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LISTY

Archaické sochy

EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Řecko, jak všeobecně známo, je ko-
lébkou evropského sochařství. Hlavními 
typy soch archaického období jsou zejmé-
na: mužský akt zvaný Kúros (spanilý mla-
dík) a Koré (oděná krásná dívka).

Mužské sochy zvané Kúros se vyzna-
čují konvenčním postojem (typické na-
kročení, snad vliv Egypta) a tím, že ještě 
postrádají individualizující rysy. Mají bo-
haté stylizované kadeře (vliv perský?), viz 
reprodukovaný Kúros z Anavysu.

Ženské sochy, zvané Koré, mají lehké 
splývavé chifónové odění a mnohdy zde 
už zaznamenáváme individualizující rysy, 

jako je tomu u nádherné Koré č. 674, kte-
rou Vám představujeme.

Strnulé schéma soch tohoto obdo-
bí, mužských i ženských, bylo závaznou 
formou. Reprodukovaný Kúros (vpravo), 
jehož originál najdete v athénském Ná-
rodním muzeu, pochází z let 520 př. n. l. 
Reprodukovaná Koré č. 674 je z let 500–
480 př. n. l. a najdete ji v Muzeu Akropole 
v Athénách.

Podle José Pijoan, Dějiny umění 2, 
Praha: Odeon 1982 (včetně reprodukcí)  
a dalších publikací připravila                                                                                              

                                     Eva MRHAČOVÁ  

ŘECKO l. / Archaické období / 6.–5.stol.př.n.l. 

Koré 674 Kúros z Anavysu
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Na samém okraji Černé louky (ještě za 
první československé republiky zábavní-
ho parku a od 50. let minulého století vý-
stavního prostoru „Za socialistické životní 
prostřední“) vyrostlo na samém počátku 
nového tisíciletí Divadlo loutek. Stavba 
v lehce kontroverzním duchu postmoder-
ny, barevná, hravá, vzdálená solidnosti 
a důstojnosti tradičních kamenných diva-

DIVADLO LOUTEK  Pivovarská 15, Moravská Ostrava

delních budov, je autorským dílem dvojice 
architektů Petra M. Hájka a Gabriely Mi-
nářové. V únoru 2000 byla vyhlášena Ra-
dou města Ostravy jako Dům roku. Z vněj-
šího pohledu působí jako sama scéna pro 
loutkovou inscenaci a dojem utvrzují 
řezbené pohádkové postavy Šaška, Krá-
le, Královny, Čerta a Anděla. Fragmento-
vaná barevná těla obepínají v celé výšce 

subtilní kovové sloupy, na nichž spočívá 
vysazené patro budovy. Jejich duchovním 
otcem je výtvarník a loutkář Tomáš Volk-
mer a ve dřevě, mědi, cínu, sklu a poly-
chromii je zpracoval Tomáš Skorkovský. 
Letos v květnu má být zprovozněna pří-
stavba „věže“, kterou se rozšiřují provozní 
prostory a inscenační možnosti divadla.

                                 Marie ŠŤASTNÁ

Pivovarská 15, Moravská Ostrava
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O jednom úspěšném
LITERÁRNÍM ČTENÍ

 Mladého anglistu dr. Miroslava Čer-
ného znají naši studenti anglistiky pře-
devším z přednášek obávané historické 
mluvnice angličtiny a gótštiny. Ne všich-
ni vědí, že Miroslav Černý je také básník, 
překladatel, cestovatel a ctitel starých ci-
vilizací.

V brněnské literární čajovně Skleně-
ná louka se počátkem března konalo au-
torské čtení z tvůrčí  dílny tohoto mladé-
ho autora. Miroslav Černý zde představil 
svou básnickou prvotinu Kámen kondo-

ra, čerpající z mytologie Peru a Bolívie, 
a svá další díla – Runy, mýty, ságy a Ru-
nová haiku, propojující starogermánské 
mýty s japonskou poezií.

Dlužno dodat, že dr. Černý se už stačil 
představit i jako překladatel: kniha Sága 
o Hervör je jedním z prvních překladů 
staroseverské literatury do češtiny. (Do-
dávám, že toto dílo patří k oblíbeným dí-
lům Tolkiena a jeho některé motivy byly 
předobrazem Hobita a Pána prstenů.)

                                  Eva MRHAČOVÁ

DEN S PŘEKLADEM PO ŠESTÉ
aneb předjaří na FF OU 
opět ve znamení překladu

Letošní akademický rok je spojen již 
se VI. ročníkem studentské překladatel-
ské soutěže. Organizační tým ve svém 
tradičním složení, ale poprvé bez opo-
ry dr. Milana Hrdličky, se spolu s další-
mi porotci na katedrách věnoval téměř 
stovce soutěžních příspěvků z devíti 
různých univerzit a nechyběl ani sou-
těžní překlad z polské Bielsko Bialé. Po 
pečlivém hodnocení překladů se porot-
ci shodli na udělení 11 čestných uznání, 
která jsou vlastně všechna prvními místy  
v soutěži, neboť pro objektivitu hodnocení 
při různorodosti překládaných textů pořa-
dí vítězů nestanovujeme. Jména oceně-
ných budou spolu se seznamem účastníků 
uveřejněna ve sborníku VI. Den s překla-
dem, který rovněž přinese výbor z nejzda-
řilejších soutěžních překladů. 

Příprava slavnostního zakončení sou-
těžního ročníku Dne s překladem je pro 
organizátory vždy jak zajímavá, tak i ná-
ročná, a přestože tradičně začíná rok pře-
dem, přináší v závěru milá i nemilá pře-
kvapení. V letošním roce připravil osud 
organizátorům zvlášť horké chvilky, když 
nejprve zaneprázdnil jednoho z hostů, 
Mgr. Vodu, nominací na cenu Magnesia 

Litera, a pouhé dva dny před zahájením 
‚Dne‘ překazil zdravotními potížemi ces-
tu do Ostravy dr. Emmerové, s nadšením 
očekávané především studenty i učiteli 
anglistiky. Naštěstí bylo možné zklamání 
publika záhy rozptýleno odbornými kvali-
tami i osobním charismatem přítomných 
přednášejících dr. Libora Dvořáka a dr. 
Jaroslava Stahla. Vyprávění dr. Dvořáka 
o záludnostech překladu Tolstého Vojny 
a míru proudilo jako řeka nikoli nepodob-
ná řece románové a vzbudilo u nasloucha-
jících nejen zájem o překlad, ale nepo-
chybně i o nové čtení díla ruského klasika. 
Dr. Stahl zaujal neméně živým vystou-
pením na tlumočnické téma, zvláště pak 
pružným propojením teoretické erudice  
a bohatých zkušeností z vlastní tlumoč-
nické praxe. Menší počet hostů zbavil jed-
nání časové tísně a otevřel prostor otáz-
kám a diskusi. 

V příjemné atmosféře při obědě s hos-
ty jsme s kolegy započali plánování VII. 
Dne s překladem a seznam hostů již máme 
takřka hotov – ponecháme si jej však za-
tím jako překvapení, nepochybně i pro nás 
samé. 

    Renáta TOMÁŠKOVÁ

Dr. Dvořák představuje svůj čerstvý 
překlad Tolstého Vojny a míru

Dr. Stahl z FF UK v Bratislavě 
při svém vystoupení      

        Fota: Markéta Tomášková

Dr. Miroslav Černý      
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Ostravská univerzita (dále jen OU) 
byla zřízena zákonem České národní rady 
č. 314/1991 Sb. z 9. 7. 1991 s účinností 
od 28. 9. 1991 sloučením s tehdejší samo-
statnou Pedagogickou fakultou v Ostravě 
(PedFO). Městu Ostravě a lidnatému regi-
onu severní Moravy a Slezska se tak na-
plnily již po několikáté opakované snahy  
o zřízení vysokoškolské instituce huma-
nitního univerzitního zaměření s širokými 
vzdělanostními možnostmi. Vzhledem 
k významu této skutečnosti pro společen-
ský, kulturní a hospodářský život celého 
regionu považujeme u příležitosti dvaceti-
letého výročí této události za užitečné as-
poň stručně uvést genezi  přijatého zákona  
o ustavení OU a o nemalých  aktivitách  
s tím spojených.

Významným impulzem k formulaci 
požadavku na zřízení univerzity byla si-
tuace vzniklá zhroucením režimu komu-
nistické diktatury, tzv. sametovou revolu-
cí. Již 11. ledna 1990 se konala schůzka  
několika představitelů opavské kultur-
ní veřejnosti a nového vedení PedFO  

o možnosti zřídit tzv. Slezskou univerzitu 
(SU). Přítomný tehdejší ministr školství 
prof. Adam slíbil tomuto záměru podporu 
s tím, že nehrozí budování vysoké školy 
na „zelené louce“, ale že je možno a nutno 
využít jako základu existující samostat-
nou PedFO a její potenciál. Následným 
jednáním s náměstky ministra prof. Pá-
tým a ing. Otradovcem a ředitelem odbo-
ru  pro vysoké školy dr. Roskovcem byl  
12. 3. 1990 ustaven Přípravný výbor pro 
zřízení SU pod vedením děkana PedFO 
(viz pověřovací dopis  ministra školství 
ČR  16.3.1991 adresovaný děkanovi):

„Spectabilis,
v souladu se závěry jednání o zřízení 

Slezské univerzity … Vás pověřuji říze-
ním přípravného výboru SU. Úkolem …
je příprava pro vypracování zákona Čes-
ké národní rady o zřízení SU a příprava 
provozu této nové vysoké školy. V oblasti 
pracovněprávních a hospodářskopráv-
ních vztahů však může nabývat práv a po-
vinností pouze již existující vysoká škola. 
V případě SU nechť je to PedFO, ze které 

budou takto získaná práva a povinnosti po  
nabytí účinnosti zákona ČNR … převede-
na na tuto univerzitu. Obdobně i přijímací 
řízení je v tomto roce třeba realizovat na 
PedFO…“

Zároveň byli stanoveni vedoucí pra-
covních týmů pro vypracování projektů 
a příslušných materiálů jednotlivých fa-
kult. Pro filozofickou fakultu to byli doc. 
PhDr. E. Mrhačová, CSc. a doc. PhDr.  
L. Dokoupil, CSc. V období intenzivní 
práce na odstraňování deformací a důsled-
ků totalitního režimu na PedFO  (urychle-
né reorganizace náplně učitelského studia, 
nejednoduchého rozvázání pracovního 
poměru s početným kolektivem učitelů 
marx-leninismu, projednávání rehabili-
tací, ukončení činnosti vojenské katedry, 
zajištění výuky v nově požadovaných 
disciplínách tzv. společenskovědního 
základu aj.) byly ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) již  
12. 4. 1990 zaslány podklady  pro opono-
vání SU koncipované v souladu s připra-
vovaným novým zákonem o vysokých 
školách. Účelem těchto Podkladů bylo 
umožnit potřebné expertizy, přísné opo-
nentní řízení a tím vytvořit  podmínky 
pro jednání akreditačních komisí a získá-
ní akreditace projektovaných studijních 
oborů. Po domluvě s představiteli MŠMT 
požádal Přípravný výbor o oponentury  
fakulty Filozofickou, Husovu bohoslovec-
kou, Matematicko-fyzikální, Přírodově-
deckou  a Pedagogickou Univerzity Kar-
lovy v Praze, PedF Masarykovy univerzi-
ty v Brně a Ekonomickou fakultu Vysoké 
školy báňské v Ostravě.

Ve zmíněných Podkladech byly formu-
lovány i důvody zřizování nové univerzity 
především snahou o nastolení ekonomic-
ké, sociální i kulturní rovnováhy severo-
moravského regionu a Slezska. „V rovině 
společensko-politické jsou důvody vzniku 
nové univerzity spojeny s dosud neuspoko-
jovanými potřebami společnosti v oblasti 
školství a kultury, s obnovením požadavků 
na vzdělanost a nárůstem nároků na kvali-
fikaci, s přechodem na tržní hospodářství, 
s potřebami humanizace a demokratizace 

Jaroslav Hubáček, první rektor Ostravské univerzity          Foto: Archiv FF OU
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o potřebě univerzity v Ostravě a o solid-
ní přípravě jejího projektu, podle něhož 
se pak už v říjnu 1990 začalo s výukou 
podle oponovaných plánů. Jednali jsme 
s poslanci České národní rady zvolenými 
za ostravský region (zejména s dr. Pavlí-
kovou a ing. Zoubkem), spolupracovali 
s médii (doc. Mrhačová – Moravskoslez-
ský deník, jehož redaktor Karel Biňovec 
byl současně i poslancem ČNR), 13. 9. 
byla podána (prof. Hubáčkem a prof. 
Myškou) obšírná informace u místopřed-
sedy vlády prof. Lukeše, osobně jsme jed-
nali s předsedkyní ČNR JUDr. Burešovou 
(děkan, doc. Burian), s předsedkyní par-
lamentního výboru pro školství MUDr. 
Moserovou, DrSc., vystupovali jsme  
i v ostatních výborech ČNR (děkan, doc. 
Mrhačová), jednali s magistrátem  města 
Ostravy, podporu nám vyslovily Vysoká 
škola báňská, vedení Severomoravské 
hospodářské unie, VÚROM a mnohé další 
ostravské a regionální instituce. Důkladné 
informace byly podány i premiéru Pithar-
tovi aj. Připravenost k zahájení činnosti 
byla kladně zhodnocena  ministrem prof. 
Vopěnkou  při jeho návštěvě v Ostravě  
(6. 6. 1991).

Uvedením tohoto výčtu je jednak sna- 
ha informovat o složité cestě vzniku Ost-
ravské univerzity a její Filozofické fakulty, 
jednak aspoň zčásti podat svědectví o dů- 
vodech opuštění původního projektu jed-
né univerzity v Severomoravském kraji. 

Činnost nově vzniklé OU byla za účas-
ti mnoha hostí slavnostně zahájena 3. října 
1991 v Domě kultury Vítkovic. Vedením 
OU pověřilo MŠMT prof. PhDr. Jarosla-
va Hubáčka, CSc. (který po zvolení nově 
ustaveným akademickým senátem byl do 
funkce rektora jmenován prezidentem re-
publiky s platností od 1. 3. 1992). Děkany 
jednotlivých fakult byli senáty zvoleni: 
doc. Rudolf Bernatík (pedagogická fakul-
ta), doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. (fi-
lozofická fakulta), doc. RNDr. Květoslav 
Burian, CSc. (přírodovědecká fakulta). 
Zahájení výuky proběhlo bez  problémů, 
neboť k vnitřní, neoficiální transforma-
ci samostatné PedFO a ke konstituování 
kateder podle potřeb tří fakult  došlo už 
před zahájením studijního roku 1990/91 
v návaznosti na oponovaný projekt a počet 
přijatých studentů.

Jaroslav HUBÁČEK,
první rektor Ostravské univerzity
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Na tomto místě budou v průběhu roku otiskovány i další články vážící se k zakládání jednotlivých oborů FF i celé fakulty. Pište!

společnosti a se snahami o opětovné za-
členění do kontextu s evropským vysokým 
školstvím. … Tuhý direktivní systém, který 
měl na Ostravsku a ve Slezsku pověstnou 
důkladnost zvláště v období tzv. konsoli-
dace, zostřil rozpory mezi humanitárními 
potřebami a jejich uspokojováním.“

Se souhlasem MŠMT bylo povoleno 
vypsat a v červnu 1990 provést přijímací 
řízení pro studenty na plánovaných čty-
řech fakultách a realizovat generální kon-
kurz na učitelská místa všech fakult.

V uvedeném období intenzivních pří-
prav se bohužel začaly uplatňovat i urči-
té rozdílné představy a požadavky mezi 
představiteli z Opavy a Ostravy živené lo-
kálními ambicemi. Z iniciativy opavských 
činitelů došlo k dosazení prof. Höniga 
(tehdejšího rektora Vysokého učení tech-
nického v Brně) do vedení Přípravného 
výboru, což vzbudilo nesouhlas akademic-
ké obce PedFO. Tímto nečekaným zása-
hem do velmi náročných příprav ležících 
téměř výhradně na pracovnících PedFO se 
jakoby otevřela stavidla stále narůstajícím 
neshodám o budoucím sídle jednotlivých 
fakult, rektorátu a o řízení budoucí uni-
verzity.  I při těchto neuvážených zásazích 
však byly základní úkoly splněny. Úspěš-
ně proběhla veřejná oponentura všech čtyř 
fakult a plánovaných studijních oborů za 
účasti odborníků zmíněných vysokých 
škol (zejména z univerzity  Karlovy a Ma-
sarykovy), včas a odpovědně bylo prove-
deno náročné přijímací řízení a proběhl 
generální konkurz na místa učitelů, jímž 
prošlo přes 600 uchazečů, včetně pedago-
gů existují PedFO.

Po splnění těchto náročných úkolů se 
rozpory a nedůvěra ve spolupráci prud-
ce zvětšily, což vyústilo v pokus podat  
(18. 7.) vládě ČR návrh na zřízení Slezské 
univerzity zformulovaný záměrně bez vě-
domí a účasti ostravských členů Příprav-
ného výboru a hrubě negující zájmy Os-
travy. Tento návrh byl informačně před-
nesen náměstkem ministra prof. Pátým na 
ministerské   pracovní poradě (17. 7.), jíž 
se účastnil i děkan PedFO prof. Hubáček. 
Ten ihned ostře protestoval  a zároveň 
nově jmenovaného ministra školství prof. 
Vopěnku požadal o slyšení; dosáhl tak 
okamžitého příkazu  ke stažení návrhu. Po 
řadě dalších, nikoli snadných a bezkon-
fliktních jednání na mnoha různých úrov-
ních, do nichž byli vtaženi i rektor MU 

prof. Jelínek a předsedkyně parlamentního 
výboru České národní rady MUDr. Mose-
rová, DrSc., a po jednání v Brně (27. 7.) 
došlo za přítomnosti prof. Jelínka, prof. 
Höniga a tehdejšího místopředsedy Rady 
vysokých škol prof. Ondráčka ze strany 
zástupců Opavy a Karviné k otevřenému 
vypovězení další spolupráce s vedením 
PedFO. Po dalších jednáních pak bylo na 
MŠMT (17. 8.) rozhodnuto, že lze podat 
návrh na zřízení samostatných univer-
zit jak v Ostravě, tak i v Opavě s tím, že 
opavské a karvinské pracoviště budou 
otevřena pod záštitou Masarykovy uni-
verzity s využitím projektů a přijímacího 
řízení provedeného PedFO. Po projednání 
vzniklé velmi nepříjemné situace rozhodl 
akademický senát PedFO (28. 8.) v sou-
ladu s novým vysokoškolským zákonem 
zřídit v Ostravě vedle fakulty pedagogické 
fakulty filozofickou a přírodovědeckou.

Tím ovšem nebyl vznik OU zdaleka 
zajištěn. Celé následující období až do 
přijetí zákona bylo doprovázeno mnohý-
mi protichůdnými stanovisky nejen ke 
vzniku univerzity v Ostravě, ale i v dal-
ších místech, která se začala také uchá-
zet  o zřízení vysoké školy univerzitního 
typu  (České Budějovice, Plzeň, Ústí nad 
Labem); tyto další návrhy však nevzbuzo-
valy tolik nežádoucí pozornosti jako ne-
soulad v případě časově prvního návrhu 
na zřízení Slezské univerzity. Tak hned 
na poradě rektorů a děkanů samostatných 
pedagogických fakult (26. 9. 1990) pře-
četl náměstek  ministra prof. Pátý návrh  
na zřízení nových vysokých škol, v němž 
Ostrava nebyla zařazena (s odůvodněním, 
že už vysoké školy má (VŠB a PedFO). 
Teprve po okamžitém ostrém protestu dě-
kana PedFO a následném jednání bylo do-
saženo dodatečného zařazení ostravského 
návrhu. 

Poučeno o složitosti prosazování své-
ho požadavku a po hodnocení situace 
jak v akademickém senátu, tak i v aka-
demické obci podstoupilo vedení PedFO 
celou řadu jednání na nejrůznějších mís-
tech s cílem podat nezkreslené informace  

1991
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PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ JANU KELLEROVI
Akademie literatury české oceňuje každoročně české au-

tory za nejlepší slovesná díla. V letošním roce získal Cenu 
Boženy Němcové vedle spisovatele Zdeňka Mahlera prof. 
PhDr. Jan Keller – za pronikavou studii Tři sociální světy. 
Cenu předal prof. Kellerovi předseda Akademie věd ČR, 
prof. ing. Jiří Drahoš, DrSc.

Prezidentka Akademie literatury české, spisovatelka Eva 
Kantůrková, řekla ve svém laudatiu: „Studie nás zaujala tím, 
že se dostávala pod povrch skutečnosti, vyhmatává citlivá 
a bolavá místa a je i velkou literární inspirací, není to jen 
sociologický popis světa.“

Jan Keller patří dnes k největším postavám české socio-
logie. Působí na fakultě sociálních studií Ostravské univerzi-
ty, ale je pevně svázán i s filozofickou fakultou. Už osmý rok 
je členem vědecké rady FF, přednáší v doktorském studiu 
našeho oboru Sociální poradenství a management sociálních 
služeb a vede řadu doktorských prací z tohoto oboru.

Eva MRHAČOVÁ

Studentka Zuzana Stařinská zazářila 
v mezinárodní zkoušce z japonštiny

Čínština, arabština či japonština? 
Znalost exotických jazyků je v součas-
né době bonusem k dobrému uplatnění 
na trhu práce. Filozofická fakulta na tento 
trend reaguje a již sedmým rokem nabízí 
pro studenty všech oborů Ostravské uni-
verzity výuku žádaných exotických jazy-
ků rodilými mluvčími. Největšímu zájmu 
se těší japonština, kterou studují převážně 
studenti z filozofické a přírodovědecké fa-
kulty. Japonština se zpočátku vyučovala na 
filozofické fakultě 4 semestry s dvouhodi-
novou týdenní dotací, ale již druhým rokem 
díky velkému zájmu byla její výuka rozší-
řena  na semestrů šest. 

Na počátku výuky tohoto exotického ja-
zyka neměla filozofická fakulta k dispozici 
žádné učební materiály, ale díky nezměrné-
mu úsilí lektorek, paní Masako Nakajimy  
a zejména paní Mami Navrátilové, se stu-
dovna filozofické fakulty nyní pyšní boha- 
tým knižním i učebnicovým fondem, který 
zdarma fakultě věnovala Japan Foundation. 

Objektivním měřítkem stupně studen-
tových znalostí jsou mezinárodní jazykové 
zkoušky, jejichž jednotné zadání slouží pro 
srovnání znalostí cizího jazyka kandidátů 
v kterékoli zemi. 

Od roku 2009 mohou příznivci jazyka 
země vycházejícího slunce konat mezi-
národní zkoušku z japonštiny  i v České 
republice, v Japonském centru v Brně. 

V závěru uplynulého roku se pět studentů 
pátého semestru japonštiny na Ostravské 
univerzitě rozhodlo touto formou ověřit své 
znalosti a zároveň zjistit, zda mohou uspět 
v konkurenci se studenty těch filozofických 
fakult, kde se japonština studuje jako obor. 

Mezinárodní zkouška z japonštiny,  
Japanese Language Proficiency Test (JLPT 
neboli Nihongo nórjoku šiken) je pětiúrov-
ňová (N1–N5). Na rozdíl od FCE, zkou-
šek City & Guilds či jiných evropských 
zkoušek  není zkouška JLPT strukturová-
na podle evropského referenčního rámce 
pro jazyky. Samotné testování zašťiťuje 
mimo Japonsko Japan Foundation v úzké 
spolupráci s místními centry. Mimo asij-
ské země se zkoušky konají pouze 1x roč-
ně, v prosinci. 

Naši studenti si k mezinárodní zkoušce 
zvolili úroveň N5, která je označena sice 
jako základní, ovšem těch „základů“ je tře-
ba zvládnout poměrně dost. 100 znaků kan-
dži a 800 slov je slušná porce vědomostí,  
k jejímuž dosažení se doporučuje minimál-
ně 150 hodin japonštiny. Test byl rozdělen 
do tří částí a obsahoval ověření jazykových 
znalostí – slovní zásobu (25 minut), grama-
tiku a porozumění čtenému textu (50 mi-
nut) a poslech (30 minut).

Oficiální výsledky z Japonska jsme 
obdrželi koncem února a s radostí ozna-
mujeme, že certifikát z japonštiny jako ci-

zího jazyka udělilo japonské ministerstvo 
školství studentce 1. ročníku navazujícího 
magisterského studia Němčina pro tlumoč-
nickou praxi Zuzaně Stařinské, která by si 
podle dosaženého bodového ohodnocení 
mohla troufnout i na zkoušku úrovně N4. 
Další dva studenti zůstali těsně před cílem, 
k získání certifikátu jim chyběly pouhé čtyři 
body! 

K velkému úspěchu studentce Zuzaně  
i paní lektorce Mami Navrátilové gratulu-
jeme a věříme, že v letošním  roce na  ten- 
to obrovský úspěch naváží další studenti . 

   Jana BOLKOVÁ

Prof. Keller na předávání cen Akademie literatury české 
      Foto: organizátoři akce
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Knižní křest na slavistice
Slavistická srovnávací frazeologie je 

od konce roku 2010 opět bohatší o další 
zajímavou a přínosnou publikaci. Západo-
slovanské paremiologické dědictví z díl-
ny kolektivu autorů pod vedením Evy 
Mrhačové představuje soubor celkem 
753 českých přísloví a jejich ekvivalentů 
v dalších západoslovanských jazycích, 
tedy slovenštině, polštině, kašubštině, dol-
ní a horní lužické srbštině. 

Křest slovníku se konal 2. března 
2011 v ostravském Domě knihy Librex za 
účasti zástupců vedení filozofické fakulty  
a dalších hostů. Slavnostní okamžik pod-
trhl svým laudatiem prof. Jiří Damborský 

a po něm následovala debata se zástupci 
autorského kolektivu – doc. Evou Mrha-
čovou a prof. Mieczysławem Balowským. 
Oba autoři poskytli posluchačům mož-
nost seznámit se se slovníkem a živě se 
také debatovalo o současném postavení  
a funkci přísloví, příp. postavení kašubštiny  
a lužické srbštiny. 

I dnes se tedy potvrzuje skutečnost, 
že frazeologie tvoří nejen neoddělitelnou 
součást každého národního jazykového 
bohatství, ale lze ji vnímat také jako dů-
ležitý zdroj poznávání autentické podoby 
jazyka a kulturního prostředí. 

Jiří MURYC

Dne 11.–12. 3.2011 se na univerzitě  
v Polské Vratislavi konala mezinárodní 
interdisciplinární doktorandská vědecká 
konference Slovanstvo před dávnymi časy 
a dnes – jazyk, literatura, kultura, pořáda-
ná Ústavem současného polského jazyka při 
katedře polonistiky. Konference se účast-
nili doktorandi z Běloruska, Česka, Ruska, 
Slovenska, Ukrajiny a samozřejmě Polska. 
Ostravskou univerzitu reprezentovaly čty-
ři doktorandky z katedry slavistiky – Mgr. 
Alexandra Sedunková, Mgr. Štěpánka Vel-
čovská, Mgr. Tereza Ondruszová a Mgr. We-
ronika Hrubá. 

Konference byla zahájena v hlavní bu-
dově Vratislavské univerzity ve slavné Aule 
Leopoldině, která na všechny zúčastněné 
dýchala barokní atmosférou. Úvodní řeč 

pronesl děkan filozofické fakulty prof. dr 
hab. Michal Sarnowski. Poté se účastníci 
rozešli do jednotlivých sekcí, kde přednášeli 
a vedli diskuse ke svým vystoupením. Prv-
ní den konference byl zakončen slavnostní 
večeří v prostorách univerzitního architekto-
nického skvostu – barokního sálu Oratorium 
Marianum. Večerní posezení bylo příjem-
ným zpestřením po dlouhém dni a mimo jiné  
i příležitostí k navázání kontaktů s ostatními 
účastníky. 

Druhého dne dopoledne konference po-
kračovala. Na závěr nás pořadatelé provedli 
prosluněným centrem svého univerzitního 
města. Kromě nádherné architektury jsme 
se obdivovali sochám skřítků, rozesetým po 
celém centru města. 

Weronika HRUBÁ

Jedna z mnoha soch skřítků   

Gotická katedrála z 13.století

Aula Leopoldina – největší ozdoba wroclavské univerzity          Fota: Weronika Hrubá

Ostravské doktorandky ve Vratislavi

Doc. Mrhačová a prof. Balowský 
Foto: Jiří Muryc
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Tomáš Graumann vypráví…
„Dvakrát zachráněné dítě aneb přežil 

jsem holocaust“ – tak zněl název vystou-
pení pana Tomáše Graumanna, které se na 
FF skutečnilo ve středu 23. března 2011. 
Vystoupení organizovala katedra historie  
a organizace Studenti pro Krista. Pan To-
máš Graumann, který pochází z rodiny 
brněnských Židů, dnes naturalizovaný 
Američan, je jedním z 669 dětí zachráně-
ných sirem Nicolasem Wintonem. Ve svém 
svědectví Tomáš Graumann před zcela za-
plněnou posluchárnou pohovořil o tom, jak 
unikl o vlásek vyhlazovací mašinérii ně-
meckých nacistických koncentračních tá-
borů. V srpnu roku 1939 vypravil sir Win-

ton poslední vlak z Prahy do Londýna, ve 
kterém seděl i Tomáš Graumann s číslem 
652. Později měl být do dalšího transpor-
tu dětí zařazen i jeho mladší bratr, avšak 
situace v Protektorátu Čechy a Morava 
již celou akci znemožnila, a tak se Tomáš 
Graumann stal jediným členem své rodiny, 
který přežil období druhé světové války. 
Příslušníci jeho rodiny zemřeli v koncen-
tračních táborech v Sobiboru, Majdanku, 
Osvětimi a Terezíně. 

Ve Velké Británii Tomáš Graumann 
vyrůstal ve skotské rodině, kterou ve svém 
vystoupení několikrát zmínil. V překonání 
„traumatu“ z toho, že všichni jeho příbuz-
ní zemřeli v koncentračních táborech, mu 
mimo jiné pomohla křesťanská víra. Jeho 
náboženské smýšlení a zdravotnické vzdě-
lání ho v roce 1957 přivedlo na Filipíny, 
kde až do roku 1966 působil jako misionář 
a zdravotník. Zde také poznal svoji man-
želku Caroline, se kterou vychovali čty-
ři potomky. Dnes jsou Tomáš a Caroline 
prarodiči devíti vnoučat a jednoho vnuka. 
Součástí vystoupení Tomáše Graumanna 
byla videoprezentace dokumentu Čes-
ké televize o projektu Winton Train, kdy 
z Prahy byl vypraven historický vlak, ve 
kterém se setkali některé z dnes ještě žijí-

cích dětí zachráněných sirem Nicholasem 
Wintonem. 

Tomáš Graumann své vystoupení ně-
kolikrát zpestřil různými fotografiemi za-
chycujícími i humorné chvilky jeho živo-
ta (všem účastníkům asi zůstane v paměti 
jeho fotografie, zachycující ho při pletení 
ponožek). Vyprávění Tomáše Grauman-
na bylo pro mnohé emotivní, neboť slyšet  
o těchto všem známých událostech z úst 
pamětníka je něco jiného, než o nich číst  
a slyšet  zprostředkovaně.   

Jan KNEJP

Členové katedry historie FF OU (zleva 
prof. Myška, doc. Nesládková a prof. Pa- 
velčíková); v první řadě třetí zleva Caro-
line Graumann a po její levici Thomas 
Graumann

Biskup Lobkowicz společně se studenty představil svůj šlechtický rod

Z historie rodu vyjímáme: Kořeny rodu 
sahají do 14. století. Lobkowiczové hráli 
historicky důležitou úlohu v české a evrop-
ské politice, byla mezi nimi knížata Svaté 
říše římské, nejvyšší kancléř Království čes-
kého, řada z nich byla držiteli Řádu zlatého 
rouna, nejvyššího vyznamenání habsburské-
ho domu. Od poloviny 18. století existují 
dvě na sobě nezávislé lobkovické knížecí 
rodiny – mělnická a roudnická, z níž se dále 
oddělily větve křimická a dolnobeřkovická. 
Za druhé světové války odmítli Lobkowic-
zové kolaboraci s Němci, Maxmilián spolu-
pracoval s exilovou londýnskou vládou. Po 
roce 1948 někteří příslušníci rodu zůstali ve 
vlasti, jiní emigrovali. 

V druhé části předstoupil před řečnic-
ký pult František Lobkowicz, který výklad 
o osudech svého rodu po roce 1948 a 1989 
doprovodil bohatým fotografickým materiá-
lem. V závěru byl dán prostor  četným dota-
zům, které se týkaly mimo jiné i života jeho 
sourozenců. 

Biskup Lobkowicz má čtyři sourozen-
ce. Starší bratr Jaroslav je poslancem Par-
lamentu České republiky, ale i úspěšným 
podnikatelem, mladší bratr Zdeněk je fa-
rářem v biskupství plzeňském. Životními 
partnery sester Polyxeny a Leopoldiny 
jsou též příslušníci šlechtických rodů – 
Sternbergové a Czerninové. Křimická vě-
tev, do které rod otce biskupa náleží, má 
už i následníka, dvouletého prince Kazi-
míra z Lobkowicz.  

Dle zajímavých otázek, bohaté diskuse 
lze hodnotit setkání s představitelem šlech-
tického rodu jako oboustranně přínosné a už 
teď se připravuje setkání s dalšími představi-
teli české aristokracie.

  Jana BOLKOVÁ

Cyklus filozofické fakulty „Setkání 
s osobností“ se za 20 let svého trvání stal 
nedílnou součástí dění na Ostravské uni-
verzitě. Své myšlenky a názory v něm pre-
zentovalo téměř pět desítek významných 
osobností z kulturní, společenské a vědecké 
sféry. K jubileu tohoto oblíbeného cyklu při-
pravila jeho autorka, doc. Eva Mrhačová, 
nové téma věnované historii a současnosti 
českých šlechtických rodů.

Hostem premiérového „šlechtického“ 
cyklu byl sídelní biskup ostravsko-opavský, 
František Václav Lobkowicz, který v sou-
činnosti se studenty katedry historie Mgr. 
Adamem Poláškem a Bc. Janou Knapiko-
vou seznámil zaplněné auditorium s historií 
i osudy členů svého rodu. Adam Polášek 
kromě historického přehledu představil nej-
významnější mužské osobnosti rodu, Jana 
Knapiková se zamýšlela nad úlohou a po-
stavením šlechtičen. František Lobkowicz, 
usazený v replice historického křesla, jed-
notlivé události či osudy doplňoval, upřes-
ňoval i glosoval. 

Tomáš Graumann při svém vyprávění  
o svém životě. V pozadí poslední fotografie 
Tomáše s jeho maminkou a mladším brat-
rem předtím, než odjel do Velké Británie

Fota: Jan Knejp



9

II   březen 2011                                                                           

Nad studentskými překlady z angličtiny:
PŘEKLADATELSKÁ DÍLNA 2011 NA KATEDŘE ANGLISTIKY

Porota soutěže Den s překladem je na 
katedře anglistiky docela početná, ale ani 
tak to letos neměla jednoduché: počet pří-
spěvků byl ze všech ročníků nevyšší (43) 
a ke každému překladu jsou vždy vypra-
covány posudky dva, aby bylo vyhodno-
cení soutěže co nejobjektivnější. 

K udělení čestného uznání prošly přís-
ným hodnocením čtyři překlady: překlad 
úryvku z románu V. Woolfové Years M. Mí-
steckého z 2. ročníku bakalářského studia 
naší fakulty (kombinace Aj, Fj, latina), 

překlad úryvku z románu M. Attwoodové 
Catʼs Eye V. Karáskové z FF UPCE, pře-
klad úryvku z nejnovějšího románu E. Do-
noghue Room (2010) D. Kudrny z FF UK 
a překlad populárně naučného článku With-
drawal Symptoms z časopisu The Econo-
mist O. Klabala z FF UP. 

Srovnání originálu s překladem je vždy 
zdrojem inspirace k diskusi, neboť otevře-
nost překladatelských řešení láká a nabízí 
možnost tříbit si názory a schopnost argu-
mentace. V tom také spočívá přitažlivost 

překladatelských dílen, ve kterých studen-
ti nejen srovnávají své názory s názory 
spolužáků a učitelů, ale každoročně se jim 
také naskýtá příležitost pozorovat názo-
rové shody a neshody mezi jejich učiteli. 
Předmětem letošní živé debaty bylo na-
příklad protikladné hodnocení soutěžního 
překladu básně Ph. Larkina J. Guziurem  
a M. Černým, které nakonec usmířila sdí-
lená kritika publikovaného překladu této 
básně z pera Z. Hrona a zdařilý překlad 
stejné básně pořízený M. Černým aktuál-
ně u příležitosti dílny. 

Diskuse pokračovala dále nad pře-
kladem písně z Farmy zvířat G. Orwella, 
románu M. Attwoodové, článku z The Eco-
nomist a zábavného textu o ctnostech 
a nectnostech Britů A Field Guide to the 
British Sarah Lyallové. Členové poroty, 
S. Kolář, G. Zapletalová, L. Sedlářová,  
R. Tomášková, Ch. Hopkinson, P. Kopec-
ký, J. Guziur a M. Černý, blahopřejí všem 
oceněným a těší se na nové inspirativní 
překlady v příštím roce.

                Renáta TOMÁŠKOVÁ

Studentské vědecké konference 2010/11
blikačnímu výsledku. Na konferencích je 
navíc dobře patrné, že badatelské aktivity 
některých pracovišť FF mají svůj jasný 
program a vyprofilovaný badatelský směr. 
K tomu nyní účinně napomáhá i Studentská 
grantová soutěž, zaměřená na vytváření ba-
datelských týmů, sestavených ze studentů  
a jejich školitelů. 

Ale smysl těchto akcí leží i jinde: pěs-
tují totiž studentovu schopnost ústně a před 
náročným publikem prezentovat a obhájit 
své teze (přes masivní vpád elektronických 
prezentací je pořád hlavním instrumentem 
těchto akcí živé slovo). K letos oceněným 
studentům patří zejména Š. Unucková 
(germanistika), V. Lunga (historie), D. Bal-
cárková (české literatura a literární věda), 
L. Lička (filozofie), E. Vejrychová (čes-
ký jazyk), K. Glumbíková (psychologie),  
A. Obajtek a R. Hlaváč (romanistika),  
T. Pecháček, M. Hrušková a B. Blažková 
(anglistika). 

Jan MALURA

Je potěšitelnou zprávou, že cyklus stu-
dentských vědeckých konferencí úspěšně 
pokračuje i v akademickém roce 2010/11. 
Většina z nich se uskutečnila v tradiční 
době, tedy 28. 3. 2011, ale konference ka-
teder historie, germanistiky a české lite-
ratury měly svůj zvláštní termín, daný za-
vedeným, mezinárodně-partnerských cha-
rakterem akce nebo potřebou nominovat 
reprezentanty do celostátních konferencí. 
Zvláštní případ představuje již tradiční me-
zinárodní setkání mladých slavistů Slavica 
iuvenum 2011. 

Před léty jsem měl pocit, že zájem  
o studentské konference poněkud skomí-
rá a z akce se stává tak trochu formalita. 
V poslední době mi tento dojem vyvrací 
např. hojná účast studentského publika, 
jeho ochota diskutovat i občasná vystoupe-
ní odvážných nonkonformistů. Konferencí 
se účastní studenti bakalářského, magis-
terského i doktorského studia a nejeden 
referát postupně dospěje k úspěšnému pu-

Z letošní studentské vědecké konference
Fota: Petr Hrtánek

Z letošní překladatelské dílny na katedře anglistiky                    Foto: Markéta Tomášková
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V úterý 15. února byla děkanem Filo-
zofické fakulty Ostravské univerzity v Os-
travě doc. PhDr. Alešem Zářickým, Ph.D. 
slavnostně přestřižena páska nově vzniklé-
ho univerzitního studentského klubu  s ná-
zvem StudentOFF. Jeho sídlo je v areálu 
filozofické fakulty, v uvolněných prosto-
rách dřívějšího univerzitního knihkupectví 
a zrušené  hospůdky Voliéra.

Posláním klubu, otevřeného pro všech-
ny studenty univerzity, je umožnit právě 
této cílové skupině aktivní a kvalitní tráve-
ní volného času. Příjemné prostředí, WiFi 

Klub StudentOFF
otevřel své brány 

připojení, bohatá nabídka knižní produkce 
i časopisů, ale zejména pestrý a nápaditý 
program – workshopy, výstavy, diskuse,  
hudební vystoupení, prezentace z cest 
apod. – to je nabídka, kterou provozova-
telé chtějí oslovit studenty. A zatím se jim 
to daří, neboť studenti vzali klub za svůj  
a účast na jednotlivých akcích je hojná. 

Vznik klubu StudentOFF je výsledkem 
úsilí zejména Ondřeje Klügla a Daniely 
Heczkové, studentů oboru Management 
v neziskovém sektoru. Jejich touhou bylo 
zřízení vlastního studentského klubu. Díky 

Bilance Filozofické fakulty v České Miss: 
2 finalistky a TITUL MISS EARTH 2011

Studentky Filozofické fakulty Ostrav-
ské univerzity pravidelně sbírají ocenění 
v rozmanitých soutěžích krásy. V loňském 
roce se stala držitelkou titulu Miss Aca-
demia studentka oboru Management pro 
neziskový sektor Kateřina Kubačáková.  
V letošním finále České Miss měla naše 
fakulta hned dvě želízka v ohni: Blanku 
Štramberskou a Šárku Cojocarovou, obě  
studující kombinaci anglického a fran-
couzského jazyka. Mezi čtrnácti finalist-
kami se prosadila zejména Šárka Cojoca-
rová, která získala titul Miss Earth a bude 
naši zemi reprezentovat na světovém finá-
le této soutěže ve Vietnamu.  

Posláním Miss Earth je pomoc lidem, 
kteří se náhle ocitnou v krizové životní si- 
tuaci. Každá finalistka byla tváří jed-
né charitativní organizace, kde strávila je-
den den a zapojila se do práce spojené  
s chodem dané organizace. Na základě  
krátkých videoprezentací pak mohli zá-
jemci internetovým hlasováním zhodnotit, 
jak si dívky se svými úkoly poradily. Nej-
více hlasů získal spot Šárky Cojocarové,  
v němž představila Svaz paraplegiků, kte-
rý se věnuje lidem po úrazech míchy. Díky 
Šárčinu vítězství získá Svaz paraplegiků 
finanční příspěvek ve výši 150 000 Kč. 

            Jana BOLKOVÁ

astronomickým cenám za pronájem neby-
tových prostor v centru Ostravy se vidina 
klubu pomalu rozplývala, ale jak už to 
bývá, náhoda napomohla k jejímu usku-
tečnění. Koncem loňského léta zjistili, že 
jsou k  mání volné prostory po zrušené hos-
půdce Voliéra přímo v areálu filozofické 
fakulty. Chopili se příležitosti, vypracova-
li projekt, který odsouhlasil Senát FF OU  
i vedení Filozofické fakulty. Činnost klubu 
se rozjela velmi nadějně a přáním jeho ná-
vštěvníků je brzké zprovoznění občerstvo-
vací části, neboť při kávě či vínu se lépe 
diskutuje.´ 

Více informací, včetně aktuálního měsíč-
ního programu, najdete na facebooku klubu 
StudentOFF, nebo můžete provozovatele 
klubu kontaktovat na emailu: studentoff@
email.cz.  

Jana BOLKOVÁ

Tým zakladatelů klubu

Ze slavnostního otevření klubu                                        Fota: Daniela Heczková

Šárka Cojocarová



2. 4. se uskuteční na katedře slavisti-
ky 2. setkání s absolventy oboru 
rusistika z let 1991–2010 

6. 4. vystoupí v pobočce Jazykověd-
ného sdružení AV doc. PhDr. 
Hana Srpová, CSc. s před-
náškou Dochází v české tištěné 
reklamě k vývoji vyjadřovacích 
prostředků?

7. 4. Václav Moravec prosloví 
v cyklu Setkání s osobností 
přednášku Proměny novinářské 
etiky v uplynulých 20 letech 
(zajímavé novinářské kauzy)  

14.–15. 4. pořádá katedra historie 
a Centrum pro hospodářské  
a sociální dějiny konferenci  
Problematika dělnictva  
v 19. a 20. století

27. 4. vystoupí v pobočce Kruhu mo-
dertních filologů přední český 
lingvista prof. dr. Fr. Čermák, 
DrSc., s přednáškou Kombina-
ce a kolokace v jazyce

   Eva MRHAČOVÁ

AKCE MĚSÍCE DUBNA

II   březen 2011                                                                           
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Za papírovými indexy
a ostatně i ty policajty na naší Pedagogické 
fakultě? „Papírový“ index byl pro mne vždy 
vizitkou studenta. Už to, s jakou pečlivostí 
byly vyplněny všechny jeho rubriky. Kromě 
toho, že jsem si ověřil totožnost studenta, 
dověděl jsem se, jaký obor resp. kombina-
ci studuje, kolik mu je let, odkud pochází 
atd. To všechno má pro vysokoškolského 
pedagoga neoddiskutovatelnou výpověd-
ní hodnotu. Všichni víme, že rozhodnout  
o výsledku zkoušky zřídkakdy bývá jedno-
značné. Byl-li jsem v rozpacích, obvykle 
jsem prolistoval index a ověřil si, jak si vede 
student v jiných disciplinách, kolik už zvládl 
zkoušek a zápočtů. Nahlédnutím do indexu 
jsem si ověřoval, zda student bere studium 
vážně, nebo jen hraje na trpělivost examiná-
tora, zkouší to tak dlouho, než projde – byť 
s odřenýma ušima. I to mi pomáhalo odlišit 
momentální indispozici od laxního přístupu 
ke studiu. Od toho všeho mne zrušení „pa-
pírových“ indexů odřízlo. A v čem prospělo 
studentům? Nemám nejmenší důvod, abych 
nedůvěřoval pracovnicím našeho studijního 
oddělení. Jednaly vždy korektně a vstříc-
ně. Mohou ovšem zaručit, že se někdo ne-
nabourá do zkouškové databáze a neumístí 
tam údaje, které jsou zfalšované? Copak se 
to ještě nikdy a nikde nestalo? „Papírový“ 

index tu nepochybně fungoval jako spoleh-
livá pojistka. Samozřejmě v případě, že byl 
veden tak, jak to ukládaly studijní předpisy.

Už několik desítiletí se jako historik po-
kouším vstřebat do sebe životní zkušenosti 
minulých generací. Hodně toho jsem nepo-
chopil, ale jedno jistě a spolehlivě: není pro-
jevem pokroku, nestávám se „moderním“ 
tím, že zavrhnu bezhlavě něco, co minulé 
generace prověřily, a co se uchovalo právě 
proto, že dobře sloužilo svému účelu. Není 
to zrovna tento případ?  

Milan MYŠKA    

Jedním z prvních kroků nového vedení 
naší fakulty bylo zrušení „papírových“ inde-
xů. Prý: památníčků. Tak trochu ano. Když 
se čas od času probírám naší rodinnou do-
kumentací, beru do ruky staré indexy mého 
tatínka z Masarykovy univerzity a tep mého 
srdce se vždy trochu zrychlí, když prohlížím 
podpisy velkých osobností naší vědy – pro-
fesorů Macůrka, Urbánka, Trapla, Šebánka, 
Hrabáka, Trávníčka, Hendrycha, Vitáska, 
psychologů Chmelaře a Tardyho etc. Proč 
ne? Ale jenom „památníčky“? 

Vždy na konci zimního semestru zkou-
ším 80, 100, někdy i 120 studentů. Přichá-
zejí ke zkoušce, na některé tváře si pamatuji 
z přednášek, jiné vidím poprvé. Patří dnes 
přece k bontonu na přednášky nechodit. 
Mám každou studentku či studenta „šaco-
vat“ žádostí o předložení občanského prů-
kazu nebo studentské karty? Je mi to trapné 
a nemýlím-li se, ani na to nemám právo. 
Navíc, trpí iluzemi ten, kdo se domní-
vá, že studenti mají tyto dokumenty vždy  
u sebe. Jak poznat kdo je kdo? Nechodí X 
dělat zkoušku za Y? Nebo si nevzpomíná-
te na právníky v Plzni, brněnské veterináře 

Exkurze studentů v Muzeu 
romské kultury v Brně

V pátek 20. března 2011 se studenti 
z kurzů Historie a kultura Romů a Uvedení 
do romologických studií vypravili do Brna, 
aby navštívili, jako už tradičně v letním se-
mestru, Muzeum romské kultury v Brně.

Muzeum romské kultury vzniklo v roce 
1991 jako občanské sdružení, jehož cílem je 
uchovávání dokladů romské historie a kul-
tury jako součásti evropského dědictví. Mu-
zeum ve svých sbírkových fondech uchová-
vá nejenom dokumenty o historii Romů na 
území České republiky, ale rovněž se zamě-
řuje na tradiční romská řemesla a výtvarné 
umění Romů. Muzeum se nachází přímo 
v jedné z brněnských sociálně vyloučených 
lokalit, a tak posláním Muzea je rovněž prá-
ce s Romy, například zde probíhá doučování 
romských žáků ze základních škol.

Exkurze se skládala ze tří částí. Při 
prohlídce stálé expozice věnující se osudu 
Romů za druhé světové války a v období 
druhé poloviny 20. století, doplněné o části 
věnované romským řemeslům a tradicím, 
studenty doprovázela muzejní lektorka, kte-
rá zároveň předvedla interaktivní programy 
a různé hry zaměřené na poznávání Romů. 
V druhé části exkurze si studenti vyslechli 
krátkou přednášku historika Michala Schus-

tera, který pohovořil na téma pramenů ke 
studiu dějin Romů. Poslední část byla vě-
nována prohlídce výstavy s názvem „Bylo, 
nebylo… Kaj sas, kaj nasas, guleja bach-
taleja… Ze sbírek Mileny Hübschmannové 
– Romské pohádky.“ Výstava, jak název 
napovídá, je zaměřena na tradiční romské 
pohádky. Obsahuje řadu knih s romskými 
pohádkami, na stěnách a ze stropu jsou za-
věšené ve známých komiksových bublinách 
ukázky romských pohádek (v češtině i rom-
štině), které byly slyšet rovněž z reproduk-
torů. Tyto nahrávky byly namluveny samot-
nými Romy.

Jan KNEJP

Malá poznámka k indexům
„Papírové“ indexy nebyly nikdy vede-

ním FF zrušeny. Jejich funkce kontroly stu-
dijních výsledků studujících byla odstraněna 
Směrnicí rektora č. 130/09 ze dne 10. dubna 
2009, podle níž jsou povinně veškeré studij-
ní výsledky evidovány v zápočtovém a zkou- 
škovém katalogu (tzv. „sjetiny“) a v databá-
zi studijních výsledků (elektronický index). 
„Papírový“ index (Výkaz o studiu) si může 
každý student i nadále vést a vyučující na 
studentovu žádost do něj zanášet úspěšné 
zakončení kurzu.

Marek OTISK, Richard PSÍK

  Foto: www.rommuz.cz
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V posledním loňském čísle Listů FF 
byl otištěn otevřený dopis prof. Petra Piť-
hy ministrům české vlády. Profesor Piťha 
si v něm trpce stěžuje na podobu a úroveň 
chystané státní maturity. Text hutněný pe-
dagogickou zkušeností i životní moudrostí 
a emotivně jitřený zoufalým pocitem bez-
moci tváří v tvář soumraku české vzdě-
lanosti končí výzvou – aby byla žákům 
uložena kázeň a potřebné množství učiva, 
které musí zvládnout; jinak nám poroste již 
druhá generace nevzdělaných a společen-
ských nezařaditelných lidí.

Nad tímto požadavkem je nutno se za-
myslet.

Profesor Petr Piťha rozvířil zatuchlou 
atmosféru našich sboroven už v roce 2008, 
kdy tudy koloval jeho projev Velká iluze 
českého školství přednesený na Pedago-
gických dnech v Hradci Králové. Značná 
část učitelské, ale i rodičovské a občanské 
veřejnosti nadšeně přitakávala jeho názo-
rům a zejména ocenila, že konečně někdo 
bez skrupulí nazval věci pravými jmény, 
někdo, kdo si to – na rozdíl od obyčejných 
lidí – vzhledem ke svému požehnanému 
věku, emeritnímu profesorskému titulu  
a postavení exministra mohl dovolit. Nešlo 
totiž o nic objevného, ale o prosté konsta-
tování skutečností zjevných každému, kdo 
odrostl škamnám natolik, že dokáže na-
hlédnout na školní mládež jako na novou 
generaci. Je to zřejmě zkušenost stará jako 
lidstvo samo: Tohle za našich mladých let 
nebývalo! Vyslovit ji nahlas se ovšem bojí 
ti, kdo se nechtějí rázem stát v očích mla-
dých škarohlídy a sudiči. Třeba učitelé, ro-
diče nebo ministerští úředníci.

Podobných veřejných stesků na úpa-
dek dnešní mládeže jsme v poslední době 
zaregistrovali více. Mailovými schránka-
mi učitelů (i rodičů) kolovaly texty Dali-
bora Martíška, Jindřicha Bečváře či Václa-
va Klause mladšího. A všichni, jimž záleží 
na budoucím osudu naší země, kultury či 
lidství, se upřímně hrozili nad všeobecným 
propadem vědomostí, dovedností i základ-
ních sebezáchovných životních návyků 
nastupujících generací.

Prof. Piťha byl ve své době nejen re-
spektovaným ministrem, ale i teoretikem 
vzdělávání a školy. Zasloužil se o vznik 

koncepcí obecné školy a občanské vý-
chovy jako pilířů demokratického státu 
a občanské společnosti. Jeho konzerva-
tivní politické myšlení a úcta k národním 
kulturním tradicím byly v té době něčím 
nevšedním a vzácným. Ale, při vší úctě, 
dnes se zdá, že jeho staromilské představy 
míří mimo jako příslovečné knížecí rady. 
Opravdu nám pomůže – na všech stupních 
a typech škol – zpřísnění organizace výu-
ky a zvýšení požadavků na pamětní zvlád-
nutí látky?

Nikdo nepochybuje o tom, že vždy je 
něco, co se nabiflovat prostě musí, třeba 
slovní zásoba. Když člověk studuje lite-
raturu, musí se pročíst hromadou knih. 
Historik potřebuje nosit data v hlavě, ma-
tematik vzorečky. Ale nemůžeme nevidět, 
že díky technickým a organizačním vymo-
ženostem, které se objevily v posledních 
dvaceti letech, je dnes kázně a memorová-
ní zapotřebí méně. Zato je ale třeba jiných 
dovedností, o nichž se předcházejícím 
generacím ani nesnilo. Z textů těch, kteří 
tak sugestivně sýčkují, že mladou genera-
ci nečeká nic dobrého, prosvítá nedůvěra 
vůči novotám, na něž se sami ještě nesta-
čili adaptovat.

Měřeno klasickými mírami, jsou vskut-
ku dnešní děti nevzdělané. Otázka je, zda 
jsou tyto míry přiměřené nynější situaci. 
Mladí se dnes skutečně hůře zapojují do 
životních režimů a rytmů světa dospělých. 
Otázka je, zda tyto režimy mají budoucnost.

Proč raději nehovořit o tom, jak je dnes 
na každém školním stupni důležité učit 
děti a mládež:
• myslet a vyjadřovat se přesně; 
• vyjádřit se, naslouchat, interpretovat, 

překládat;
• správně argumentovat, kvalifikovaně 

polemizovat, přít se férově;
• pojmenovávat problémy, klást dobré 

otázky, formulovat smělé hypotézy, 
vytyčovat nevšední témata;

• domluvit se anglicky.
Jde-li o vědeckou specializaci, že nej-

důležitější je předat jim:
• kriteria odbornosti;
• vědecké metody;
• zdravou skepsi;
• umění kritiky.

Ještě nikdy v minulosti se ve školách 
takto a tomuto neučilo. I když se mnohdy 
vědělo, že v jádru o nic jiného nejde. Naši 
kritikové mládeže i školského systému to 
samozřejmě vědí taky a občas to i říkají. 
Ale pak se přece jen přikloní ke svým do-
mněle osvědčeným postupům, užívaným  
v časech jejich mládí.

V jednom má ale profesor Piťha prav-
du. Prozatím se naše společnost snáze 
shodne na podobě doktorské zkoušky než 
na obsahu maturity či náplni výchovy  
v mateřské škole. Proto by se mělo postu-
povat shora. Doktoráty, které jsou co do 
sociálního statutu na úrovni maturity před 
sto lety, si udržují relativně stabilní úroveň. 
K nim by proto měla směřovat magister-
ská státní zkouška. A od ní se bude odvíjet 
zkouška bakalářská. Přijímací zkoušky na 
vysoké školy budou logicky nastaveny tak, 
aby jejich adept zvládl bakalářské státnice 
za dva a půl roku. Bude-li státní maturita 
automaticky přijímací zkouškou na vyso-
kou školu, nestane se nic jiného, než že se 
první semestr, maximálně dva, promění  
v prodloužené přijímačky. Střední školy 
tak, bez ohledu na to, co sebemoudřejší ko-
mise stanovily jako obsah maturit, budou 
zaměřovat svou výuku k cíli, jímž bude 
přežití jejich absolventů na vysoké škole 
alespoň po jeden rok. 

Život sám pragmaticky orientuje vzdě-
lání směrem k budoucnosti. Ani pomocí 
kázně a biflování z dnešní masy maturantů 
a bakalářů nikdo neudělá vzdělance a kul-
turní občany klasického typu. Avšak po-
kud by se ze škol staly instituce, kde se děti  
a mladí lidé naučí – sobě a době přiměře-
ným způsobem – alespoň oněm elemen-
tárním základům, na nichž stojí klasická 
filozofie a racionální věda, pak možná ne-
stráví svá léta prodlouženého zrání nadar-
mo. Tedy za předpokladu, že jejich učitelé 
tento sisyfovský úkol psychicky a fyzicky 
přežijí. A že to není lehké, na to ukazuje 
zoufalství a rozhořčení těch nebohých cti-
hodných mužů, kteří vedeni pedagogickou 
odpovědností a občanskou uvědomělostí 
občas napíšou nějakou tu petici nebo ote-
vřený dopis.

Vladimír ŠILER

Dril a biflování


