v roce 2009. – Foto: M. Sidková
o studium na OU. – Foto: Jiří Plešek

Informace o možnostech studia byly tlumočeny do znakového jazyka.
Foto: Jiří Plešek

6

Zájem o seminář byl veliký.
Foto: Jiří Plešek

obor

1. Anglický jazyk

2. Německý jazyk

3. Polský jazyk

4. Hospodářské a
sociální dějiny

5. Wirtschafts- und
Sozialgeschichte

6. České a československé dějiny

7. Kulturní dějiny

8. Teorie a dějiny
české literatury

9. Literární věda –
teorie a dějiny
národních literatur

10. Filozofie

11. Soc. poradenství
a management
sociálních služeb

katedra

KAA

KGE

KSL

KHI

KHI

KHI

KHI

KCL

KCL

KFI

KPS

Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.

Doc. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.

Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

Doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.

Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.

Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.

Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.

Prof. PhDr. Mieczysław Balowski, CSc.

Prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.

Prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc.

předseda obor. rady

2005

2010

2006

1998

2010

2006

1996

1996

2005

2007

7 prezenční
22 kombinovaná

4 prezenční
0 kombinovaná

0 prezenční
4 kombinovaná

10 prezenční
6 kombinovaná

1 prezenční
3 kombinovaná

9 prezenční
7 kombinovaná

0

8 prezenční
8 kombinovaná

10 prezenční
4 kombinovaná

6 prezenční
12 kombinovaná

5 prezenční
8 kombinovaná

počet studentů k 1.1.2011

Životní spokojenost žen v postproduktivním věku

Eva MRHAČOVÁ, Pavla KOCIÁNOVÁ

Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování a standardizace jeho
kvality

Fenomén bezdomovectví mužů a možnosti jeho řešení

Analýza výchovného systému v resocializačních a reedukačních zařízeních pro adolescenty

Zkušenost nemožného. Jacques Derrida o literatuře

Polska i Czechosłowacja w okowach ideologii komunistycznej w latach 1945-1955. Havířov,
Žiar nad Hronom i Tychy - pierwsze lata budowy trzech miast socjalistycznych

Karl Max von Lichnowsky (1860-1928) Život a životní styl vysokého pruského aristokrata ve
Slezsku na přelomu 19. a 20. století

Poslanci Rakouského Slezska na zemském sněmu 1861-1918 (Slezské hospodářské, intelektuální a politické elity)

Soužití města a armády na přelomu 19. a 20. století (Sociální postavení důstojníků rakouskouherské armády v olomoucké aglomeraci v letech 1886-1914)

Aspekt socjokulturowo-lingwistyczny w glottodydaktyce języka polskiego

Frazeologia „Głosu Ludu“ przed aksamitną rewolucją i po aksamitnej rewolucji

Textverstehen Analysen zur Kohäsion und Kohärenz am Beispiel journalistischer Texte

Compliments and compliment responses in Czech, Polish, and English. Pragmalinguistic and
sociopragmatic perspective.

The Comparison of the Development of Anglicisms in Czech and in German

Pop Goes the World. The Linguistic Picture of Popular Culture in Andy Warhol‘s Written Works

A Comparative Study of Phonological Adaptations of Anglicisms in Czech and in Polish since
the 1990s

A corpus-based cognitive-semantic analysis of the primary basic colour terms in English and
Polish

název práce obhájené v kalendářním roce 2010 a v lednu 2011
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ:
K. P. Liesmann, TEORIE NEVZDĚLANOSTI, Praha 2010,
úryvky z 5. kapitoly: JAKOU VÁHU MÁ VĚDĚNÍ?
V roce 2004 si akademický svět a vzdělaná veřejnost s přiměřeným respektem připomněly dvousté výročí úmrtí Immanuela Kanta,
jediného německojazyčného filozofa nesporného světového významu… Bylo lákavé zamyslet se nad tím, jak by světově proslulý
myslitel, bez nějž už dnes není myslitelná žádná moderní teorie vědy, soudobá etika a pokročilá estetika, asi pochodil na takové
elitní univerzitě, která se dnes stále prosazuje. Shrneme-li stručně Kantovu akademickou dráhu, dojdeme ke zjištěšní, že by v současném vědeckém provozu neměl šanci. Naopak, právě on by ztělesňoval vše, co je univerzitním manažerům kvality trnem v oku.
Začíná to Kantovou demonstrativní imobilitou a nepohyblivostí. Kant své rodné město Královec prakticky nikdy neopustil…
Hned po svém jmenování profesorem potvrzuje Kant nejhorší předsudky, jaké lze vůči vědci v zaměstnaneckém poměru mít – přestává publikovat. Nastávají „léta mlčení“, je jich deset, během nich vyjdou v Královeckých novinách jen dva články. Kdyby se podle
dnešních kriterií evaluovala univerzita v Královci, musel by se Kant zodpovídat z nedostatečné píle a neefektivní výzkumné práce.
Přinejmenším by byl zařazen do inovačně a interdisciplinárně pojatého výzkumného projektu. Kant samozřejmě nebyl oněch deset
let nečinný. Byl děkanem filozofické fakulty, stálým členem akademického senátu, později rektorem univerzity, ale především se
v jeho hlavě rodila Kritika čistého rozumu. Právě proto patří tato léta mlčení k nejproduktivnějším fázím v dějinách vědy vůbec.
Ale kdo by se v naší době monstrózního předkládání projektů a hektického publikování odvážil kvalifikovat mnohaleté… singulární
přemýšlení jako výzkumnou práci?
Když Kantovo dílo konečně vyšlo, zažil další ránu, která by ho za současných podmínek definitivně poslala ke dnu: Scientific
community jeho dílo nejdříve ignorovala, posléze zesměšňovala… Podobně byla přijata i další díla – Kritika praktického rozumu
a Kritika soudnosti. Těmito pracemi by Kant ve společnosti řídící se užitkem definitivně pozbyl kredit. Nesrozumitelné, příliš obtížné, neorientované na uživatele, a tudíž nepotřebné – takovými spisky nelze získat finanční prostředky od sponzorů ani významně
oslovit veřejnost. Lze tedy mluvit o štěstí, že univerzita v Královci nemohla ještě praktikovat metody evaluace…
Ten, kdo používá pojmy evaluace, zajišťování kvality nebo internacionalizace, je vždycky vítězem, protože tyto pojmy připouštějí negaci jen za cenu sebepoškození. Nikdo se samozřejmě nechce octnout v podezření, že… nepřipisuje význam kvalitě, nechce
se vystavit soutěži, a tak se propadnout do provinciálnosti…
Evaluace nemohou měřit to, co podle vlastního tvrzení měří, což vyplývá ze skutečnosti, že neexistují shodné představy o metodách ani o kriteriích, podle nichž se má evaluovat. Shoda neexistuje ani v tom, co se má evaluovat, aby se například zjistilo, jak je
univerzita kvalitní. Jde o výsledky výzkumu nebo o kvalitu výuky, jde o přizpůsobení se mezinárodním trendům nebo o specifické
potenciály, jde o poměr vyučujících a studujících nebo o spokojenost studentů, jde o vybavení laboratoří nebo o akademické nabídky
pro volný čas a příslušné vybavení, jde o ukotvení univerzity v daném kulturním prostředí nebo o výlučné, do sebe uzavřené továrny
na myšlení elitního charakteru, jde o profesní šance absolventů nebo o atraktivitu pro profesory, nebo jde o všechny tyto faktory
dohromady, a pokud ano, v jakém poměru navzájem?
Smysl evaluací výuky není v jejich skutečné spolehlivosti nebo vypovídací hodnotě, ale v tom, že jsou součástí mechanismu
interní kontroly. Čistě psychologický účinek, který vzniká u každého, kdo je objektem takového sledování, by se neměl podceňovat.
Už jen vědomí toho, že pedagoga budou hodnotit studenti, bez ohledu na smysluplnost takového hodnocení a kompetence hodnotitelů, může vést ke změně způsobů výuky. Rozhodující ale je, že takové evaluace mohou strukturou otázek ovlivnit… obsah výuky.
Fakt, že v mnoha dotaznících je ústřední otázkou, zda se při výuce využívá nových médií, souvisí s velmi rozšířenou, horoucně
vyznávanou vírou, že e-learning a blended learning, jak znějí kouzelná zaklínadla univerzitní didaktiky převzatá z nenáročných
podnikových doškolovacích kursů, představují nejvyšší metu inovace vysokoškolské výuky…
Zřejmě je ovšem rozhodující to, aby se vědecký výzkum, alespoň co se formy týká, přidržoval modelu kolektivně organizovaných aplikovaných věd, což vede k tomu, že se o týmové práci, projektech, aplikaci a užitku mluví i v humanitních vědách, tedy
v oblasti, kde by opravdovost a hrdost velela hájit individuální práci založenou na poznání. Místo toho se model… zneužívá tak,
aby se každý výzkumný úkol podřídil stejnému principu výzkumných priorit a financovaly se jen ty, jež jsou označené jako „nosné
pro budoucnost“, což je módní výraz… A nade vším se vznáší fetiš internacionalizace, pobyt v zahraničí je pokládán za vědeckou
kvalifikaci sui generis a vědecký manažér létající kolem zeměkoule za vzor…
Vedlejším produktem evaluačního tlaku je nový svébytný literární žánr: projektové žádosti a popisy projektů, sebeprezentační
a zhodnocovací próza… V takových podmínkách se nerozvíjí výzkum, ale organizační, byrokratické a básnické úsilí s ním spojené… Za takových okolností se pro získání spolufinancování slibují společensky a ekonomicky tak užitečné aplikace, které by musely svět v krátké době proměnit v technický, medicínský a morální ráj. Stručně řečeno se vylhává i modré z nebe.
V přístím čísle Listů FF otiskneme úryvky z 6. kapitoly téže knihy s názvem BOLOŇA – PRÁZDNOTA EVROPSKÉHO VYSO
KOŠKOLSKÉHO PROSTORU.
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