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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
STŘEDOVĚK III. / GOTIKA – architektura
Umělecký sloh zvaný gotika (pol. 12. stol.
– 15. stol.) se zrodil ve Francii, odkud se postupně rozšířil do dalších částí Evropy. Název
„gotika“ byl původně hanlivý, vymysleli jej
italští humanisté, kteří gotické stavby mylně
spojovali s germánským kmenem Gótů, jejichž
umění považovali za barbarské. Gotická kultura se uplatnila hlavně při stavbě katedrál, ale
i jednodušších městských, klášterních nebo
hřbitovních kostelů a kaplí, hradů (u nás Křivoklát, Kost, Karlštejn, Pernštejn aj.), klášterů, paláců, domů či mostů. Gotický sloh
ovlivnil i výzdobu rukopisů (vzkvétala ilumi-

nace), vtiskl se do deskové i monumentální
nástěnné malby, poznamenal i umělecké řemeslo a módu.
Gotické katedrály se pnou do výšky
(směřování vzhůru, k Bohu), jejich vysoká
úzká okna i portály končí lomeným obloukem, mají žebrovou klenbu a řadu zdobných
prvků na plášti i v interiéru (vimperky, chrliče, rozety, fiály, vitráže z barevných skel),
proti románským stavbám působí díky povaze konstrukce a prosvětlení stěny odlehčeně – jsou odhmotněné.
Připravila Eva MRHAČOVÁ

Paříž, Notre-Dame, stavba zahájena 1163

Praha, Chrám svatého Víta, Petr
Parléř od pol. 14. stol.

Kutná Hora, Chrám svaté Barbory, konec
14. stol., významná přestavba na přelomu
15. a 16. stol.

Remeš, NotreDame, stavba zahájena 1210

Praha, Vladislavský sál Pražského hradu,
konec 15. stol., místo korunovačních hostin českých králů a rytířských turnajů

Předklášteří u Tišnova, klášter Porta
Coeli, stavba zahájena 1230

Praha, Staroměstská mostecká věž,
Petr Parléř, 2. pol.
14. stol., jedna z nejkrásnějších gotických věží Evropy
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OSTRAVA!!! rodinné stříbro
„Co už možná nevidíme…
a přece, Ostrava má Švece“
Ten hloupý verš jakoby „ostravskému stříbru“ nepříslušel a určitě mu nesluší. Ale má
upozornit na následující: Asi těžko koukáme
do výšky, máme-li přejít křižovatku Českobratrské a Sokolské. Snad jen kdybychom mířili
do policejní budovy naproti Ekonomické fakultě VŠB, soustředili bychom se na vstup do
tohoto monumentálního objektu. Za první republiky patřil Národní bance československé
a na počátku 30. let, kdy palác podle projektu
pražských architektů Karla Roštíka a Jaroslava Rösslera vznikal (1930–1932), budil dokonce i u představitelů města obavu, že bude
konkurovat krátce předtím dokončené Nové
radnici. Na druhé straně však byla budova
nové banky symbolem ekonomické mocnosti
vzmáhajícího se města. (Vlastně jako poslední toho druhu před druhou světovou válkou.)
Proto také měla – a musela – být korunována
i potřebnou sochařskou výzdobou. Postaral se
o ni v té době špičkový pražský sochař Otakar

Švec. Své čtyři sochy z bělavého travertinu
umístil na atiku nad korunní římsou, takže
prudce kontrastují s temnou střechou. Připomíná to způsob, jak bývají sochařsky zdobeny
koruny vrcholně a pozdně barokních paláců.
Švec patřil od poloviny 20. let minulého století k progresivní československé sochařské
špičce spolu s Bedřichem Stefanem, Hanou
Wichterlovou nebo Vincencem Makovským.
Ne nadarmo se často publikuje jeho unikátní
Sluneční paprsek (Motocyklista) z roku 1924.
V průčelí ostravské budovy jsou však osazeny vznosné štíhlé dívčí postavy, které vynikají podobnou grácií jako antické karyatidy,
zvláště pak v plně dopadajícím slunci; noblesně stylizované souzní se strukturou klasicizujícího průčelí a zároveň jeho monumentalitu
zjemňují. Nesou atributy hojnosti a vědění.
Je s podivem, že tato Švecova monumentální
práce unikla pozornosti autora jediné skromné sochařovy monografie. O důvodech této
absence lze jen spekulovat; útlá publikace je
víc než půlstoletí stará – vznikla čtyři roky po
Švecově sebevraždě (1955), která předcházela odhalení jeho posledního, monstrózního
díla – Stalinova pražského pomníku na Letné. Tento monument zaujal v polovině 50. let
paradoxně stejné místo, které bylo před válkou určeno pro Švecův (!) pomník T. G. Masaryka, a představoval dvojnásobnou osobní
tragédii Otakara Švece, neboť stejným způsobem jako sochař skončila i jeho žena Vlasta,
která mu v poslední práci ještě s dalšími sochaři pomáhala.
Marie ŠŤASTNÁ

Fota: 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. Pokud Váš text obsahuje zvláštní znaky z cizích jazyků, napište, prosím, k textu dovětek s upozorněním. Fotografie
zasílejte v samostatných souborech (např. JPG, nikoli vložené do textového souboru). U všech snímků uvádějte popisek a jméno autora.
Redakce si vyhrazuje právo texty gramaticky opravovat, drobně stylisticky upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit.
Příspěvky do únorového čísla zasílejte e-mailem na adresu listyff@osu.cz nejpozději do 23. 2. 2012.
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Vědecká spolupráce s habsbursko-lotrinským panovnickým
domem získala konkrétní podobu

Upoutávka na výstavu „Císař František Štěpán Lotrinský, držitel Hodonína a Holíče“
Ve dnech 16.–17. ledna tohoto roku
navštívili Českou republiku a Slovensko
členové habsbursko-lotrinského císařského domu – arcivévodové Andreas Salvator
a Michael Salvator z toskánské větve
rodu. Organizátorem akce a současně koordinátorem dvoudenního pobytu „jejich
císařských Výsostí“, jak zní (znělo) ofi-

ciální oslovení vzácných hostů, byl člen
Centra pro hospodářské a sociální dějiny
a současně historik Muzea T.G.M. v Hodoníně PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.
Prvotním impulzem příjezdu bylo pozvání na výstavu Císař František Štěpán
Lotrinský, držitel Hodonína a Holíče, kterou uspořádalo hodonínské muzeum, a jejíž byl právě dr. Vařeka kurátorem. Další
cesta habsburských arcivévodů, pravnuků
rakouského císaře a (nekorunovaného)
českého krále Františka Josefa I., směřovala na místa spojená s ne až tak dávnou
historií rodu. Nejdříve zamířili do slovenského Holíče, který tvořil spolu s Šaštínem, Hodonínem či Kladrubami rozsáhlou osobní doménu již zmíněného císaře
Svaté říše římské, známého ovšem spíše
jako manžela Marie Terezie, a zakladatele
habsbursko-lotrinské dynastie Františka
Štěpána, a dále pak do Židlochovic, jež
patřily těšínské větvi rodu. Poslední zastávkou putování po Moravě a Slezsku
bylo město Bruntál, spojené mj. také s jejich strýcem, c. k. polním maršálem a posledním habsburským velmistrem Řádu
německých rytířů arcivévodou Evženem.
V prostorách bruntálského zámku začala také jednání o možné vědecké spolupráci Centra pro hospodářské a sociální
dějiny s habsbursko-lotrinským domem.

V jednom ze sálu bruntálského zámku (zleva dr. M. Vařeka, starosta Prostějova
M. Pišťák, arcivévoda Michael Salvator s chotí Piou, prof. A. Zářický, arcivévoda
Andreas Salvator)

Arcivévoda Michael Salvator nad listinou vydanou jeho strýcem Evženem
Diskuze byla o to plodnější, že všichni
zúčastnění mají k badatelským aktivitám
velice blízko. Arcivévoda Michael Salvator je sám historikem, jeho choť Pia
kunsthistoričkou a starší z bratrů Andreas Salvator, byť ekonom a bankéř, se intenzivně věnuje výzkumu sladkovodních
korýšů. Od počátku jednání bylo zřejmé,
že Habsburky je možno české historické obci prezentovat v mnoha polohách,
od vládců takřka celého „civilizovaného
světa“, až po nositele veskrze lidských
osudů. S kladnou odezvou se ale setkal
především návrh představit členy rakouské panovnické dynastie jako nositele „modernizačních procesů“ v českých zemích,
a to bez ohledu na ideové konotace, což
také plně odpovídá vědeckému zaměření
Centra. Pevně proto věřím, že se v horizontu dvou až tří let dočkáme konference,
na níž nebude František Štěpán Lotrinský
vystupovat jako císař, ale slovy Friedricha
Velikého jako „první bankéř říše“, „markýz Gero“ bude jistě zobrazen nejen jako
trapič slezského lidu, ale i jako významný modernizátor rakousko-uherského
průmyslu, v jiném světle začneme možná nahlížet na korunního prince Rudolfa,
uvědomíme-li si jeho přínos pro zoologii,
zejména ornitologii…
Aleš ZÁŘICKÝ

V družném hovoru o připravované konferenci nebo o něčem úplně jiném…
Fota: Marek Vařeka a Vlastimil Konšel
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20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY OU

Setkání s osobností

10.

Vedení FF považovalo od založení fakulty za mimořádně důležité zprostředkovat studentům setkávání s mimořádnými osobnostmi naší doby. Do přednáškového cyklu Setkání s osobností, který byl založen počátkem roku 1992 a patří už 20 let k „nadstandardům“ fakulty, byly a jsou zvány osobnosti z nejrůznějších oborů. Cílem cyklu je šířit nové poznání, které patří k nejvyšším kvalitám
lidského života, celková kultivace a humanizace fakulty. Přednášky jsou předem zveřejňovány a možnost zúčastnit se jich má tak
i ostravská veřejnost. I tím plní fakulta deklarovanou humanizační úlohu. Řada osobností byla pozvána i z podnětu studentů a kolegů
(např. H. Librová, S. Karásek, J. Černý, M. Kryl), řada osobností přijímá pozvání a přijíždí i opakovaně, protože si oblíbila naše
publikum (např. M. Hilský, M. Verner, P. Procházková, R. Lipus, V. Moravec).
Hosté cyklu „Setkání s osobností“ v letech 1992–1998
Pavel Tigrid
Václav Malý
Fedor Gál
Karol Sidon
Miroslav Kusý
Milan Uhde
Erazim Kohák
Jiří Pehe
Daniel Kroupa
Jacques Rupnik
Ota Filip
Jan Sokol
Jaroslava
Moserová
Petr Pithart

spisovatel, publicista a politik
římskokatolický teolog, pražský biskup
slovenský politik, sociolog, prognostik, podnikatel
pražský a zemský rabín, dramatik a spisovatel
slovenský profesor filozofie a politologie, bývalý
poradce předsedy vlády pro lidská práva menšin
prozaik, dramatik, politik
filozof a publicista, vysokoškolský profesor
politolog, publicista a spisovatel, v 90. letech ředitel Politického odboru v úřadě prezidenta V. Havla
filozof, vysokoškolský pedagog, bývalý poslanec
a senátor
francouzský politolog a historik, univerzitní profesor
spisovatel, jedna z předních osobností české exilové literatury
filozof a publicista, univerzitní profesor
politička, poslankyně, lékařka
politik, bývalý předseda české vlády a předseda
Senátu PČR

Hosté cyklu „Setkání s osobností“v letech 2003–2011

2005
Hana
Librová

socioložka, bioložka, univerzitní profesorka, zakladatelka vysokoškolského
oboru environmentalistika

Proč mají společenské
a humanitní obory co říci
k ekologickým problémům?

Zuzana
Ondomišiová

etnoložka a tibetoložka

Bydliště na střeše světa

Ladislav
Špaček
Radovan
Lipus
Ivana
Čeňková
Jindřich
Vybíral
Jana
Švehlová
Petra
Procházková

2003
Jan Sokol
Lubomír
Zaorálek

filozof a publicista, vysokoškolský profesor
politik, filozof, bývalý
předseda, nyní místopředseda Poslanecké
sněmovny

Jak vypadá svoboda?

Martin Hilský

Evropa a Amerika – obtížné soužití

Jaroslav Vostrý

2004
Daniel
Kroupa
Radim Palouš
Tomáš Řehák
Tomáš
Němeček
Martin
Hilský
Svatopluk
Karásek
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filozof, vysokoškolský
pedagog, bývalý poslanec
a senátor
filozof, komeniolog, bývalý rektor UK Praha
vedoucí organizace ACET
(boj proti AIDS)

Evropská unie

Lubomír
Zaorálek

autor publikací a pořadů
o společenském chování,
bývalý mluvčí prezidenta
V. Havla
divadelní režisér, spoluautor dokumentárního cyklu
Šumná města
univerzitní profesorka
UK v Praze a ESIT v Paříži, vládní překladatelka
a tlumočnice
historik umění a architektury
Čechoameričanka, profesorka politické psychologie, autorka projektu
Dcery politických vězňů
novinářka, zahraniční
zpravodajka a humanitární pracovnice
anglista, překladatel,
shakespearolog, univerzitní profesor
dramatik, divadelní teoretik a režisér, spoluzakladatel divadla Činoherní
klub
politik, filozof, bývalý
předseda, nyní místopředseda Poslanecké sněmovny

Etiketa
Ostravské kavárny
a hospody
Aktuální problémy tlumočení u nás a ve světě
Nesamozřejmé setkání
historie a architektury
Psychologické vlivy politických událostí na další
generace
Humanitární a novinářská
činnost jako podněcování
terorismu
Mlčení a řeč: Shakespearův Král Lear
Scéna a scéničnost v době
všeobecné scénovanosti
Etický kodex

2006
Radovan
Lipus

divadelní režisér, spoluautor dokumentárního cyklu
Šumná města

Scénologie Ostravy: od
Zlámané kryky k Černému
pavoukovi – fenomén
ostravských hospod pod
„laubami“ až k současnému areálu Stodolní ulice

Vlastimil
Marek

zenový buddhista

Ekologie duše

Jiří Černý

hudební kritik

Umělcovo dílo a občanské
postoje

František
Lobkowicz

ostravsko-opavský biskup

Předvelikonoční zastavení

Ars docendi (Umění učiti)
Přežije lidstvo „nemoc
století“?

šéfredaktor Respektu

Novinářská etika

anglista, překladatel,
shakespearolog, univerzitní profesor
evangelický duchovní,
český písničkář, bývalý
poslanec Poslanecké sněmovny

Slovo o slovu Shakespearovu (proměny sonetu,
proměny lásky)
Solidarita

III
Olga
Sommerová
Martin Hilský
Jana Šilerová

filmová dokumentaristka,
nositelka řady cen za
dokumentární filmy, univerzitní profesorka
anglista, překladatel,
shakespearolog, univerzitní profesor
biskupka Církve československé husitské

Má feminismus smysl?

Martin Kryl
Jiří Černý
Martin Bursík
Martin Hilský

primátor města Ostravy
předseda Amnesty International
hudební kritik
bývalý ministr životního
prostředí
anglista, překladatel,
shakespearolog, univerzitní profesor

Yungchen
Lhamo

tibetská zpěvačka

Július Gajdoš

teatrolog

2008
Leopold
Sulovský
Martin Hilský
Václav
Moravec
Miroslav
Verner
2009
Vladimíra
Dvořáková

horolezec, první Čech, který zdolal Mount Everest
anglista, překladatel,
shakespearolog, univerzitní profesor
moderátor ČT (řada cen)
a BBC
egyptolog, archeolog,
univerzitní profesor
politoložka, univerzitní
profesorka

horolezec, první Čech, který zdolal Mount Everest
anglista, překladatel,
shakespearolog, univerzitní profesor
filozof a sociolog, univerzitní profesor v Terstu a
v Praze

Martin Hilský
Shakespearovy tragédie
lásky a smrti
Adam a Eva, muž a žena

2007
Petr Kajnar

Leopold
Sulovský

Mám nápady, které město
mohou posunout dopředu
Tibet, Čína a lidská práva
Rock / folk / poezie
Ochrana klimatu
Shakespearovi šašci
Můj život v exilu („Choď
a zpívej!“)
Od divadla k performančnímu umění
K2 2007
Kolotoč anglických králů
Novinářská etika
Odkrývání starého Egypta
Co je demokracie? – Teorie, mýty, praxe

Václav
Bělohradský

leden 2012

Cho Oyu – prvovýstup
v jihozápadní stěně
Tak trochu sváteční shakespearovská pošta
Co jsou pravdy?

2010
Petra
Procházková
Ladislav
Špaček
Miroslav
Verner
Martin Hilský
Jiří Grygar
2011
František
Lobkowicz
Tomáš Sedláček

Martin Hilský
Jan Šabršula
Václav
Moravec

novinářka, zahraniční
zpravodajka a humanitární pracovnice
autor publikací a pořadů
o společenském chování,
bývalý mluvčí prezidenta
V. Havla
egyptolog, archeolog,
univerzitní profesor
anglista, překladatel,
shakespearolog, univerzitní profesor
astrofyzik, popularizátor
vědy

Afghánská sebereflexe
aneb my a oni, jak si vymýšlet a nebýt lhář

ostravsko-opavský biskup

Knížecí rod Lobkowiczů

ekonom a ekonomický
publicista, bývalý ekonomický poradce prezidenta
V. Havla, člen NERV
anglista, překladatel,
shakespearolog, univerzitní profesor
romanista, univerzitní
profesor
moderátor ČT (řada cen)
a BBC

Etiketa jako předpoklad
společenské úspěšnosti
Památky ztracené v poušti
a chrám světa
Shakespeare a politika:
Julius Caesar a problém
politické vraždy
Náprava omylů ve vědě

Ekonomie dobra a zla
Shakespeare a divadlo
řeči
17. listopad 1939
Mediální hlavolamy aneb
vážně-nevážně o médiích

Připravily Eva MRHAČOVÁ a Jana BOLKOVÁ

Filozofická fakulta uctila památku Václava Havla
Loňská předvánoční doba se nesla
ve znamení smutku nad úmrtím Václava
Havla, prvního českého polistopadového
prezidenta, politika symbolizujícího cestu od totality ke svobodné společnosti po
roce 1989.
Akademičtí pracovníci, studenti a zaměstnanci Filozofické fakulty Ostravské
univerzity v Ostravě vyjádřili svůj zármutek nad smrtí Václava Havla a úctu k jeho
památce i odkazu podpisem a osobním
sdělením do kondolenčních listin, které byly od úterý 20. prosince do pátku
23. prosince umístěny ve vestibulu budovy D Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
Kondolenční listiny, které čítají téměř
300 podpisů a zápisů, byly svázány a v pietní podobě budou odeslány do Knihovny
Václava Havla.
Jana Bolková
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Blíží se vyhodnocení VII. ročníku celostátní
studentské překladatelské soutěže FF OU
Již sedmým rokem se koncem ledna
plní poštovní přihrádky organizátorů překladatelské soutěže velkými obálkami se
soutěžními překlady. Příspěvky označené
soutěžním heslem čekají na evidenci a třídění mezi porotce jednotlivých kateder,
kteří je nejprve nezávisle posoudí a pak
v mnohdy živé diskusi vyberou nejzdařilejší překlady pro ocenění čestným uznáním. Od roku 2005 prošlo rukama porotců
téměř 800 překladů, ve kterých se studenti
vyrovnávali s nároky jazykové a kulturní specifičnosti literárních i neliterárních
textů vytvořených ve čtrnácti různých jazycích: v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině, portugalštině,

ruštině, polštině, hebrejštině; externí specialisté se podíleli na hodnocení překladů
z ukrajinštiny, švédštiny, norštiny, čínštiny a japonštiny. Do nejúspěšnějších
z nich můžete nahlédnout ve sbornících
Translatologica Ostraviensia I–V a Den
s překladem VI, kterému přibude nástupce – Den s překladem VII – v září 2012.
V tomto akademickém roce se v soutěži
poprvé představí také studentské překlady
z latiny. Zatímco rozmanitost výběru originálů a kvalita překladů se teprve postupně odkrývá, seznam hostů přednáškového
dopoledne Dne s překladem je již hotov.
S pokorou vůči osudu, jenž si leckdy vyhradí právo změnit i ten nejpečlivěji při-

pravený program, ponechám uveřejnění
jmen vzácných hostů na dobu pozdější;
nyní jen prozradím, že letošní Den s překladem slibuje nahlédnout do překladatelské problematiky v oblasti klasické filologie, literárního překladu z francouzského
jazyka, překladu moderní americké poezie
a prózy, ale také do klíčové oblasti překladu odborných textů – do překladu terminologie.
Patříte-li k těm, pro které je překlad
a tlumočení předmětem studia, profese
či osobního zájmu, poznamenejte si prosím datum 13. března 2012 – organizátoři i hosté Dne s překladem se těší na Vaši
účast.
Renáta TOMÁŠKOVÁ

Významní hosté Dne s překladem z předcházejících ročníků soutěže

D. Hábová, vládní a konferenční
tlumočnice, překladatelka filmových
dialogů a próz Woodyho Allena

Prof. I. Čeňková,
translatoložka FF
UK, vládní a eurounijní překladatelka a tlumočnice

Dr. L. Dvořák, publicista a překladatel ruské literatury

Dr. Z. Jettmarová, translatoložka FF UK a překladatelka odborných textů

Prof. Z. Schwarzová, japanoložka FF UK
a překladatelka japonské literatury
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Dr. M. Hrdlička, translatolog, překladatel a koordinátor soutěže v letech
2005–2010

Dr. O. Lomová, sinoložka FF UK
a překladatelka čínské poezie
a prózy

esej / Pitný režim
Václav Bělohradský kdysi prohlásil,
že Ital neví, co je batoh nebo termoska,
nezbytná to výbava německých či holandských turistů. Ital, je-li už přinucen
cestovat, nedovede si představit trasu,
jež by nebyla lemována kavárnami
a restauracemi.
Václav Klaus dokonce tvrdí, že baťůžkáři jsou pro jeho koncepci liberální
demokracie něco jako obtížný hmyz, nikým
nevolení potížisté. Plastová láhev je mu pak
přímo synonymem levičáctví, neklamným
atributem NGOisty. (Ekologista, další havěť,
plastovou láhev zpravidla principiálně
odmítá, jeho atributem je řetěz, jímž se tu
a tam připoutává.)
Zdánlivě banální problém – jak se zásobit
pitnou vodou pro případ, že se člověk ocitne
mimo dosah civilizačních vymožeností – se
stává kardinální otázkou, kulturotvorným
činitelem.
Dnes už si neuvědomujeme, že vodovod
přivádějící do každého domu (zpočátku jen
do společných prostor) ve městě užitkovou
vodu, se postupně stával samozřejmostí až
v průběhu první poloviny 20. století. Voda
pitná byla jen v kašnách, studnách a veřejných
pumpách na náměstích a nárožích. Teprve po
2. světové válce se pomalu dostává, napřed
užitková, záhy ale i pitná voda potrubím
do každého bytu. Ve městě ovšem dřív, na
venkově mnohem později. V průběhu 20.
století ale také roste hysterická obava z bacilů
a škodlivých látek, zejména těch neviditelně
obsažených ve zdánlivě průzračné vodě.
Napít se přímo z potoka nebo z vodovodu
se stává společensky nepřípustným. Co má
tedy dělat člověk na cestách, turista ve volné
přírodě?
Skleněná láhev je těžká, navíc rozbitná,
a po otevření je obtížné ji znovu uzavřít.
Nabízí se tedy čutora, vojenská feldflaška,
úspěšně sloužící v obou posledních válkách
– věrná společnice českých trampů. Na
její korkovou zátku ale nebyl spoleh, což
bylo fatální zejména byla-li obsahem voda
ohnivá. Dobře známe bandasky s meltou či
řídkou polévkou – společenský atribut havíře
i fabričky. Opět však bandasky se špatně
těsnícím uzávěrem. Dokonce i termosky
měly velkou korkovou zátku. Ale ani ta,
ani šroubovací uzávěr v podobě kelímku
nedokázaly zabránit úniku horkého čaje.
Je zvláštní, jak dlouho se ve 20. století
nedařilo vyřešit tak jednoduchou věc, jako
je spolehlivý uzávěr přenosné nádoby na
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Až přišel rok 1989 a s ním k nám dorazily
plastové láhve z materiálu PET.

tekutiny. Pěší túra, jízda vlakem, piknik
v přírodě, ale vlastně i pobyt v práci nebo ve
škole se bez občasného napájení zvládnout
nedá. Ale do čeho vzít vodu, čaj nebo něco
ostřejšího, aby vám drahocenná tekutina
nevytekla do kapsy nebo zavazadla?
Dokonce i v době, kdy už existovaly
umělé hmoty, nedařilo se vyvinout
opakovaně použitelný spolehlivý uzávěr.
Pamětníci by mohli vyprávět, jak se vyvářely
umělohmotné láhve od octa či saponátů
a plnily různými nápoji na cestu – aby se
nakonec stejně zjistilo, že jejich šroubovací
uzávěry nejsou dostatečně pevné, aby
udržely obsah. Pokud jde o vodu, mnozí,
zejména muži, to tehdy řešili prostě jako
velbloudi – napili se do zásoby a pak třeba
i víc než půl dne nemuseli pít vůbec. (S nápoji
mocnějšími činit totéž bylo by proti duchu
i kultuře jejich konzumace.) Souběžně s tím
ale sílilo v oné době povědomí, vydatně
živené lékaři, že člověk by měl pít spíše
častěji a pravidelně. Zejména děti ve školách
a dělníci ve fabrikách by měli dodržovat
pitný režim.
Dělníci tedy fasovali minerálky, někdy
i sedmistupňové pivo, havíři dokonce
i mléko (působí antitoxicky). Ve školách
se zřídila pítka a fontánky. Jenomže
žactvo je používalo k vzájemnému
veselému sprchování. I byla pítka zrušena.
Kuchařky vyvalily ze školní jídelny na
chodbu obrovský hrnec s černou meltou
nebo přeslazeným čajem, zavěsily na něj
hliníkovou naběračku a na stůl nakladly
erární hrnky. Pak ale jednak opět posílila
hygienická hysterie a jednak individualizace
– a soudružky učitelky začaly nabádat, aby si
děti nosily do školy pití z domu. V brašnách
se tak zabydlily roztodivné lahvičky, pro
jistotu zabalené do dvou igelitových sáčků
uzavřených gumičkami. Pozor – nebylo
to zaostalostí reálného socialismu, i na
vyspělém Západě nosily děti do školy pití
v kuriózních, pramálo funkčních nádobách.

Chvála petláhve
Polyetyléntereftalát (PET) je dostatečně
lehký, pružný a přitom pevný – a přesto
jeho cesta k nápojovému obalu byla složitá.
Máme všichni v živé paměti ústrky, jaké zažil
od ekologů, děsících veřejnost představou
plastové láhve rozkládající se v lese 25 000
let. Přesto si ale také vzpomínáme, s jakým
nadšením čeští turisté, kteří po roce 1989
většinou poprvé mohli vycestovat, přiváželi
ze Západu prázdné petláhve vylovené
z příkopů či kontejnerů, aby je doma pečlivě
vymyté začali opakovaně používat k výše
zmíněným účelům. Na petláhvi je paradoxně
nejcennější šroubovací uzávěr, který ovšem
není z materiálu PET. Teprve kombinace
tvrdšího a měkčího plastu ale zajišťuje
kýžené hermetické spojení.
V následujících letech jsme prodělali
nejeden kulturní šok. Mnohá tabu byla
zlomena,
staleté
tradice
opuštěny:
Mléko v sáčku – kdo to kdy viděl! Víno
v krabici – jaká hrůza! Jako poslední se
nechali zlomit pivaři. Ne, ještě nedošlo
na pivo v prášku, stačí to v obří petce.
Konzervativci a ochránci přírody nějaký
čas urputně vzdorovali, argumentovali
estetikou i ekologickou stopou, odporem
vůči globalizaci i konzumní zahazovací
společnosti. Nakonec to většinou vzdali.
I ekologové rezignovali a začínají tvrdit, že
výzkumy ekologického cyklu hovoří spíše
ve prospěch petláhví a jejich recyklace.
Petláhev se tak stala dalším z artefaktů, na
nichž mohou společenské vědy komplexně
demonstrovat proměny, jež nás od sklonku
20. století postihly. Od dějin každodennosti
přes sociologii životního stylu, kulturální
studia až po módní pop-culture studies –
všude se zkoumá, co nám dal a vzal počítač,
internet, mobil, facebook, ale taky třeba
obyčejný igelitový (dnes mikrotenový)
sáček, plastová taška, žvýkačka, konzerva
a mnohé další zdánlivě všední věci.
Jak už to bývá, petláhev začala žít
i svým druhým životem. Domácí kutilové
a rukodělně zručné dámy z ní dovedou
vyrobit neuvěřitelně bizarní věci, „užitečné“
v domácnosti i na zahradě. Česká umělkyně
Veronika Richterová dokonce vytvořila pet
art.
Petka se prostě stala samozřejmým
doplňkem nás samých, snadno dostupná,
vždy po ruce. Pomohla nám vyřešit dávný
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problém s napájením na cestách i pitným
režimem na pracovišti. Navíc svým
designem umí vyjádřit jemné distinkce,
jimiž signalizujeme společenský status.
Stejně jako umí cudně zakrýt, že jsme její
obsah nahradili něčím jiným, společensky
méně vhodným. I to, že ji někdo nemá
a na veřejnosti se jí ostentativně nedotýká,
o něčem výmluvně svědčí.
Ale je tu ještě jeden moment, který
bychom, svedeni rozmanitými funkcemi
a mody existence petláhve, mohli
přehlédnout. Ona nám totiž opravdu změnila
pitný režim. Naučila nás popíjet vždy
a všude. Co popíjet – usrkávat.
Orální stimulace
Kdyby pomyslný pozorovatel z doby
před 20 – 30 roky zavítal do našich škol,
na pracoviště, dopravních prostředků či
na výlety, všiml by si nápadně častého
podvědomého hmátnutí po láhvi a jejím
útěšném doušku. Už jen ten dudlík chybí!
Donedávna jsme onen jev mohli
pozorovat u některých vysokoškolských
kantorů, kteří staromilsky lpěli na formální
společenské důstojnosti výuky. Těžce
nesli, že studenti mají při přednášce na
uších sluchátka, že někteří neodkládají
basebalovou čapku snad ani v posteli,
a když někdo pil v hodině, nebo, nedej Bože,
rozbalil si svačinu, na protest odcházeli
z posluchárny a psali strávníkovi absenci.
K vyměšování a doplňování tekutin slouží
přece přestávka! K nutrici pouze velká.
Ano, na počátku 90. let se na vysoké škole
ještě slečny chodily dovolovat, zda si smějí
odběhnout. Zkusí-li dnes kantor deváťákovi,
který si jde z hodiny odskočit, navrhnout, že
si to má nechat na přestávku, uslyší: To si
snad děláte prdel?! Na to mám právo!

Ano, ten rozdíl dráždí. Kdysi, ještě
donedávna, byl čas k jídlu a čas k dílu.
Veřejné a soukromé, individuální a společné,
všední a sváteční, duševní a tělesné se ostře
rozlišovalo společensky akceptovanými
rituály. Dnes se všechno promíchalo.
Symbolem onoho změtení může být i nutkavé usrkávání průběžně provázející celý
den. Ono to vlastně není pití, spíš svlažování
rtů, slastné ukájení sacího pudu.

Kdysi se takto obřadně a labužnicky
upíjelo víno nebo koňak, usrkávala horká
káva nebo čaj – na vybraném místě, ve
vyhrazeném čase. Dnes si lidé unášejí
papírové a plastové kelímky s instantními
lektvary, na hony vzdálenými svým kulturním
předlohám, a nestoudně z nich upíjejí na
ulici i na schodech. Ne, nejde o žehrání na
zkaženost doby a zpustlou kulturu. Spíš
o podnět k reflexi: Toto infantilní pocucávání
musí být symptomem hlubší a zásadnější
proměny v autodomestikační evoluci
člověka domácího. Petláhev nepochybně
proces nastartovala, pak se přidali její
sourozenci – papírové a plastové kelímky,
a vývoj momentálně vrcholí u pitoreskních
bucláčků, nevzhledných kafáčů, rádoby
žertovných kýčů i high-tech termohrnků,
které se zabydlely na pracovních stolech
a přepážkách kanceláří i katedrách kantorů.

Jsou tam jako útočiště intimity v odcizeném
světě, zoufalý výraz touhy po osobní identitě
ve vše rozptylujícím prostředí, jako příznak
rezignovaného regresu k bazálním tělesným
jistotám.
Erich Fromm, známý kritik spotřebního
životního stylu, říkával, že homo consumens
je vlastně neodstavené dítě, udržované
v závislosti na mateřském prsu bohyně
hojnosti šidítky, jako jsou cigarety, jídlo
a pití, jež věčnému kojenci sugerují, že celý
vnější svět je možno orálně inkorporovat.
Pitný režim, zpočátku rozumné opatření
tělesné a duševní hygieny, se proměnil
v iracionální závislost, na níž úspěšně
parazitují prodejci nejen stokrát předražené
vody v plastu, ale i závodní a školní
bufety, dodavatelé nápojových automatů
a plastových kelímků stejně jako výrobci
roztodivných hrnků.
Takže až naše rty opět zatouží přisát se
k hrdlu láhve nebo se smočit v ohmataném
hrnku, ptejme se sami sebe, zda jsme se
nestali obětí onoho obchodníka s pilulkami
na utišení žízně z Malého prince. Ale taky
zda nás podvědomý reflex nevybízí spíše
k nalezení ztracené důstojnosti a k hledání
studny života namísto ukájení se náhražkami
pravou žízeň nehasícími.
Postřeh o pitném režimu chtěl ukázat, jak
nenápadná technologická maličkost může
mít nečekané důsledky pro psychofyzickou
hygienu, životní styl a možná i celou
kulturu – a ke všemu změnila podobu
školní výuky. Podobně by se dalo uvažovat
i o jiných zdánlivých nepatrnostech a jejich dalekosáhlých následcích, jako je
třeba v případě školní výuky PowerPoint.
O Googlu nemluvě. Ale o tom až jindy.
Vladimír ŠILER

Zahraniční studijní pobyt je
příležitostí pro všechny
Každoročně mnoho našich studentů uvažuje nad možností přihlásit se do výběrového
řízení na zahraniční studijní pobyt. Většina pak
zvažuje, jestli by semestr strávený v zahraniční byl opravdovým přínosem a zda by získané
zkušenosti alespoň vyvážily finanční výdaje se
studiem v cizině spojené.
Vedení naší fakulty často odkazuje na neopakovatelnou možnost využít finanční podpory, která je díky programu Erasmus zajištěna. Studovat v zahraničí s jistým peněžním
příspěvkem je lákavé pro mnohé z nás. Je ale
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Skupina českých studentek bohemistiky na
Univerzitě v Glasgow

třeba si uvědomit, že životní náklady jsou často
v cizích, hlavně tedy v anglicky mluvicích a severských zemích mnohem vyšší. Značnou část
svého pobytu si student hradí z vlastních zdrojů. Ovšem příspěvek na bydlení a stravu není
jedinou finanční podporou, kterou fakulta zajišťuje. Za studenta jsou hrazeny i poplatky za
studium, které jsou často velmi vysoké, a málokdo by si je mohl dovolit zaplatit sám, např.
jeden semestr na Glasgow University stojí
1800 liber – student si však nemusí dělat s tak
vysokým finančním požadavkem starosti, tato
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částka je plně hrazena z programu Erasmus.
Vyjíždějící student ale nesmí zapomínat, že finanční příspěvek, který získává, nemusí pokrývat (a zpravidla ani nepokrývá) veškeré výdaje
spojené s běžným studentským životem. Díky
tomuto druhu stipendia zaplatí náklady spojené s bydlením, ale stravu, výdaje na cestování atd. si musí student hradit z vlastní kapsy.
Aby vyjíždějící získal předběžnou představu
o výši celkových výdajů, připravuje téměř každá hostitelská univerzita materiály, ve kterých
jsou zhruba vyčísleny měsíční náklady. Díky
tomu má každý již před odjezdem představu
o tom, kolik ho bude stát nákup potravin, lístek
do kina či na metro.
S finanční stránkou je spojena i možnost
sehnat si během zahraničního pobytu práci.
Existují různé agentury či servery, které vám
s obstaráním brigády pomohou, ovšem pokud
vyjíždíte pouze na tři měsíce, je zajištění brigády opravdovým, často až nemožným oříškem. Lepší variantou je zaopatřit si potřebné
finance před odjezdem a uskromnit se ve svých
výdajích. S tím také souvisí snaha sehnat si
co nejlevnější ubytování. Řada zahraničních
univerzit nabízí studentům možnost bydlet
na studentských kolejích. Ceny za tento druh
ubytování jsou však podstatně vyšší než u nás,
navíc kapacita volných míst nepokryje všechny žádosti. V anglicky mluvících zemích je
běžné, že studenti si zajišťují ubytování sami.

Několikapatrová univerzitní knihovna
Vysokoškolské koleje zde sice fungují, ale jsou
určeny studentům s dlouhodobějším pobytem a jejich cena je ve srovnání s ubytováním
v soukromí vyšší. Často za ubytování na koleji
student vyčerpá celý příspěvek od domácí univerzity, zajistí si tím však bydlení v blízkosti
školy, takže mu odpadají výdaje za dopravu, má zajištěn poměrně vysoký standard, je
ubytován v kolektivu ostatních studentů a při
jakýchkoliv potížích vedení kolejí svým bydlícím ochotně pomáhá. Pro zajištění soukromého ubytování v Anglii či Skotsku je potřeba
obrnit se trpělivostí a využít pomoci realitních
agentur a inzerátů.
Po překonání počátečního stresu z různého
vyřizování čekají na studenta již jen ty příjem-
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Nádvoří Univerzity v Glasgow
né záležitosti spojené s běžným studentským
životem. Snad všichni se jazykově zdokonalí,
protože veškerá komunikace probíhá v cizím
jazyce. Neznamená to, že se očekává jeho
naprosto dokonalá a perfektní znalost. Ohleduplnost, s jakou je k zahraničním studentům
přistupováno, je opravdu velká, takže nejen
v knihovně, ale v jakékoliv instituci vám trpělivě vysvětlí požadavky, které se od vás očekávají. Navíc jsou posluchačům nabízeny lekce
cizího jazyka s rodilými mluvčími; je však potřeba brát v potaz, že tyto lekce bývají za poměrně vysoký poplatek. Příležitost, jak se co
nejrychleji zapojit do různých aktivit, nabízejí
studentské kluby a agentury, které od začátku
vašeho pobytu pomáhají všem začlenit se do
nového kolektivu a dále organizují pro studenty několik akcí – výlety po okolí, hudební večery, studentské večeře, divadelní představení,
odpolední sedánky u kávy atd.
Pobyt v zahraničí si samozřejmě vyžaduje
i plnění studijních povinností – každý student
si musí zapsat určitý počet předmětů, v jejichž
výběru nebývá omezen. To nemusí platit pro
každou univerzitu, někdy je zahraničním posluchačům odepřena možnost navštěvovat
předměty jiného oboru. Nejen průběh a obsah
předmětu, ale i způsob zakončení se často liší
od toho, na co jsme běžně zvyklí na naší domácí univerzitě. V zahraničí jsou často používány jiné metody výuky, které naše studenty
buď nadchnou, nebo si po jejich absolvování
začnou vážit praktik našich vyučujících. Často se studenti setkávají s otevřeným a zcela
liberálním přístupem, mají dostatek prostoru
a respektu k vyjádření vlastního postoje; s tím
souvisí i požadavek na aktivitu posluchačů
a poměrně vysokou míru jejich připravenosti
na jednotlivé semináře; studenti jsou nuceni
naučit se vymezit a formulovat své názory,
k jejichž obhájení mají vždy dostatek prostoru.
Na to, aby se student uměl na základě znalostí a argumentace prosadit, kladou v zahraničí
velký důraz; debata, která by v českém prostředí mohla být považována až za opovážlivou ze
strany studenta vůči autoritě přednášejícího, se
stává v zahraničí téměř běžnou. Podle mých

zkušeností z Glasgow vyučující považují své
studenty za opravdové kolegy, jejichž názor,
pokud je podložen studentovou znalostí problematiky, plně respektují.
Další velkou předností, kterou zahraniční
univerzity nabízejí, jsou dokonale vybavené
knihovny. Studenti, kteří hodnotí naši univerzitní knihovnu jako dostačující, zjistí, že to, co
je u nás považováno za nadstandard, v zahraničí je v této oblasti slabým průměrem. Kvalitní
technické vybavení a bohaté knižní a časopisecké zdroje můžou studenti pohodlně využívat pro psaní své bakalářské či diplomové práce od ranních až do večerních hodin často sedm
dní v týdnu. V zahraničí se tak stává zvykem
trávit v knihovně společně s dalšími studenty
značnou část volného času.
Množství pozitiv, která zahraniční studium
nabízí, podle mého úsudku rozhodně převažuje nad případnými negativy. Počáteční obavy
studentů ze zahraničních cest jsou tedy možná pochopitelné, nicméně by neměly zabránit
rozhodnutí přihlásit se do výběrového řízení
a udělat maximum pro možnost strávit semestr
či dva studiem v zahraničí. Je nutné připustit
si i finanční zátěž celého projektu, ale možnost
osamostatnit se, využít nabízených příležitostí, zdokonalit se v jazyce, poznat cizí tradice
a kulturní prostředí by se tak měla stát pro co
nejvíce studentů, hlavně těch, kteří se věnují
jazykovému studiu, prioritní.
Po osobní zkušenosti mohu anglicky mluvícím studentům doporučit navštívit Glasgow
a strávit minimálně jeden semestr na zdejší
univerzitě. Nejen toto město, ale celá země
nabízí spoustu možností – cestovat, setkat se
se spoustou zajímavých lidí, seznámit se s anglosaským pohledem na českou kulturu a literaturu – a tím vším osobně přispět k formování
česko-skotských vztahů. Případným zájemcům
o pobyt právě v Glasgow doporučuji navštívit
facebookovou skupinu Czech in Glasgow, kde
můžete kontaktovat kteréhokoliv člena skupiny a získat tak další informace o pobytu v tomto multikulturním a v mnohém naši Ostravu
připomínajícím městě.
Yvona ESTERKOVÁ
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Netradičně tradiční
Den otevřených dveří na Filozofické fakultě
Kdy byla založena Filozofická fakulta
Ostravské univerzity? Kolik na ní v současné době studuje studentů? Kdo stojí
v čele fakulty? Který obor má největší počet studentů? Jak se jmenuje hospůdka ve
dvoře fakulty?

fakulty a pak jejich kroky směřovaly do
studentského klubu StudentOFF, kde jim
byla představena pestrobarevná škála jeho
aktivit. Mnozí z nich rovněž využili a ocenili možnost občerstvit se v sousedící hospůdce Voliéře. Na závěr návštěvníky čekalo vyhodnocení kvízu, za jehož správné
odpovědi byli odměněni dárkovou taškou
s publikacemi a propagačními materiály
Filozofické fakulty.
Soudě dle přátelské atmosféry, která
provázela letošní Den otevřených dveří
a také na základě nadšených ohlasů jeho
Nejen o přivítání návštěvníků Dne
návštěvníků, se premiérová spolupráce se
otevřených dveří se starali: zleva Jitka
Stavovskou unií studentů a studentskou
Platovská, Karel Střelec, Jaroslava
komorou Akademického senátu FilozoficKořená a Jiří Černoch
ké fakulty zdárně uvedla a věříme, že bude
z řad maturantů, ale i z řad lidí v aktiv- i nadále pokračovat.
ním zaměstnaneckém procesu, pro které
Jana BOLKOVÁ
fakulta nabízí množství studijních oborů
v kombinované formě studia a v programu celoživotního vzdělávání.
Podobně jako v letech předchozích se
největšímu zájmu těšily obory psychologie, management v neziskovém sektoru
a angličtina ve sféře podnikání, zvýšený
Sídlo FF OU
zájem byl zaznamenán o studium ruskéNejen tento kvíz, ale i další zajímavý ho jazyka.
Po prezentacích studijních oborů si
program si premiérově pro letošní Den
většina
zájemců prohlédla s komentootevřených dveří Filozofické fakulty, koZájemci o studium na FF
vaným
výkladem
studovnu Filozofické
naný ve dnech 6.–7. ledna 2012, připravili
pro zájemce o studium členky a členové
studentské komory Akademického senátu
Filozofické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě a Stavovské unie studentů.
Jaroslava Kořená, Jitka Platovská, Karel Střelec a Jiří Černoch ve vestibulu budovy E přátelsky vítali příchozí uchazeče
informativními brožurami Proč studovat
Filozofickou fakultu Ostravské univerzity
v Ostravě, dle jejich zájmu jim pak nabízeli letáčky s prezentacemi studijních
oborů a společně s referentkami studijního
oddělení odpovídali na jejich dotazy. Následně zájemce navigovali do konkrétních
učeben, ve kterých pedagogové jednotlivých kateder a oddělení fakulty podávali aktuální a ucelené informace o studiu
daného oboru, včetně podmínek přijetí
pro akademický rok 2012/2013. Zájem
o studium na filozofické fakultě projevilo
Z prezentace katedry historie
Fota: Miroslav Maňas a Tomáš Rucki
přibližně sedm set uchazečů (657) nejen
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Tak děláme tam jen samé blbosti?
Co je vlastně úkolem členky či člena
fakultního akademického senátu? Kromě
banalit jako chodit na schůze, být připraven na projednávaná témata, klást dotazy
a poslouchat odpovědi, vlastně nic. Z pohledu některých kolegyň a kolegů dokonce
jejich úloha coby senátorů skončila aktem
zvolení a následně inaugurací nového děkana. Takže opravdu garantuje funkce člena senátu pouze tříleté období sladkého

nicnedělání a další položku do akademického životopisu? A je to tedy s námi tak
špatné?
Právě minulý týden jsem si s jednou
kolegyní-nesenátorkou povídal na téma,
co „tam“ vlastně děláme. „Třídění odpadu,
ekologizace, Listy… Pořád řešíte blbosti.
To nechte vyhnít! Jsou důležitější věci.
Třeba fúze. O tom byste měli jednat!“ Takových hlasů a ohlasů poslední dva roky

slýchám víc a víc, jak informace o fúzi
jsou stále mlhavější, pokud vůbec nějaké
jsou, a spíše vynucené na vedení univerzity než chtěně poskytované. „Ovšem,“
jak jsem oné kolegyni vysvětlil, „jsou na
naší fakultě dvojí senátoři. Akademickým
žargonem ‚malí‘ a ‚velcí‘.“ Dané rozdělení
nereflektuje jejich tělesnou výšku, velikost
ducha či jinou vlastnost. Tzv. velcí senátoři
jsou členy „velkého“ senátu, tedy celouni-

Pokračování na straně 12

BARRÁK

aneb hudební kluby a noční život v Ostravě
– odvrácená tvář studentské existence

Přejdeme po několikrát rekonstruovaném Masarykově náměstí a vydáme se
směrem k Sýkorovu mostu. Čím dál, tím
větší problémy dělá dlažba ženám s jehlovými podpatky, zvláště večer. Ale tam,
kam jdeme, se na jehlách nechodí. A chodí se tam právě až za tmy. Před mostem
uhneme doprava a na nábřeží staneme
před omšelým barákem. Poslední otevřený vchod a za ním nevábná, avšak silně
osvětlená chodba. Kdo sebere všechnu odvahu a vstoupí, dostane se úzkým rozmláceným schodištěm před dveře, za nimiž se
otevře docela jiný svět: zářivě osvětlený
bar a za ním hudební klub zvaný Barrák.
V budově byla na počátku 20. století továrna na čokoládové bonbóny, pak
kanceláře, pak sklady, až nakonec za komunistů zchátrala natolik, že byla určena
ke zbourání. Po roce 1989 ji zasquatovali
mladí hudební nadšenci a zřídili v ní bazar hudebních nástrojů. Odtud byl už jen
krůček k hudebnímu klubu s názvem Hudební bazar. Barák, zvenčí dál chátrající,

začal žít novým vnitřním životem. Vystřídaly se v něm hudební kluby Prostor
a jeho Tančírna, THC Tribuna, dokonce
i Hrob. Celá budova je zasvěcena hudbě –
muzikanti zde mají svá zázemí v podobě
zkušeben, obchodu i pódia.
V poslední fázi byl klub věrným obrazem svého místa – domu na odpis v mrtvé
zóně: za dveřmi vítal návštěvníka hustý
cigaretový dým, skrze nějž bylo těžké rozeznávat i obličeje dobrých známých. Klimatizace prostě nestíhala. Avšak slovy Jana
Hauberta: „Je to známka punku!“ Stejně
jako převládající černá v odění návštěvníků.
Na webu ov-kluby.net už pamětníci
sepisují zhruba patnáctiletou historii ostravských hudebních klubů a s nostalgií
vzpomínají na někdejší pestrost a nespoutanou bujnost nočního života tancechtivé
mládeže, s níž se dnešní skromná a usedlá
nabídka nemůže rovnat. Barák, v němž
sídlil Hudební bazar nebo klub Prostor,
byl raritou nejen tím, že se v něm konaly taneční párty současně ve třech patrech
nad sebou, ale i tím, že měl největší prostory, včetně nezbytného zázemí pro koncertující muzikanty. Jako by sice krátká,
ale přece jen už tradice vtiskla baráku
genia loci, hudebního génia. Dostal i nápis – Hudební svět. Kluby v něm vznikají
i zanikají – aby záhy vznikly nové.
Dnes se tedy jmenuje Barrák a je kompletně rekonstruován. Klimatizace funguje, přibylo dokonce i topení, bar se jen

leskne. V programu se střídají místní, regionální, ale kupodivu pravidelně i zahraniční kapely, zejména aktuálních variant
rocku, metalu i punku.
Dům, nedávno určený k likvidaci, se
poznenáhlu ocitl v sevření vydevelopeřených novostaveb. Dostal se do lukrativní
zóny. Uvidíme, jak se rockeři a pankáči
sžijí s ajťáky a kravaťáky (či naopak).
V baráku se tradičně pořádaly různé studentské akce. Jsem zvědavá, jestli se sem
studenti budou stahovat i nadále.
Nevím, zda bych řekla, že Barrák je
můj nejoblíbenější klub – ale určitě jako
jeden z mála ve městě stojí za to…
Sabina JESENOVSKÁ

Fota: archiv autorky
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Tak děláme tam jen samé blbosti? Pokračování ze strany 11
verzitního Akademického senátu Ostravské univerzity. Oni volí rektora, schvalují
univerzitní rozpočet a také posvětili fúzi,
o níž jsme se jako akademická obec Filozofické fakulty OU dozvěděli loni v lednu jaksi mimochodem a náhodou. Na ně
je tedy třeba se obracet v těchto věcech.
„Malý“ senát může jen žádat více informací, „úkolovat“ v těchto záležitostech
vedení fakulty, aby jeho stanoviska a požadavky tlumočilo na jednání kolegia
rektora, ale nic víc. A to, myslím si, dělá
dostatečně.
Proto možná, i vzhledem k tomu, jaký
dárek (fúze) jsme si nadělili k dvacátému
výročí, a píšu záměrně „nadělili“, neboť
lid má takový parlament, jaký si zvolí, a to
platí i o „malých“ a velkých“ senátorech
jako zrcadle akademické obce, je čas na
zamyšlení.
Letošní rok je rokem volebním. Akademickou obec čekají volby do „velkého“,
tedy univerzitního, senátu, i do senátu
„malého“, fakultního. Oba senáty budou
volit nejprve nové vedení univerzity a na
jaře 2014 pak i nového děkana či děkanku fakulty. Takže, buď budeme nominovat
z řad učitelů a studentů ty, jejichž jediným
předpokladem je deklarovaná „ochota to

tam odsedět“, anebo opravdu zodpovědně
zvážíme, koho navrhneme a komu dáme
hlas. Půjde totiž nejen o to, jak bude probíhat fúze, která zatím budí dojem dobře
připravené partie dvou hráčů, kterou my
bychom stejně nepochopili, a tak nám ji
nikdo ani moc nevysvětluje, ale i o to, jaké
místo v ní bude hrát fakulta.
Moji přátelé vědí, že jsem skeptik
a současně optimista. Tyto dva pohledy
se protínají a sváří i v mém hodnocení
fakulty, univerzity i vědeckého života. Se
vší skepsí k akademismu a poplácávání se
po ramenou, jak jsme dobří, tak nejsme na
tom zase tak špatně. Nejprve tedy mé optimistické já. Nejsme rozhodně fakultou,
jejíž vědeckou kvalitu tvoří pouze tuny
neprodejných sborníků, desítky skript vydávaných za vědecké monografie a galerie
nepublikujících doktorů, docentů a profesorů. Za dané situace mě pak tedy ještě více
zajímá, jaká bude naše pozice ve struktuře
nové univerzity a zda máme šanci uchovat
si podmínky pro nastoupený trend. A to
i s ohledem na to, že ministerstvo školství
sice posvětilo fúzi a status budoucí „superuniverzity“ jako „výzkumné“, ale jaké
bude místo fakulty v nastavování pravidel
provozu a organizace nové univerzity, to

mi zatím nikdo jasně nevysvětlil. Navíc,
ve stále tvrdším soupeření mezi univerzitami je to opravdu pouze věda a výzkum, co
přináší peníze a prestiž. Vzhledem k tomu,
jak se stále mění ministři, a s každým novým rovněž koncepce školství, nejsem si
zcela jist, zda úřednická deklarace, že jsme
„výzkumná“ univerzita, nám daný přívlastek reálně přinese a zachová. A tedy zda
(zde mé skeptické já) za několik let při novém hodnocení univerzit nespadneme opět
do kategorie regionální vysoké školy. Kdo
zaručí, že v současnosti badatelsky dobře
nastartovaná filozofická fakulta bude mít
šanci dosáhnout na peníze pro vědu, když
budeme součástí univerzity s renomé hornolhotské polytechniky? Z mé nejistoty
mě bohužel nevysvobodila ani předvánoční prezentace pana rektora pouze rétoricky
velmi obratně využívající slovo „fakulta“
a celé jeho paradigma.
Jak to bude doopravdy, na to se budou
ptát právě noví „velcí“ senátoři. Na nich
a také na novém „malém“ senátu pak bude
záležet především, zda si fakulta i v rámci
nově vytvořené univerzity „ohlídá“ místo
odpovídající jejímu významu. Na budoucích voličích potom záleží, zda budou za
svými senátory chodit a ptát se. Jedině
otázky totiž mohou přinést odpovědi.
Jaroslav DAVID

Odešel profesor EDVARD LOTKO (1932–2011)
Ve středu 18. ledna by se byl dožil 80 let. Nebylo mu žel přáno. Filozofická fakulta Ostravské univerzity vděčně vzpomíná na jeho spolupráci zejména s katedrou slavistiky,
ať již zde působil jako člen oborové rady doktorského studia, jako přednášející nebo
recenzent a examinátor. Ochotně vždy přijížděl mezi nás a jeho přínos, nejen odborný,
ale i společenský, byl nemalý.
Věnujeme-li vzpomínku na zemřelého
(16. prosince 2011), necítíme se ještě dnes
povoláni podrobně rozebírat jeho vědecké a pedagogické dílo. Jistě se tak v budoucnu stane. Připomeňme tedy alespoň
ve stručnosti jeho vědecký profil: pracoval hlavně v oboru současného českého a
polského jazyka v jejich základních složkách – mluvnici, dialektologii, lexikologii
a stylistice, mimořádné místo zaujímají
jeho česko-polské studie a monografie
konfrontační, mající namnoze pionýrský
charakter, stejně tak jako jeho sledování
translatologické problematiky.
Jeho akademická kariéra začala v Olomouci na katedře českého jazyka, pozdější
tříleté působení na Jagellonské univerzitě
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v Krakově (jako lektor) ukončil doktorátem,
po návratu na Palackého univerzitu jí zůstal
věrný až do smrti, dosáhnuv na ní postupně kandidátskou a docentskou hodnost a
posléze profesuru. V jistých obdobích byl
vedoucím katedry a proděkanem. Byl pravidelným aktivním účastníkem mezinárodních
slavistických kongresů, letní školy polského
jazyka a literatury v Polsku, s Krakovem
jsou vedle zmíněného lektorátu spojeny jeho
monografie a spoluúčast na zajímavém česko-polském slovníku zrádných slov.
K jeho jubileu 75 let uspořádala katedra
českého jazyka Univerzity Palackého vědeckou konferenci, na níž ostravskou polonistiku reprezentoval profesor M. Balowski.
Jiří DAMBORSKÝ
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
Studenti hloupnou… a nevzdělanost světu vládne...
Lidové noviny – ORIENTACE / SALON, 19 .11. 2011
(Materiál publikujeme ve zkrácené verzi.)
Vzdělanou Evropu před časem
okouzlil rakouský profesor filozofie
Konrad Paul Liessmann, který shromáždil námitky proti posedlosti vzděláním pro všechny. Za lament nazvaný
Teorie nevzdělanosti: Omyly společnosti vědění získal v Rakousku titul
vědec roku, v Česku pak cenu Nadace VIZE 97. Na stav studentstva, škol
a přijímání Liessmannových tezí se
ptáme tří vlivných profesorů – biologa, sociologa a filozofa.
LN: Nezaorali jsme v nadšení ze
studentské revoluce něco zásadního?
Nedostaly školy velikou nezávislost dřív,
než se stačily proměnit? A nemají studenti
dnes neúměrný vliv na chod univerzit?
Ivo Možný: Nešťastným dědictvím
revoluční euforie je fatální nerovnováha
pravomoci a odpovědnosti univerzitních
a fakultních senátů. Studenti a nehabilitovaní asistenti v nich rozhodují o věcech,
kterým nerozumějí anebo kde jsou v konfliktu zájmů.
Studenti rozumějí chodu univerzity
jako špačci ornitologii. Vidí z ní než malý
úsek svého vlastního studijního programu,
znají jen od pohledu a poslechu těch
několik učitelů, které si zapsali ve svém
studijním programu, v jednom z desítek.
Myslí si, že jejich učitelé jsou tu proto, aby
je učili. Tečka. To, že univerzitu posouvá
vpřed právě badatelská činnost učitelů, moc
nevědí – a vlastně po právu je to nezajímá.
Jsou jako Bumbrlíčci, spolkli by fakultu,
aby sami vyrostli – co z ní po nich zůstane,
až oni dostudují, to je pochopitelně zajímat
nemůže.
Ve své neinformovanosti jsou snadno
zmanipulovatelní – demonstrovala to názorně úloha senátu v plzeňské aféře. Přidá-li se k nim několik asistentů, mají v senátech většinu. Asistenti jsou často v konfliktu zájmů: jejich zájem udržet si místo
je nutně v konfliktu s bytostným zájmem
univerzity vybírat si za stálé učitele jen ty

nejlepší z nich. Takové senáty volí děkana,
schvalují stomilionové i miliardové rozpočty. Tak to se nepovedlo.
Jan Zrzavý: Bohužel, je to tak. Každý
systém založený na samosprávě těch, kdo
jsou uvnitř, nutně degeneruje k výhradní
obhajobě zájmů těch, kdo jsou uvnitř. Takovýto cechovní systém je pak pochopitelně nereformovatelný zevnitř a čeká na
katastrofu, nejlépe ekonomickou či demografickou nebo obojí. Vždycky když slyšíme nějakého ministra či náměstka, jak říká
„změny ano, jistě, ale nelze je vnucovat,
musí se na nich shodnout reprezentace vysokých škol,“ můžeme si být jisti, že se nic
podstatného nestane.
Stanislav Komárek: Jenže polistopadová euforie nemohla proběhnout o mnoho
jinak, než jak probíhala. Jistě by bylo možno vysoké školy zcela zásadně přestrukturovat či lépe řečeno znovu poskládat podle
vzoru: Nový prezident vybere dle svého
nejlepšího uvážení rektora, ten děkany fakult, ti šéfy ústavů a tak dále. V této chvíli
by býval byl i vhodný moment k fúzi univerzit a Akademie věd.
Netuším, zda by výsledky byly lepší či
horší než pomalý přerod, kdy lidé minulosti
musejí takzvaně vymřít. Vliv studentů jako
neúměrný nevidím, destruktivní impulzy
přicházejí spíše z Bruselu než od nich.
LN: Skeptici, a není jich málo, si stěžují, že obecná úroveň vzdělanosti u nás
neustále klesá. Jak je to ale možné, když
studuje stále větší procento lidí? Jsme
hloupější než naši předci?
Stanislav Komárek: Gaussova křivka
rozložení inteligence v populaci se pochopitelně nezměnila, co se změnilo, jsou dva
faktory – na vysokou školu nastupuje už
mnohem více než nadpoloviční většina celého populačního ročníku a objem tohoto
ročníku naopak porevolučním propadem
porodnosti značně klesl. Rovněž očekávání, že diplom bude automatickou poukázkou na „lepší“ místa ve společnosti, se
budoucně ukážou jako zavádějící. Potíž

je rovněž v tom, že kdo nesplňuje dobový
ideál „vyššího středního úředníka“, není
honorován a je chápán jako méněcenný. Vzhledem k tomu, že staré představy
o tom, že každý člověk je stvořen k obrazu božímu, velmi zeslábly, zakládá se dnes
lidská důstojnost na představě stejnosti.
Každý prý může být jaderným fyzikem,
a kdo není, pak proto, že byl nějak zanedbán či diskriminován – a diskriminaci lze,
jak známo, žalovat (discriminatio původně
znamená „rozlišování“, třeba i těch, kdo
mají nadání k určité věci).
Petr Kamberský (LN): Na oborech,
které nabírají desetinásobek studentů než
před dvaceti lety, nutně musela poklesnout
úroveň průměru. Nicméně ta otázka je celá
zavádějící: srovnáváme konzumní víno
s výběrem z nejlepších vinic. Zvládli jsme
přechod od elitního školství, kdy studuje
nanejvýše 15 procent populace, přes masové (maximálně každý druhý) až po univerzální, kdy jdou „na vejšku“ klidně dvě
třetiny ročníku, za necelých patnáct let.
V nepostižených zemích tohle trvalo půlstoletí.
Pokud studuje ve třetím stupni
nadpoloviční většina populace, nutně se
mění i typus studenta. Jen se tomu musíme
přizpůsobit: elitě dát elitní a mase masové
vzdělání.
Jan Zrzavý: Představa poklesu vzdělanosti je nutně spojená s představou, že dřív
bývalo lépe. Rád bych slyšel, kdy že panoval ten zlatý věk, kdy byla obecná vzdělanost celé (celé!) populace vyšší než dnes.
Za Karla IV., za tatíčka Masaryka, v padesátých letech? Blud o poklesu vzdělanosti
vychází z několika předsudků – zabývá se
kvalitou viditelných elit, navíc libovolně
definovaných (například „univerzitní profesoři“ nebo „univerzitní absolventi“), nehodnotí trendy na dostatečné, dejme tomu
staleté škále a srovnává úroveň vzdělanosti
podle čistě subjektivních kritérií (například
latina, čtení románů, počítání přes desítku,
krasopis, kotrmelec, Mendělejevova tabulka svisle i vodorovně). […]
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Ivo Možný: Tož o něco hloupější jsme.
Je to dáno geneticky. Kam až naše záznamy sahají (po ročník narození 1911) platí,
že čím vzdělanější Češka, tím má méně
dětí. Z vysokoškolaček zůstává třetina
bezdětných. A negativní selekce probíhá
i jinak. Takže souhrnný intelektuální potenciál české populace klesá. Ten dojem,
který máme třeba z parlamentu, je podložený. […]
LN: Sdílíte Liessmannovo přesvědčení, že jsme „společností nevzdělaných“?
Existují pro to nějaká data, nebo je to z
větší části spíš pocit, že svět už prostě není,
co býval?
Stanislav Komárek: Jak vlastně kvantifikovat a měřit vzdělanost a co to je? A je
vzdělanost opravdu jen to, co zvyšuje naše
šance na trhu práce? Platón by si rval šediny, Darwin by se jevil jako společenský parazit a rentiér obírající se titěrnostmi. Mají
mít všechny školy v zemi, od univerzity
v sídelním městě po ty významově či geograficky marginální, jedině a pouze tento
cíl? Co by měl vlastně vzdělanec znát? Je
na to víc otázek než odpovědí.
Největší nebezpečí pro společnost
představují, jak známo, polovzdělanci,
prošlí nějakým rychlokurzem o tom, „jak
to je“. Lidé prostí (a zároveň inteligentní)
bývají mnohem moudřejší, ale už je obtížné
je potkat. Je také pravda, že znalosti vlastní
minulosti, antického a křesťanského odkazu a podobně, jsou stále mlhavější a mimo
dosah většiny populace. Samozřejmě jen
ten, kdo je od tradice odtržen, může s plnou vervou budovat krásný nový svět
sociálních sítí a virtuálních projektů. […]
Ivo Možný: „Společnost nevzdělaných“ je marketingový titul. Svět už ale
opravdu není, co býval. Oprávněně se asi
dá jen říct, že celková vzdělanost západních
společností zprůměrňuje, obsahově se mění
a snad i mírňounce klesá. Je to dáno povahou naší kultury, tedy demokracií a kapitalismem. „Osvícenství udělalo ze vzdělání
hodnotu, kapitalismus pak z něho udělal
zboží,“ všiml si už před půl stoletím Theodor Adorno. Univerzity při tom ztratily
étos, který z nich od soumraku středověku
po soumrak moderní doby dělal krystalizující instituci naší civilizace. V demokracii
je neprůchodné udržet akademický numerus clausus – tedy věkovité právo univerzit
stanovit si, že vezmou určitý počet studentů
a dost. Daňoví poplatníci se pak plebejsky
ptají, proč by měli platit univerzity, na které
se jejich děti nedostanou? […]
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Jan Zrzavý: U drůbeže se rozlišují plemena masná a plemena okrasná. Obojí se
k čemusi hodí, ale obojí je dobré nezaměňovat. Masifikace terciárního vzdělávání
znamená, že co kdysi dělal maturant, dnes
dělá bakalář, ale to opravdu není žádný
sofistikovaný intelektuál. Problém je jinde: jak v mase těch masných rozeznat pár
procent okrasných, z nichž v dalších stupních vzdělávání ty sofistikované intelektuály vyrobíme. To neumíme – problém není
v tom, že by nám tihle lidé někam utíkali,
ale v tom, že do nejvyšších (nadbakalářských) pater, která zhruba odpovídají dávným vysokoškolákům, pouštíme pro jistotu i ty jedince, kteří mají skončit s titulem
Bc. (tedy bývalý maturant z průmyslovky)
a odejít do praxe. To ovšem rodí frustraci
na všech stranách.
Stanislav Komárek: Je nahlédnutelné,
že v komplikované moderní společnosti je
znalost byrokratických a technických dovedností pro získání zaměstnání klíčová
a jen se srpem či kladivem je dnes obtížno
se uživit. Problém vzniká v okamžiku, kdy
se tomuto masovému a dlouhému vzdělávání nechá nálepka univerzita – řekněme
„Univerzita lokálních studií a menedžmentu turistického ruchu ve Vlachově Březí“
–, spojovaná tradičně s elitními učilišti.
Vzniká pak podobný efekt, jako když se
na uzené směsi drcených kravských uší,
pilin a sojových pokrutin skví nápis Pražská šunka. Stačilo by změnit název třeba na
„vyšší pokračovací škola“.
Zcela záhubný pak je systém rozdílení
financí podle počtu studentů či absolventů.
Ani školné na tom mnoho nemění: otázka
pak vzniká, zda diplomy rozdávat, či rozprodávat. Obecná tendence doby, tunelování, které ponechá vnější slupku a vyprázdní obsah, zachvátila nejen třeba firemní
a finanční svět, ale i vzdělávání. […]
Ivo Možný: Masové terciální vzdělání
(neplést s univerzitním) je mocnou
kompetitivní výhodou v soutěži pozdně
moderních společností o vzácné zdroje.
I když je bakalářské studium z hlediska univerzitních standardů naprosto
druhořadé kvality, i takto studovat je pro
mladého člověka lepší nežli od osmnácti
zařezávat. Delší pobyt ve studijním
prostředí oddaluje jeho práh rezignace na
další sebezdokonalování a zvětšuje jeho
schopnost adaptability. Malér nastává až při
LN: Je opravdu univerzitní studium zmasovění magisterského a doktorského
u nás příliš masifikované? A pokud ano, stupně – a to přesně je ten septik, do kterého
je to špatně? Mělo by být vyhrazeno jen jsme upadli. […]
Připravila Eva Mrhačová
elitnější společnosti? […]
LN: Jací jsou vaši studenti? Jak se
vám učí dnes ve srovnání s dobou řekněme před patnácti, dvaceti roky?
Stanislav Komárek: Moji studenti
jsou, pokud se týče špiček, takoví, jako
bývali. Přibylo mezi nimi ovšem mnoho
těch, kteří by se za dřívějších časů věnovali třeba kontrolám jízdenek či ondulacím.
Obrovský nárůst kvantity zkoušených už
znemožňuje věnovat se jim individuálně,
což vede k nutnosti ty nadané zanedbávat
a nechat je, aby si pomohli sami.
Nutnost vypracovávat ročně na školách
tisíce a tisíce bakalářských a diplomových
prací a tyto se vší formou obhájit, se stává noční můrou pedagogů. Problém není
až tak v tom, že se vzdělává hodně lidí
průměrných, ale v zanedbávání lidí nadprůměrných – žádná doba nebyla v jejich
zglajchšaltování tak konsekventní jako ta
naše, a to je co říci. Podobně jako záchrana
města visela kdysi na deseti spravedlivých,
visí dnes budoucnost možná na deseti talentovaných. Když je ubijeme pod heslem
rovnosti šancí, sklidíme jednou hořké plody. Řekněme Čína, ta se svým talentům
věnuje.
Ivo Možný: Mají to těžké. Drtí je nesnesitelná lehkost bytí, jako nás všechny.
Obtížná možnost soustředění, kterou tu
viděl Havel už před půl stoletím, se od té
doby enormně prohloubila. Příliš mnoho
podnětů a šancí, k zešílení. Facebook, YouTube…, to mnohým z nich dláždí cestu do
pekel. Už k nám dorážejí ročníky mladých
lidí, kteří se nikdy nemuseli, a vlastně ani
nemohli soustředit řekněme po pět hodin
v kuse na jediný podnět. Člověk se s tím
nerodí, dítě baví hračka nejprve pět minut,
pak čtvrt hodiny… někdy v osmnácti se ta
schopnost dotvaruje a tuhne jako sádra; na
univerzitě už s tím moc nenaděláme. Klipová kultura je protipólem vzdělanosti.
[…]
Jan Zrzavý: Učím dvacet let, včetně
různých seminářů, kde studenti (obvykle běžní, nepředvybraní druháci a třeťáci)
pracují s původní vědeckou, tedy bez výjimky cizojazyčnou a dosti kontraintuitivně formalizovanou literaturou. Jsou pořád
stejní. Schopných je málo, ctižádostivých
taky, oba klady se scházejí jen výjimečně,
průměrní jsou průměrní, skutečné „lůzry“
moc nepotkávám.

