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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
RENESANCE I. / Co je renesance?
Pojmem renesance obvykle označujeme 

období dějin umění mezi léty 1300 a 1600. 
Samotný termín je francouzským překladem 
italského humanistického pojmu rinascita 
(znovuzrození), hlásícímu se k estetickému 
a intelektuálnímu odkazu antiky. Pojem re-
nesance se začal používat až v 19. století, 
kdy byla chápána jako zásadní duchovní  
a umělecký obrat ve vývoji evropské kultury 
a dějin. 

Jako první přišel s představou nového 
světa ohlížejícího se k epoše antiky jako 
dokonalého vzoru pro současný svět Fran-

cesco Petrarca. Ideu dokonalosti antického 
umění přijali florentští umělci a humanisté, 
hlásající znovuzrození umění a jeho návrat 
k napodobování přírody po vzoru antických 
umělců. 

Renesance začala v Itálii díky výjimeč-
né dějinné souhře kulturně-ekonomicko-
politických okolností, jež se odehrávaly od  
12. století. Tyto okolnosti umožnily velké 
skupině intelektuálů a umělců (humanistů), 
aby začlenili nové – klasické – hodnoty do 
svého světa, zakořeněného ve středově-
ké kultuře a mentalitě. Renesanční Itálie, 
zejména její právo a školství, vycházela 
z římských tradic. Země netvořila sourodý 
politický celek, formovaly ji autonomní 
městské státy, jež se staly hlavními nositeli 
renesanční kultury. Zásadní ekonomickou  
a politickou roli, vedoucí ve 13. století k ne-
bývalé prosperitě lombardských a toskán-
ských měst a k následné podpoře umění, 
hráli magnáti, kteří tvořili tzv. commune – 
komunální, zdánlivě demokratickou vládu. 
Během 13. století ve městech sílila nová po-
litická skupina rekrutující se z řemeslníků  
a majitelů menších manufaktur – tzv. popo-
lo, kteří od roku 1200 zakládají guildy – ce-

Tzv. vitruviánský muž od Leonarda 
da Vinci (1487) – vyjadřuje estetický 
koncept antiky i renesance, postave-
ný na představě, že proporce mužské-
ho těla jsou dokonalé a harmonické, 
a proto by i estetické principy archi-
tektury měly být vyjádřeny na základě 
matematicko-geometrických poměrů, 
vycházejích z proporcí lidského těla. 
Dílo antického architekta Vitruvia De-
set knih o architektuře se stalo este-
tickým kánonem renesančních malířů  
a architektů 15. a 16. století.

Dante Alighieri od florentského malí-
ře Domenica Michelina (1465). Dante 
stojí s otevřenou Božskou komedií před 
zlatými branami Florencie, jejíž archi-
tektuře dominuje kupole florentského 
dómu od Fillippa Brunelleschiho, po-
stavené přesně sto let po Danteho smrti 
(v roce 1421). Kompozice představuje 
dobové chápání dějin: postava Dante-
ho je pomyslným článkem stojícím mezi 
středověkým chápáním dějin jakožto 
dějin spásy a „novým“ věkem obrody, 
symbolizovaným Florencií. 

Pohled na současnou Florencii, 
kolébku renesance

chovní korporace. Obě politicko-mocenské 
síly hrály zásadní roli v kultuře renesanční 
Itálie a patřily k hlavním objednavatelům 
uměleckých děl 14. a 15. století.

Daniela RYWIKOVÁ
Fota: archiv autorky
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Kostel sv. Josefa Don Bosco

Vítkovická / Moravská Ostrava
fa Václava Nekvasila,
pobočka Mor. Ostrava,
1934–1937

rekonstrukce interiérů 
Vladimír Dvořák, 1990

Téma ocelového kostela se poprvé obje-
vilo ve Vítkovicích v souvislosti se snahou 
zřídit vlastní farní správu. Znovu se to stalo 
aktuální v meziválečné době v rámci snahy 
postavit v sousední Moravské Ostravě třetí 
katolický kostel. Kostel sv. Josefa Don Bos-
co je první kostel s touto konstrukcí v me-
ziválečném Československu a jeden z mála 
v tehdejší Evropě. Hlavní průčelí je kaská-
dovitě odstupňované s osově přestavenou 
hranolovou věží, jíž dominuje velký kříž, 
postavený na střeše věže. Boční průčelí s pá-
sovými okny jsou rytmizována pilíři kon-
strukce. Fasády jsou omítány břízolitem. Je 
to trojlodní bazilika s plochými střechami. 
Unikátní ocelovou příhradovou konstrukci 
tvoří šestnáct ocelových rámů, opláštěných 
betonem. Ve výsledku tak hlavní loď kostela 
rytmizují pilíře kruhového průřezu a strop 
je členěn mohutným kazetováním. Vnit-

řek chrámu zaujme výrazným jasem, což 
je výsledek uplatnění širokých pásových 
oken v jednotlivých polích konstrukce a bílé 
výmalby. To odpovídá dobové zálibě v jed-
noduchých a čistých prostorách a plochách. 
Někdy se také v souvislosti s modernismem 
té doby píše o bílém funkcionalismu, jehož 
by mohl být interiér kostela sv. Josefa Don 
Bosco dobrým příkladem, kdyby současná 
podoba chrámu nebyla výsledkem úprav 
z počátku 90. let 20. století. Kostel byl totiž 
v roce 1973 zavřen a užíván Městskou vo-
jenskou správou jako tělocvična. Vojáci jej 
vrátili církvi až v roce 1990. Dne 8. prosin-
ce toho roku mohl být kostel znovu vysvě-
cen. Sousední budova, zabavená vojáky již 
počátkem 50. let, byla salesiánům vrácena 
později. Dnes tvoří s kostelem opět jeden 
celek. 

Martin STRAKOŠ

Převzato se svolením autora z publika-
ce Martin Strakoš, Ostravské interiéry, 
Ostrava: Fiducia, 2011. 
Fotografie Roman Polášek.
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Studentským vědeckým konferencím 2012
„velké“ ANO!

Již podvacáté se koncem března u pří-
ležitosti narození „učitele národů“ Jana 
Amose Komenského (tentokrát 420. výročí) 
konala na naší fakultě setkání studentů a pe-
dagogů s cílem ověřit prostřednictvím hod-
nocených konferencí úroveň vědecké práce 
našich posluchačů. Jak jsme měli možnost 
přečíst si v předchozích číslech našeho ča-
sopisu, využily katedry české literatury, ger-
manistiky, historie a slavistiky s ohledem na 
harmonogram konání celostátních kol SVK 
jiných termínů, 28. března tak zasedli ve fa-
kultních posluchárnách zástupci sedmi kate-
der a oddělení.

Velmi bohatý program v několika blo-
cích letos nabídla konference katedry ang-
listiky a amerikanistiky, která zaujala mj. 
i pestrostí v přístupu vystupujících – vedle 
tradičních referátů a powerpointových pre-
zentací jsme slyšeli např. i čtené literární 
eseje. Z bakalářských studentů byli oceněni 
Michal Místecký a Monika Hrbáčková, mezi 
magisterskými Michaela Staňová a v rámci 
doktorandů Barbora Blažková. Katedra rov-
něž přišla se zajímavým nápadem přizvat 
jako hostující účastníky konference studenty 
středních škol (na začátku celého programu 
vystoupili dva studenti z Wichterlova gym-
názia v Ostravě-Porubě). To je nepochybně 
jedna z cest, jak propagovat naši fakultu 
mezi ostravskými středními školami a přilá-
kat ke studiu skutečně talentované studenty. 

Konference katedry českého jazyka 
patřila z hlediska počtu účastníků a zájmu 
publika k těm skromnějším. Jejím jádrem 
ovšem byla vystoupení studentů bakalář-
ských programů, která ukázala, že rovněž 
posluchači nejnižšího stupně univerzitního 
studia jsou schopni na patřičné úrovni pre-
zentovat výsledky svých výzkumů a dis-
kutovat o lingvistických problémech. V te-
matickém spektru konference převažovaly 
referáty zaměřené na studium přejatých slov 
v češtině a dialektologii. Ocenění si odnes-
la Tereza Sucháčková (NMgr. studium) za 
příspěvek o nářeční slovní zásobě spojené 
s valašskoklobuckou výrobou houněné obu-
vi, v němž shrnula svůj originální výzkum, 
cenný nejen z hlediska lingvistického, ale 
též jako etnografický dokument. 

Na katedře filosofie proběhla studentská 
vědecká konference již potřetí jako společné 

setkání studentů filosofie moravských uni-
verzit. Vedle půltuctu ostravských studentů 
se představili i dva zástupci z katedry filoso-
fie FF MU v Brně. Přes tematickou různost 
se všechny příspěvky setkaly s velmi příz-
nivým ohlasem a konference potvrdila dů-
ležitou roli vzájemné diskuse a konfrontace 
filosofických pracovišť napříč univerzitami. 
Odborná porota ocenila vysokou kvalitu 
všech příspěvků – v konferenci nezazněly 
žádné lepší a horší referáty, ale řada velmi 
kvalitních referátů, z nichž každý si našel 
své vlastní publikum.

tů, přičemž tematicky převládaly příspěvky 
z oblasti lingvistiky. Jako nejlepší byla vy-
hodnocena Nela Stebnická, studentka třetího 
ročníku dvouoborového studia (Šj-Aj), která 
jak odbornou porotu, tak auditorium zau-
jala příspěvkem Definición tipológica del 
español y el ordende palabras, zpracovaným 
navíc formou velmi poutavé prezentace.

A na závěr několik „nej“. Naše největší 
katedra psychologie se sešla tradičně v nej-
větší posluchárně E 304, kterou zcela zapl-
nila. Zazněly jak příspěvky psychologické, 
tak z oblasti sociální práce či řízení lidských 
zdrojů. Setrval jsem po celou akci a mohu 
bez nadsázky říct, že jsem se nenudil, byť 
moje favoritka Lucia Palgutová s příspěv-
kem věnovaným personální politice jedné  
z velkých opavských firem skončila „až“ 
druhá. Cenu poroty i diváků si nakonec od-
nesla Aneta Raděvičová za práci věnovanou 
postoji VŠ studentek k prostituci.

Naopak naše nejmenší a současně nej-
mladší katedra dějin umění volila postup 
jiný, takřka biblický. Rozhodla se, že po le-
tech chudých, loni konferenci nepořádala, 
je čas, aby přišly roky bohaté. A tak si ra-
ději pro 20 přihlášených příspěvků z oblasti 
kulturních dějin, dějin umění i památkové 
péče rezervovala učebnu E301 na celý den. 
Vzhledem k tomu, že jsem dopoledne trávil 
na SVK KPS, účastnil jsem se až odpoled-
ního programu. A znovu jsem nelitoval. Vý-
borné, místy doslova inspirující, i když můj 
„kůň“ Tomáš Koudela, jenž představil brut-
artového „umělce“ Karla Formana, znovu 
nevyhrál (3. místo). Na 1. místě se nakonec 
umístila Andrea Zajícová s příspěvkem Vý-
znam zobrazení Posledního soudu v rámci 
vizuální kultury středověku. Porota ovšem 
udělila i několik dalších cen v různých kate-
goriích (chybělo jen ocenění za celoživotní 
dílo, na které jsem si tajně myslel) a pěknou 
knihu si nakonec odnesli všichni.  

Co říci závěrem? Když jsme na dubno-
vém kolegiu děkana hodnotili úroveň letoš-
ních studentských vědeckých konferencí, 
museli jsme spolu s pány Lasicou a Satin-
ským prohlásit „Vážení přátelé, ano!“ Dě-
kujeme nejen všem zúčastněným, ale přede-
vším organizátorům za výborně odvedenou 
práci!

Aleš ZÁŘICKÝ a KD FF OU

Studentská vědecká konference katedry 
romanistiky byla zahájena úvodním pro-
slovem vedoucí katedry PhDr. Jitkou Smi-
čekovou, CSc., a pokračovala přednáškou 
profesora Dr. Clauda Normanda z Univer-
sité Nancy 2 ve Francii na velmi zajímavé 
didaktické téma Les outils nomades et l´ap-
prentissage des langues en milieu instituti-
onnel .   

Další část programu pokračovala již od-
děleně. Na oddělení francouzského jazy-
ka vystoupilo celkem deset studentů, kteří 
prezentovali zajímavé příspěvky z oblasti 
lingvistiky a translatologie. Oceněni byli 
Michal Místecký a Iva Pavlištíková, cenu 
studentů pak získal Martin Král. V sekci 
španělštiny vystoupilo celkem pět studen-

Ze studentské vědecké konference na ka-
tedře filosofie

Foto: Petr Hromek
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Zaměřeno na PUBL:

Rozhovor s vedoucí 
katedry filozofie FF OU

prof. Zdeňkou Kalnickou

Zdeňka Kalnická po absolvování konzervatoře v Ostravě vystudovala estetiku 
a filozofii v Bratislavě, kde také následně působila jako docentka a vedoucí 
katedry estetiky. Po příchodu do Ostravy se na katedře filozofie specializuje kromě 
estetiky také na pragmatismus a hermeneutiku. Ve svých odborných monografiích 
a časopiseckých studiích propojuje filozofii s estetikou a se studiem genderové 
problematiky. Zabývá se zejména koncepty ženskosti ve filozofii a píše o spojení 
archetypů ženy a vody v dějinách umění. V roce 2011 získala profesuru na Filozofické 
fakultě univerzity v Nitře.

AZ: Vážená paní profesorko, po vyhláše-
ní hodnocení RIV pro období 2007–2011 Vám 
jistě neuniklo, že nejen Vy, ale i celá katedra 
filozofie, jste se v rámci fakulty umístili na 
čelném místě. Jaká byla vaše bezprostřední 
reakce?

ZK: Byla jsem samozřejmě ráda, že ka-
tedra po této stránce „zabodovala“ a výsledky 
práce jejích členů a členek jsou po zásluze 
oceněny. Patřím ale k těm, co si myslí, že bo-
dové hodnocení není zcela objektivním mě-
řítkem kvality publikační činnosti akademic-
kých pracovníků univerzity – a to nehovořím 
o jejich celkovém hodnocení. Ale neberte to 
jako přílišnou skromnost. My máme na ka-
tedře také mistry pedagogy, kteří jsou svými 
studenty a studentkami hodnoceni velmi vy-

soce, ale možná ze „sókratovských“ důvodů 
příliš nepublikují, nebo i takové, kteří sice 
publikují, ale neřídí se tou „správnou publi-
kační strategií“ a své myšlenky nabízejí „ne-
rivovským“ médiím, která však považují za 
důvěryhodná a jejich cíle za smysluplné. Po-
kud bych mohla uvést příklad ze své zkuše-
nosti, byl by to časopis ASPEKT, svého času 
jediný časopis pro genderovou problematiku 
(existoval od roku 1993 do roku 2004) a ve 
středoevropském prostoru považovaný za 
nejkvalitnější. I když jej odborná komunita 
znala a cenila si jej ve všech okolních post-
komunistických zemích, neměl ani ISSN… 
Ale vraťme se k obecnému problému. Přístup 
kolegů s touto strategií bychom mohli chápat 
i jako způsob „subverzně-rezistentní“ kritiky 

politiky establishmentu, který nás zvolenými 
kritérii výběru časopisů (o sbornících z konfe-
rencí v oblasti humanitních věd ani nemluvě) 
orientuje směrem, jenž má pro činnost uni-
verzit přinejmenším diskutabilní důsledky.  
A protože filozofie je vždy tak trochu „potížis-
tka“, která se nechce jednoduše spokojit s ak-
ceptací toho, jak se věci „normálně“ a „správ-
ně“ mají a kam se „nezvratně“ ubírá další vý-
voj naší společnosti, zdá se, že vysoký počet  
RIVovských bodů by bylo možné interpreto-
vat i jinak, než jako (filozofický) úspěch…

Ale žerty stranou; bez ohledu na to, kde 
jsou myšlenkové výkony publikovány, vždy 
se za nimi skrývá obrovské množství práce 
v podobě hodin a hodin úvah, zkoumání, stu-
dia pramenů, zápasu s formulacemi, s úpra-
vami a opravami již napsaného a nakonec,  
a ne v neposlední řadě, provázené neutuchají-
cími pochybnostmi o myšleném a napsaném. 
Chci proto vyjádřit dík všem členům a člen-
kám naší katedry, kteří se o poměrně vysoký 
počet RIVovských bodů zasloužili a přines-
li tak finance nejen filozofické fakultě, ale  
i katedře filozofie. Mimo jiné to totiž svědčí  
o tom, že mají co říci.

AZ: Zastáváte post vedoucí katedry, bo-
dové hodnocení Vašich publikačních výsledků 
Vás řadí v rámci naší fakulty na druhé místo, 
přednášíte nejen na evropském kontinentu, 
ale i ve Spojených státech. Můžete nám pro-
zradit tajemství Vašeho „tajmmenežmentu“?

ZK: Spojené státy jsou již minulostí, to 
bych dnes opravdu těžko zvládala odskočit 
si za oceán na přednášku… Ale abych ne-
odbíhala od Vaší otázky. „Tajmmenežment“ 
mám asi v sobě v podobě jakýchsi biolo-
gických hodin: když mám například vstávat 
časně zrána a nastavím si budík, ve většině 
případů se probudím několik minut před jeho 
zazvoněním. Tato vlastnost je na jedné stra-
ně užitečná, protože mi pomáhá tak nějak 
intuitivně odhadnout, kolik času mi ta kte-
rá činnost zabere a tedy si na ni naplánovat 
časovou rezervu. Na druhé straně mi někdy 
i překáží. A to tehdy, když se mi zdá, že mi 
ony vnitřní hodiny bez ustání měří pracovní 
čas, tikají a tikají, a nechtějí mi dovolit vy-
pnout, zastavit se. K těmto zastavením jsem 
pak mnohdy „donucena“, a to hlavně cesto-
váním na přednášky v rámci programu So-
crates-Erasmus, na konference nebo studijní 
pobyty, kdy se „useberu“ a myšlenkám trochu 
popustím uzdu „naplánovaného“. Tyto chvíle 
jsou jedinečné v tom, že častokrát právě teh-
dy vznikne nový nápad, objeví se nové téma, 
nový projekt, nový cíl, propojí se předcháze-
jící oblasti výzkumu. A to bude zřejmě i část 
odpovědi na to, jak to všechno stíhám: jednak 
mne pedagogická a vědecká práce stále zají-

Foto: Ivan Augustin
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má, v předstihu si věci plánuji, a hlavně – vě-
nuji velmi málo času něčemu jinému. Ale na 
to už byste se musel zeptat manžela.

AZ: Jaké jsou Vaše další vědecké a ma-
nažerské cíle?

ZK: Co se týče práce vědecké, v blíz-
ké budoucnosti bych ráda dokončila knihu  
o vztahu slova a obrazu. Plánovala jsem ji 
na tento rok, ale bohužel to nestihnu. Z vel-
ké části proto, že jsme na katedře získali 
projekt SGS, který si žádá i můj nemalý čas  
a další pozornost. A když jsem dávala návrh 
do ediční komise, projekt ještě schválen ne-
byl… Tuto knihu chápu jako završení pro-
blematiky, jíž se v poslední době obzvlášť 
věnuji: filozoficko-esteticko-genderové inter-
pretaci výtvarných děl. Kniha by měla pro-
pojit teoretické úvahy s konkrétními interpre-
tačními výkony – mým oblíbeným směrem 
je surrealismus a mám „na skladě“ několik 

interpretací uměleckých děl, mezi jinými 
Salvadora Dalího, Remedios Varo a Leonory 
Carrington. Navrhla jsem, aby publikace vy-
šla v angličtině – jednak proto, že se tak snad-
něji dostane „do světa“ a může propagovat 
katedru, filozofickou fakultu a Ostravskou 
univerzitu, a pak také proto, že je potřeba mít 
literaturu pro studující, kteří k nám přijíždějí 
v rámci programu Socrates-Erasmus – prá-
vě v tomto semestru studuje na naší katedře 
studentka z Univerzity v Dundee ve Skotsku 
a já jsem ráda, že jsem jí mohla poskytnout 
studijní literaturu, neboť jednu knihu v ang-
ličtině už vydanou mám… 

Co se týče cílů manažerských, máte prav-
děpodobně na mysli ty, které se váží k pozici 
vedoucí katedry. Mým krátkodobým cílem je 
úspěšně dokončit projekt SGS, který chápu 
jako příležitost pro užší propojení výzkum-
ných témat členů a členek katedry a pro vědec- 
ký rozvoj doktorandů a doktorandek. V dlou-

hodobějším horizontu bych ráda dospěla ke 
stavu, že naše doktorandské studium bude 
„líhní“ kvalitních mladých filozofů a filozo-
fek, a vyrovnáme se tak katedrám, které mají 
s tímto druhem studia větší zkušenosti. A sa-
mozřejmě, aby dění na katedře bylo zdrojem 
intelektuálních podnětů pro studující i pro čle-
ny katedry a aby se tak dělo pořád v tolerantní 
atmosféře, která je k filozofické práci potřeb-
ná. Naplnění těchto cílů však nezáleží pouze 
na mně; záleží hlavně na tom, jak se u jednotli-
vých členů katedry protnou osobní a „katedro-
vé“ cíle, a zda jsme schopni vytvořit tým, který 
zároveň poskytne dostatek svobody ke zkou-
mání témat, která vycházejí z individuálního 
zájmu jednotlivých členů a členek katedry.  
A takový cíl je vždy, jak by řekl John Dewey, 
cílem v pohybu; je křehký a nikdy nemůžete 
říci, že je zcela naplněn. Vyžaduje neustálou 
starostlivost a snahu všech zúčastněných.

Děkuji za rozhovor.         Aleš ZÁŘICKÝ

Při slavnostním představování multime-
diální publikace Litterae armorum, které se 
konalo 18. dubna v Mramorovém sále Clam-
Gallasova paláce v Praze, poodhalil docent 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan 
Županič velmi zajímavý příběh, jehož průběh 
si zřejmě neuvědomovali ani jeho samotní 
aktéři. Erbovní miniatury, neboť právě ony 
stojí v centru zájmu zmíněného díla, objevil 
jako nosný heraldický pramen již v polovi-
ně 80. let minulého století mladý brněnský 
historik Tomáš Krejčík, kterého následovali 
další, mezi nimi i Karel Müller, dnes ředitel 
Zemského archivu v Opavě, v 90. letech pak 
Jakub Hrdlička a Michal Fiala, kteří dnes 
působí v Archivu hlavního města Prahy,  
a konečně od počátku nového tisíciletí i Krej-
číkovi žáci, mezi nimi přirozeně i první z jeho 
doktorandů Jiří Brňovják. Přestože všichni 
jmenovaní mají k sobě vědecky blízko, ne-
bývá v odborných kruzích zvykem, abychom 
našli tak širokou plejádu autorů podepsaných 
pod jedním dílem. A právě to je jedním z uni-
kátů díla Litterae armorum. Erbovní listiny 
v Národním archivu v Praze. Zatímco Krejčíka 
zde najdeme jako autora vstupní studie, Mül-
ler figuruje jako recenzent, Fiala jako tvůrce 
blasonu, Hrdlička s Brňovjákem pak dali  
celému dílu jako redaktoři finální podobu. 

Předkládaná publikace, která vyšla jako 
IV. svazek ediční řady Nobilitas in historia 
moderna vydávané od roku 2007 Centrem 
pro hospodářské a sociální dějiny, předsta-
vuje erbovní listiny uložené v Národním 
archivu v Praze, které však nevytváří samo-

statnou archivní jednotku, nýbrž jsou doslo-
va roztroušeny po velkém množství fondů 
a sbírek. V publikaci nalezneme 199 listin  
z let 1420–1918, z provenience 38 vydavate-
lů. Mezi nimi přirozeně převládají panovníci 
habsburské, resp. habsbursko-lotrinské dy-
nastie. Vzhledem k technické a zejména fi-
nanční náročnosti byla edice vydána částečně 
tiskem a částečně na elektronickém médiu, 
což umožňuje čtenáři snadné a rychlé prohlí-
žení editovaných listin a erbovních miniatur. 

Multimediální ráz publikaci dodávají také 
úryvky z historických heraldických pojedná-
ní „Tractatus de insignii et armis“ rádce císa-
ře Karla IV. Bartola de Saxoferrato či pasá-
že o heraldických barvách ze „Staročeského 
skládání a o turnajích“ z „Nové rady zvířat“ 
Smila Flašky z Pardubic a Rychemburka v in-
terpretaci Alfréda Strejčka.

Nevšední, jak konstatoval ředitel Archi-
vu hl. m. Prahy docent Václav Ledvinka, byl 
i zájem o samotný křest, což dokládá také 
účast předních odborníků z Univerzity Karlo-
vy, AV ČR či Národního archivu, mezi nimiž 
nechyběl ani nestor pomocných věd historic-
kých prof. Ivan Hlaváček. A nebylo tomu tak 
náhodou, koneckonců na obdobné dílo čeka-
la odborná veřejnost od roku 2001, kdy vy-
šla edice Erbovní listiny Archivu Národního 
muzea. Aleš ZÁŘICKÝ

Litterae armorum v Clam-Gallasově paláci 

Prezentace publikace v Clam-Gallasově 
paláci v Praze: zleva prof. Ivan Hla-
váček, sponzor publikace Ing. Radek 
Kubičík (RDMtech), prof. Aleš Zářický, 
dr. Lenka Matušíková (NA Praha), doc. 
Václav Ledvinka, doc. Jan Županič a dr. 
Jiří Brňovják                Foto: archiv autora

III   duben 2012                                                                           

Publikace Litterae armorum. Erbovní 
listiny v Národním archivu v Praze



Přehled významných konferencí pořádaných FF OU v roce 2012:
Datum Název konference  Odkaz

27.–28. 3. 2012 SLAVICA IUVENUM http://konference.osu.cz/slavicaiuvenum/4_pozvanka.html;
e-mail: slavica.iuvenum@osu.cz 

9.–10. 5. 2012 STUDIA HUMANITATIS – ARS HERMENEUTICA 
METODOLOGIE a THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE

http://ff.osu.cz/ksl/index.php?kategorie=242&id=9325
e-mail: jan.vorel@osu.cz

červen 2012 SETKÁNÍ POLONISTŮ 2012 http://ff.osu.cz/ksl/
e-mail: jiri.muryc@osu.cz

7. 6. 2012
3rd International scientific conference of doctoral candidatess: EVERYDAY LIFE 
OF THE SOCIAL GROUPS AND THEIR REPRESENTATIVES IN THE URBAN 
ENVIROMENT IN CENTRAL EUROPE

http://ff.osu.eu/khi/ or http://ff.osu.eu/kdu/
e-mail:
A09620@student.osu.cz - Mgr. Brišová       
A09621@student.osu.cz - Mgr. Harvanová  

6.–7. 9. 2012 KRAJINA JAKO PROSTOR REPREZENTOVANÝ / VYTVÁŘENÝ V LITERA-
TUŘE A VÝTVARNÉM UMĚNÍ

http://ff.osu.cz/urs/
e-mail: martin.tomasek@osu.cz

9.–10. 10. 2012 PARÉMIE NÁRODŮ SLOVANSKÝCH VI
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&id=7344
e-mail: ljuba.mrovecova@osu.cz
            urszula.kolberova@osu.cz
            jelena.kupcevicova@osu.cz

8.–9. 11. 2012 THE INTERPERSONAL FUNCTION OF LANGUAGE IN THE GENRES OF 
ACADEMIC, INSTITUTIONAL AND MEDIA DISCOURSE

Http://ff.osu.cz/kaa
e-mail: gabriela.zapletalova@osu.cz
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LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Mezinárodní konference
mladých slavistů

Ve dnech 27. a 28. března se na Filozo-
fické fakultě Ostravské univerzity uskuteč-
nil již 13. ročník mezinárodní konference 
mladých slavistů „Slavica iuvenum 2012“. 
Toto setkání tradičně organizují polonisté  
a rusisté Ostravské univerzity, ovšem kon-
ference se mohou zúčastnit studenti slovan-
ských filologií z celé Evropy. Třináctého 
ročníku se zúčastnilo více než 60 studentů 
a doktorandů z českých, slovenských, pol-
ských a ruských univerzit. Mezi účastníky 
nechybělo ani 12 studentů a doktorandů 
katedry slavistiky, kteří mohli výsledky své 
práce poměřit s kolegy z jiných akademic-
kých pracovišť a měli také jedinečnou pří-
ležitost k setkání a navázání badatelských  
i osobních kontaktů. 

Po slavnostním zahájení, na kterém stu-
denty přivítali mimo jiné prof. Aleš Zářický, 
děkan Filozofické fakulty OU, Maria Ko-
wacz, konzulka Polské republiky v Ostravě  
a doc. Blažena Rudincová, vedoucí katedry 
slavistiky, se již program samotné konferen-
ce rozdělil do tří sekcí, jazykovědné, literár-
něvědné a překladatelské, kde bylo možno 
vyslechnout si jednotlivé práce studentů.

Oslovili jsme také domácí a zahraniční 
účastníky, aby se podělili o své názory a doj-
my. „Na konferenci ‚Slavica iuvenum‘ jsem 
do Ostravy přijela již podruhé a myslím si, 
že to je výborná příležitost k setkání se za-
hraničními studenty. Letošní ročník mě mile 

překvapil v mnoha případech bouřlivou, ale 
podnětnou diskusí po jednotlivých vystoupe-
ních. Zároveň oceňuji, že se díky této konfe-
renci můžeme dozvědět něco o současných 
trendech ve světě slavistiky,“ řekla Karolina 
Surma, studentka Vratislavské univerzity. 
„Myslím si, že letošní konference byla velice 
vydařená. Já osobně jsem prezentovala prá-
ci v překladatelské sekci, účastnila jsem se 
však rovněž sekce literárněvědné, kde jsme 
měli možnost, zvláště díky komentářům pana 
prof. Miroslava Mikuláška, dozvědět se jak 
správně přistupovat ke čtení a interpreta-
ci různých literárních děl,“ řekla Štěpánka 
Velčovská, doktorandka FF Ostravské uni-
verzity.

Petr LIGOCKÝ, Jiří MURYC

Slavnostní zahájení konference; v čele 
děkan FF OU, prof. Aleš Zářický (vpra-
vo), dr. Jan Vorel (uprostřed) a dr. Jiří 
Muryc (vlevo)

Z jednání literárněvědné sekce
Fota: Jelena Kupcevičová
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Inspirace je všude kolem nás 
Rozhovor s architektkou a designérkou EVOU JIŘIČNOU

Do místnosti vešla drobná dáma, bezezbyt-
ku elegantní. A i kdybyste o ní nikdy před tím 
neslyšeli, i tak byste s jistotou cítili, že před 
vámi stojí někdo s neuvěřitelnou osobností, 
charakterem a přístupem k životu, od které-
ho bychom se měli učit. Řeč je o světoznámé 
architektce Evě Jiříčné, kterou měla možnost 
naše fakulta přivítat v polovině dubna. A au-
torka původního návrhu lávky Nové Karolíny 
nám odpověděla také na pár otázek. A v kaž-
dém slově jejích odpovědí byla cítit neuvěřitel-
ná skromnost a pokora. 

Čím jste si přála jako malá být?
Já už si to vlastně moc nepamatuju. Vím, 

že jednou moje teta dostala dalekohled a tak 
jsem chtěla být hvězdářkou. A pak jsem chtěla 
studovat chemii. To bylo asi od takových de-
seti let, kdy se ta chemie začne učit. Ale nikdy 
jsem nechtěla učit, i když jsem toho učitele 
chemie úplně zbožňovala, poněvadž on dělal 
vždycky pokusy a mně se zdálo, že to je to 
nejkrásnější, co si dovedu představit. Takže 
učit jsem nechtěla, ale představovala jsem si, 
že budu dělat ve svém životě pokusy. A taky 
jsem se je snažila dělat. Třeba krystaly hliníku, 
takže jsem div nevyhodila do povětří mamin-
činu kuchyň a zničila jsem úplně sporák. A pak 
jsem dělala různé pokusy s plyny a to boucha-
lo, takže na stropě jsme měli takovou mapu.  
A to trvalo víceméně do maturity. 

Jenomže jsem se potom nějak nepohodla 
s učitelem chemie, protože jsme dostali no-
vého, a asi jsem byla moc nafoukaná a mys-
lela si, že toho moc vím, tak on se mě snažil 
usměrnit. Mně se to nelíbilo, tak jsem si řekla, 
že udělám maturitu z fyziky, abych mu neu-
dělala tu radost, že udělám maturitu z chemie. 
Pak jsem se zapsala na fakultu chemie a oni 
mi napsali, že nemám maturitu z chemie, tak-
že nejsem student, který připadá v úvahu při 
výběrovém řízení. A říkala jsem si: Pro Krista 
pána, co teď? A jeden můj kolega, se kterým 
jsme vždycky dělali nástěnky, protože já jsem 
ráda malovala a on taky, mi říká: Proč nejdeš 
se mnou na architekturu? Když jsem řekla pár 
lidem, že bych šla na architekturu, tak mi říka-
li: Prosím tě, na architekturu – jako ženská, co 
tam budeš dělat? Tak jsem si řekla: Tak, tam 
půjdu! 

Co pokládáte za svůj největší úspěch?
Víte, já si nemyslím, že bych byla v něčem 

opravdu úspěšná. Já vím, že to zní asi hloupě, 
ale já si nemyslím, že mohu mluvit o nějakých 
úspěších, poněvadž já jsem k sobě velice kri-
tická, takže když něčeho dosáhnu, tak mám 
pocit, že to bylo víc štěstí než rozumu. 

Spíše jsem vděčná, svým rodičům a svému 
životu, protože jsem člověk, který je schopen 
dívat se na věci pozitivně a mám ráda lidi. To 

je věc, které si opravdu vážím – ne, že by to 
byla má vlastní zásluha, ale že jsem to dosta-
la trošku do vínku a trošku že to ve mně moji 
rodiče a okolí podporovalo. To, že člověk v ži-
votě vychází s lidmi, že svoji roli v životě vidí 
jako součást kolektivu a ne jako svoji vlastní 
kariéru, vnímám jako nejdůležitější. 

Je ještě nějaký sen, který byste si chtěla 
splnit?

Udělat zítra lépe to, co jsem včera zvorala. 
O to se člověk snaží celý život. To je takový 
sen, že jednou se vám to všecko podaří; kdy 
to všechno uděláte dobře. Což se asi nestane, 
ale to, že má člověk tu energii se o to snažit, 
je důležité. 

Co si jako architektka myslíte o budově 
nově otevřené Karoliny a o konečné podobě 
její lávky?

Já jsem to poprvé viděla včera a mně se 
z toho sevřelo srdce. Všichni sice říkali, jak je 
to hrozné, ale já jsem nikomu nevěřila, myslela 
jsem si, že protože tam byly všelijaký změny, 
tak to lidi nadsazují. Ale ten most, to je napro-
sto bezradné řešení problému, který začal ve-
lice vysoko, s Remem Koolhassem, světovým 
architektem, krásnou lávkou a stal se z toho 
opravdu katastrofální projev neschopnosti. 

To je taková škoda, to si Ostrava nezaslouží, 
ať mně to všichni odpustí. Já vím, že to všichni 
mysleli dobře, ale nakonec těch pár ušetřených 
šestáků… To je úplná inkompetence všech, ce-
lého toho zasazení… Víte, mě trošku mrzí, že 
slyším komentáře, že se ta lávka nedá postavit. 
Ta lávka se dá postavit. A takové věci mi při-
jdou smutné. Ne, že by mi to vadilo, lávka se 
nepostavila, my jsme si na tom užili, byl na to 
celý tým lidí, statici atd. Tak jak může někdo 
říct, že celý ten tým lidí dělal něco, co je ne-

postavitelné, jen proto, že to on (Luboš Kočí, 
ředitel společnosti Multi Development ČR 
– pozn. red.) nikdy neviděl, nikdy nezkusil... 
A ty krabice… To, jak tam vyřešili ty ventilace 
na fasádě, to je něco, co jsem si nedovedla před-
stavit, že by někdo mohl takhle odevzdat dům. 

Je nějaká stavba, kterou byste chtěla 
v Ostravě ještě postavit?

Já jsem strašlivě skromná, pokud se týká 
projektů. S radosti udělám třeba nohu od stolu, 
nemusím mít velký projekt. Může to být coko-
li, nad čím se mohu zamyslet a nějakým způso-
bem tu tvořivou energii do něčeho vložit. Mně 
je opravdu jedno, jestli je to velký projekt nebo 
malý – když mě někdo o něco požádá, tak já se 
toho s radostí ujmu. 

Odkud čerpáte pro své stavby inspiraci?
Inspiraci může člověk získat úplně ze všeho 

– z rozhovoru, z pohledu kolem sebe, ze stu-
dování, ze znalostí historie statiky, z pracová-
ní s lidmi, z čehokoli. Ta inspirace tam může 
přijít opravdu zcela nelogickou cestou, třeba si 
vzpomenete na něco, co jste viděla v dětství. 

Myslím, že to se vůbec nedá definovat. Člo-
věk pořád hledá, ale já, když mám problém, tak 
s tím problémem žiju, a ta inspirace může přijít 
z toho, jak je rozděleno okno na druhé straně 
ulice nebo jak vypadá špatná židle. Nemůžu 
to lépe říct, ta inspirace je všude kolem nás  
a jde jenom o to, aby člověk vyslal signály tím 
správným směrem a aby si přitáhnul ty správné 
elementy. 

Kromě práce, jak třeba relaxujete? Co je 
pro Vás skutečným odpočinkem?

Já pracuju strašně moc. Víte, já to svoje po-
volání opravdu miluju od začátku, kdy jsem do 
té školy vstoupila. Takže nemám moc času na 
relaxaci, ale když nějaký mám, jsem ráda, když 
můžu jít na koncert, do divadla nebo zacvičit 
si. Já hrozně ráda cvičím – asi cvičím špatně, 
nedocílím vůbec žádných výsledků, ale přesto 
cvičím strašně ráda, třeba jógu a takové to po-
skakování někde v tělocvičně a nejraději, když 
je u toho víc lidí, protože je to větší legrace. 
Tak to mě dokáže přivést na jiné myšlenky. 

Na závěr mi dovolte trošku filozofickou 
otázku: co si představuje pod pojmem vol-
nost? 

Víte, já jsem přišla do Anglie v období, kdy 
v Československu byl hluboký komunismus. 
A já jsem přišla do Anglie, kde byla víceméně 
demokracie, svoboda. Samozřejmě jsem na-
před interpretovala svobodu nebo volnost tak, 
že můžu dělat cokoli. Ale vůbec to tak není. 
Ta volnost je víceméně disciplína, že člověk si 
dovede posunout hranice, mezi kterými se po-
hybuje jeho myšlení a že ty hranice každý den 
trošičku rozšíří. 

Za rozhovor poděkovala Agáta VŘESKÁ

Foto: Tomáš Rucki

III   duben 2012                                                                           
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Projekt ESF Po stopách Liechtensteinů na Jižní Moravě 
a v Dolním Rakousku přináší první výsledky

(1657–1712)

Johann Adam I. von Liechtenstein
ekonom, politik a mecenáš

Ökonom, Politiker, Mäzen

1. 4.–31. 8.
2012

Regionální muzeum v Mikulově, zámek Mikulov
Regionalmuseum Mikulov,   Schloss Mikulov,   Tschechische Republik

Záštitu nad výstavou převzali
vládnoucí kníže J. J. Jan Adam II. z Liechtensteina
a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek

Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft
des regierenden Fürsten S. D. Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein
und des Landeshauptmanns Südmährens JUDr. Michal Hašek

Jan Adam I.
z Liechtensteina

 (1657–1712)

www.rmm.czVernisáž  •  die Vernissage:  31. 3. 2012,  16:00

Podpořil Jihomoravský kraj

Na popud výzev a apelací MŠMT dopo-
ručujících aktivnější zapojení se veřejných 
vysokých škol do aplikovaného výzkumu 
a těsnější propojení akademického a veřej-
ného prostoru, a vlastnímu přesvědčení tak 
trochu navzdory, podalo na konci minulého 
roku Centrum pro hospodářské a sociální 
dějiny společně s Centrálou cestovního ru-
chu – Jižní Morava, z.s.p.o., v rámci progra-
mu European Territorial Co-operation Aus-
tria – Czech Republic 2007–2013 projekt Po 
stopách Liechtensteinů na Jižní Moravě 
a Dolním Rakousku.

Projekt uspěl, a tak mohla být již 31. břez-
na tohoto roku v prostorách Regionálního 
muzea v Mikulově na mikulovském zám-
ku slavnostně zahájena výstava věnovaná 
prvnímu knížeti z rodu Liechtensteinů Janu 
Adamovi I., od jehož smrti uplynulo právě 
letos 300 let, nazvaná Jan Adam I. z Liech-
tensteina (1657–1712) – ekonom, politik 
a mecenáš. Vernisáže se vedle liechten-
steinského vládnoucího knížete Jana Ada-
ma II. a jeho choti, kněžny Marie, účastnila 
řada významných hostí z obou břehů Dyje. 
Nelze nezmínit habsbursko-lotrinského ar-
civévodu Michaela Salvátora s chotí Piou 
a dcerou Marii Kristinou, provinciála Milo-
srdných bratří pro Rakousko a střední Ev-

ropu Ulricha Fischera, provinciála České 
provincie Společnosti Božského Spasitele 
Wladysława Macha, starostu Břeclavi dr. 
Oldřicha Ryšavého, starostu Mikulova Vlas-
timila Koštiala ad.

Kromě ředitele Regionálního muzea 
v Mikulově mgr. Petra Kubína a ředitelky 
Muzea T. G. M. v Hodoníně mgr. Ireny Cho-

vančíkové, kteří celou akci prostřednictvím 
svých institucí organizačně zabezpečovali, 
patří největší část díků hlavnímu kurátorovi 
výstavy odbornému muzejnímu pracovníko-
vi hodonínského muzea a členovi Centra pro 
hospodářské a sociální dějiny PhDr. Marku 
Vařekovi, Ph.D., a jeho týmu. 

Výstava bude v prostorách mikulovské-
ho zámku instalována do 31. 8. 2012 a více 
se o ní můžete dovědět na internetové adre-
se: http://www.rmm.cz/czech/vystavy.html

Aleš ZÁŘICKÝ

a politiků do vedení univerzit a fakult se 
zde logicky objeví i jiné zájmy? Nebo snad 
přídavné jméno podnikatelský nevychází ze 
substantiva podnikatel? Sám si pak protiře-
číte, když zmiňujete známá „Plzeňská prá-
va“ – není na tomto příkladu fakulty, kde 
dostaly, omlouvám se za tento výraz, par-
tikulární zájmy moc, dostatečně zjevné, jak 
mohou dopadnout VŠ, pokud nebude fungo-
vat důsledný nezávislý systém kontrol?  

Píšete, Jarmile, že Vaše potřeba zjistit 
„za co vlastně přesně“ se protestuje, nebyla 
uspokojena. Pokud je mi známo, koordiná-
toři protestů zřídili vlastní webovou stránku, 
kde podrobně informovali o svých požadav-
cích. K dispozici byl (a ostatně stále je) text 
„Proč protestujeme“ i kritický článek „Tzv. 
reforma VŠ,“ v němž se podrobně rozpo-
rují kroky ministerstva. K tomu i organizá-

toři přidali své osobní důvody a motivace 
k protestům. Vydáno bylo několik tiskových 
zpráv, v nichž rovněž přesné požadavky za-
zněly a diskuze na toto téma proběhla v se-
nátu FF i během samotné Noci univerzit.

Souhlasím s Vámi, že veřejných vyso-
kých škol je v ČR nadbytek a na mnoho z 
nich jsou evidentně přijímáni i studenti, kteří 
by na VŠ vůbec neměli být připuštěni. Sou-
hlasím s Vámi, že situace, kdy v každém jen 
trochu větším městě se dá stát magistrem či 
inženýrem, našemu školství škodí. Váš pří-
stup však ohrožuje nejen takovéto marginál-
ní instituce, ale i Ostravskou univerzitu, jejíž 
zájmy byste měl hájit. Tvrdit, že „možná, že 
nakonec ani nepřežijeme, protože nejsme tak 
dobří (…)“ je bohužel pravým opakem.

HYNEK, student FF OU 

Kněžna Marie von und zu Liechten-
stein, rozená Kinski, přejímá od kurá-
tora výstavy dr. Marka Vařeky víno da-
rované prostějovským bailivikem Řádu 
sv. Lazara

Foto: Luboš Velecký

Reakce na článek „Jarmilovo psaní domů a úvaha o té revoluci,“
uveřejněný v Listech FF OU č. 3/2012

Milý Jarmile, 
úvodem si potřebuji vyřešit menší dile-

ma – jak Tě/Vás oslovovat? Jistě, jméno Jar-
mil by svádělo k přátelskému tykání, leč jak 
sám uvádíš/te, „Jarmil je přece ješitný muž 
a akademik.“ S opatrností českému národu 
vlastní tedy volím vykání.

Nevím, zda jste během Týdne neklidu 
a v době jemu předcházející byl tak zavalen 
vědeckou prací s cílem získat naší fakultě 
co nejvíce RIVů, ale zřejmě ano. Chvály-
hodné, avšak díky tomu Vám patrně unikly 
některé detaily únorových protestů. Předně 
– slovník, s nímž zainteresovaní komentova-
li reformy, odpovídal situaci. Narážíte-li na 
použití adjektiv podnikatelský, partikulární 
či drtivý, jistě by čtenáře zajímalo, proč tato 
označení nepoužívat. Jakým slovem podle 
Vás vyjádřit fakt, že vstupem podnikatelů 
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Současný nemalý vliv Japonska 
v globalizovaném světě se odráží i na stále 
rostoucím zájmu o studium japonského ja-
zyka a kultury. Filozofická fakulta OU již 
sedmým rokem nabízí výuku japonštiny 
rodilou mluvčí paní Mami Navrátilovou,  
a to hned ve dvou různých podobách: jako 
výběrové předměty pro všechny studen-
ty z Ostravské univerzity, nebo pro četné 
zájemce z řad veřejnosti ve formě studia 
v celoživotním vzdělávání. 

Ani tyto možnosti studia japonštiny na 
FF OU však neuspokojují zájem o tento 
předmět, což bylo hlavní náplní jednání, 

kterého se na děkanátě FF dne 12. dub-
na zúčastnili představitel japonské nada-
ce The Japan Foundation pan Mamoru 
Morita, který v současné době působí na 
Ústavu Dálného východu Filozofické fa-
kulty Univerzity Karlovy, předseda aso-
ciace učitelů japonštiny v České repub-
lice, pan Koshi Hirayama, a paní Mami 
Navrátilová, lektorka výuky japonštiny 
na FF OU. Výsledkem porady je návrh 
koncepce vzniku modulu Úvod do studia 
japonské filologie, v jehož rámci se kromě 
stávající výuky jazyka bude vyučovat ne-
jen historie, literatura a dějiny společnosti 

této ostrovní země, ale rovněž japonský 
styl komiksu – manga. 

Současný světový komiks má tři hlavní  
oblasti: anglo-americkou, belgo-francouz-
skou a japonskou, která je zároveň jeho nej-
větším světovým producentem. Japonský  
komiks, jemuž se říká manga, se vyvíjel 
naprosto odděleně, má mnoho charakteris-
tických prvků (ať už se jedná o kresebnou 
stylizaci, nebo samotnou formu vyprávění),  
takže se budoucím studentům zamýšle- 
ného modulu nabízí nevšední a unikát-
ní možnosti poznání tohoto uměleckého  
média.                                 Jana BOLKOVÁ 

Svoboda a řád:
Zamyšlení se nad svobodou s filozofem DANIELEM KROUPOU

V cyklu FF OU „Setkání s osobností“ 
vystoupil 12. 4. Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., 
vedoucí katedry politologie a filozofie 
Filozofické fakulty Univerzity Jana Pur-
kyně v Ústí nad Labem, který mimo jiné 
patnáct let aktivně působil v politice a měl 
možnost podílet se na vytváření Ústavy 
ČR i výrazně ovlivnit současný platný 
vysokoškolský zákon. Ústředním tématem 
jeho přednášky byl fenomén svobody. 

„To, co člověka znepokojuje, je, že místo 
toho, aby zrození svobody v naší republice 
vytvořilo nový řád svobody, tak se zdá, že 
ta svoboda je něčím, co způsobuje ne-řád 
a zdá se, že svoboda není dnes hodnota, 
za kterou by se lidé dokázali nasazovat.“ 
A právě zamyšlení nad podstatou i důsled-
ky současného vnímání svobody v politice 
a společnosti bylo obsahem přednášky 
Daniela Kroupy.

Svoboda může mít mnoho definic a její 
vnímání se měnilo a mění v průběhu dějin, 
ale i lidského života. Základní koncepty 
svobody nastínili už staří Řekové. Jak 
připomněl dr. Kroupa, v antickém světě 
bylo důležité známé platónské pojetí. Tedy 
rozdělení duše na tři části – rozumovou, 
žádostivou a mezi nimi složku (thymos), 
která dokáže rozpoznat, co říká rozum 
a zároveň má dostatek síly k tomu, aby 
ovládla lidské vášně. A právě v této 
prostřední složce duše můžeme hledat 
svobodnou vůli, která nám může nabídnout 
svobodu. Daniel Kroupa mimo klasického 
antického pojetí svobody nastínil i několik 

židovsko-křesťanských konceptů: např. 
odindividualizaci svobody a její chápaní 
jako vztahu mezi lidmi. „Svoboda je 
něco, co já mohu poskytnout druhému 
člověku tím, že mi na něm záleží. Svoboda 
předpokládá ne-lhostejnost. Ve svobodě 
běží o dobro druhého člověka.“

V odpovědích na otázky přítomných 
posluchačů nechyběl ani názor na současný 
politický systém: „Dnes jsem přesvědčený 
o tom, že ta zásadní chyba je v politických 
stranách. A ty politické strany jsou tak 
špatné proto, že naše veřejnost se politice 
málo věnuje a považuje ji za špinavou věc. 
Byl jsem trochu zklamán Týdnem neklidu. 
Jsem spoluautor vysokoškolského zákona  
a byl jsem zoufalý z toho, že se teď nenašel 
jediný ministr, který by dokázal formulo-
vat konzistentní vysokoškolskou politiku. 
Kroky, které připravilo ministerstvo, jsou 
většinou nesmyslné, nevedou k cílům, 
které deklarují. A akademická obec celkem 
správně identifikovala, o co jde, ale že 
by dokázala zorganizovat alespoň 50 lidí 
schopných argumentovat, kteří by obcháze-
li poslance a senátory a nutili je, aby se 

vyjadřovali a zdůvodňovali svá rozhodnutí, 
toho akademická obec schopna nebyla. Ale 
třeba se to ještě zlepší.“

Témata svobody, demokratického 
systému či fungování státu jsou, zdá se, 
věčná. Podněty, které na své přednášce 
nabídl posluchačům dr. Kroupa, však 
ujišťují o tom, že má cenu se jimi stále 
zabývat, klást otázky a hledat odpovědi. 
„Doufám, že náš systém fungování spo-
lečnosti nám poskytuje dostatek svobody 
k tomu, abychom o něm dokázali přemýšlet 
nezaujatě, bez toho, abychom se nechali 
manipulovat falešnými alternativami 
a zároveň nám dává možnost říci něco 
nového.“

Agáta VŘESKÁ

Foto: Dezidor

Celosvětový fenomén MANGA brzy i na FF OU! 

Z přednášky Daniela Kroupy:
 

„Je dvojí přístup k životu: 
Nadávat na to, co nemohu 

anebo 
Radovat se z toho, co mohu.“

III   duben 2012                                                                           
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esej / 
Státnicové chlebíčky aneb Jarmila poprvé na scéně

„Hejtman: To všechno jen z ne-
vědomosti, přisámbohu jen z nevědo-
mosti. Hmotná tíseň… Račte posoudit 
sám: gáže mi nestačí ani na chleba se 
solí. Pokud se třeba i vyskytly nějaké 
ty úplatky, to byl úplný pakatel – něco 
do kuchyně nebo pár loket na šaty.“

Nikolaj Vasiljevič Gogol  (Revizor)

Probouzející se město Jarmilu zvalo na 
cestu. Na pomačkaném papírku, který před 
domem vytáhla z kabelky, stálo: „CHLE-
BÍČKY NAPŮL SE ŠUNKOU / NAPŮL 
SE SÝREM, OVOCE, KLOBÁSKY, BÁ-
BOVKA“. BÁBOVKA byla s vykřičníkem 
a dvakrát červeně podtržená.

Hodiny na zvonici katedrály odbily 
třikrát. Bude devět. Jarmila dobíhá spolu 
s dalšími dívkami ke škole. V úzkém pro-
storu Reální ulice se potkávají chlebíčky  
s obloženými mísami, cukroví s klobáskami, 
jitrničky s tvarohovým řezem. Každý obor 
má svá specifika. 

Kluzká dlažba za vchodovými dveřmi  
a první levotočivá zatáčka na schodišti. Ještě 
jedny schody, spojovací chodba, další scho-
dy a budu tam… Zvládla jsem to! Loktem si 
opatrně otevřít poslední dveře.

Ve chvíli, kdy Jarmila do pootevřených 
dveří kankánovým pohybem vrazila nohu, si 
jeden z chlebíčků na podnosu usmyslel, že 
sklouzne na zem. Jarmila, chtějíc mu v tom 
zabránit, se naklonila více, než dovolovalo 

její těžiště, zatížené na každé straně jednou 
igelitovou taškou. Následoval potupný pád 
v pořadí chlebíčky – Jarmila. 

Ve stejném okamžiku z pracovny vyhlé-
dl zkoušející. Nepříjemné tušení, že dnes 
snad nebude žádné občerstvení, ho vyhnalo 
na chodbu. Smutně se podíval na tu spoušť. 
Místo chlebíčků jen obložená studentka! Do 
chodby ztichlé tou pohromou se pootevřený-
mi dveřmi z místnosti nesla odpověď zkou-
šené: „Autor ve své hře pranýřuje realitu 
ruského provinčního maloměsta. Hloupost, 
úplatkářství, omezenost a nabubřelost jeho 
představitelů. Revizor má tak nadčasovou 
platnost, protože se s těmito vlastnostmi se-
tkáváme i dnes.“ 

PS: Jarmile se nakonec podařilo očistit 
nejen černou sukni, ale i svou čest. Bábov-
ka od babičky, která už u malých státnic za-
chutnala členům komise tak, že byla znovu 
vyžádána, pád naštěstí přežila. Zkušební ko-
mise si tedy i letos pochutnala a již se těší na 
lednové státnice. Jen kdyby ti studenti nebyli 
tak hloupí…                                        JARMIL

                     
                                                     

Aleš Materna laureátem Ceny Josefa Šusty 
i vítězem celostátní SVK HISTORIE 2011

Komise CSVK vychází při závěrečném 
hodnocení a výběru cca 10 studií, které 
budou publikovány hostující institucí v od-
borném periodiku, jak z písemných prací, 
tak z jejich ústní prezentace při konferenci. 

Závěry jejího letošního hodnocení přinesly 
katedře historie neočekávaná překvapení, 
a o to větší radost. Aleš Materna se spolu 
s mladým opavským historikem Ondřejem 
Haničákem (Opavské renesanční domy. 
Příspěvek k poznání opavské raně novověké 
profánní architektury), umístil v celkovém 
pořadí CSVK HISTORIE 20011 na 1.–2. 
místě. A to ještě nebylo vše.

Současně s vyhlášením CSVK jsou již 
tradičně písemné verze přihlášených stu-
dentských prací postupovány také Sdružení 
historiků ČR, které každoročně vyhlašuje 
Cenu Josefa Šusty. A právě její výsledek 
se stal onou pomyslnou třešničkou na dor-
tu radostných a milých chvil závěrečných 
minut letošního studentského klání. Laure-
átem Ceny Josefa Šusty za rok 2011 se za 
studii Lodní výroba Vítkovických železáren 
pro rakouko-uherské námořnictvo (1891–
1914) stal bc. Aleš Materna. 

Blahopřejeme!
Jana GROLLOVÁ

Každodennost akademických dní letní-
ho semestru bývá již po několik let příjemně 
narušena zasedáním Celostátní studentské 
vědecké konference historických kateder 
a ústavů. Hostitelských povinností letoš-
ního zasedání nazvaného HISTORIE 2011 
se ve dnech 29.–30. 3. 2012 ujal Ústav his-
torických věd Filozoficko-přírodovědecké 
fakulty Slezské univerzity v Opavě. Dvou-
denního maratónu studentských příspěvků 
tematicky zahrnujících časové období od 
středověku až po současnost se zúčastni-
lo rekordních 28 posluchačů historických 
oborů z 11 českých univerzit. Na základě 
výsledků ostravského kola SVK reprezen-
tovali Katedru historie FF OU studenti na-
vazujících magisterských studií historie bc. 
Petra Šlechtová s tématem Hraběnky Mari-
eta, Eliška a Zita Seilernovy a jejich pobyt 
v pracovním táboře v Hněvotíně v letech 
1939–1940 a bc. Aleš Materna s prací Lod-
ní výroba Vítkovických železáren pro ra-
kousko-uherské námořnictvo (1891–1914). 

Aleš Materna v družném hovoru s člen-
kami předsednictva Sdružení historiků 
ČR prof. PhDr. Irenou Korbelářovou, 
Dr. (uprostřed) a doc. PhDr. Marii 
Ryantovou, CSc. (vpravo)

Foto: Ivan Augustin

Usínala večer nad knihami. Nezvykle 
horké červnové počasí ji mořilo stejně jako 
knihy, z jejichž seznamu stále neubývaly ty, 
které nepřečetla a které přečíst měla. Vé-
vodkyně a kuchařka, Snídaně u Tiffanyho, 
Večeře u mahárádži a jiné povídky, Pohádky 
o chlebíčku…

Budík zazvonil nezvykle odporně. Ve 
čtvrt na pět ještě ani v červnu slunce nevstá-
vá. Jarmila se rozespale vyhrabala z peřin. 
Pět minut před zrcadlem, patnáct před ote-
vřenou skříní. Botičky padnoucí ke kabel-
čičce, a blůzka, dnes raději jen na dva knof-
líčky. 
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AKCE 
MĚSÍCE KVĚTNA

2. 5. Majáles Ostrava 2012, od 
11:00 hod.

2. 5. slavnostní křest knihy J. Jung: 
Julius Bühler. Architekt 
knížete Karla Maxe Lich-
nowského, hřebčín Alberto-
vec, 17.00 hod.

9.–10. 5. mezinárodní vědecká kon-
ference STUDIA HUMANI-
TATIS – ARS HERMENEU-
TICA; Metodologie a theur-
gie hermeneutické interpre-
tace IV

11. 5. slavnostní prezentace knihy 
J. Brňovják, W. Gojniczek, 
A. Zářická a kol.: Šlechtic 
v Horním Slezsku; městský 
úřad Cziesin, 11:00 hod.

TŘETÍ STUPEŇ POVODŇOVÉ PASIVITY 
– nová autorská komedie Stanislava Koláře
Anglista a amerikanista doc. PhDr. 

Stanislav Kolář, Dr., je odborné veřejnosti 
znám především jako vysokoškolský 
pedagog, jehož sférou vědecké činnosti 
je zejména americká židovská literatura  
a americká alternativní kultura. Zároveň 
je už čtvrtstoletí i dvorním autorem  
a hercem ochotnického multigeneračního 
divadla Propadlo ve Václavovicích, které 
letos vystupuje již 25. sezónu. 

Za dobu své existence nastudoval 
soubor sedmnácti původních her nebo 
pásem scének, skečů a písniček, jejímiž 
jednotícími prvky jsou humor a satira,  
o čemž vypovídají i názvy uváděných 
titulů – např. Pitbul a jiné celebrity aneb 
Ze života slavných, Komedie pro tři 
dioptrie, Fialový plašan a jiné.

„Naším cílem je diváky rozesmát, 
protože smíchu není nikdy dost. Snažíme 
se o takovou zábavu, při níž bychom 
nepřekročili únosnou míru vkusu,“ říká 
Stanislav Kolář.

Pro jubilejní sezónu nastudovalo 
divadlo Propadlo vlastní autorskou ko-
medii z pera Stanislava Koláře s názvem 
Třetí stupeň povodňové pasivity, jejíž 
představení jsme měli možnost zhlédnout 
19. 4. v ostravském klubu Atlantik.

královnu, má starosti se svou adolescentní 
dcerou, o jejíž ruku se zajímá zejména 
princ z Království špuntů a vývrtek. 
Bezpečí hradu ohrožuje sousední Krá-
lovství tvrdých palic a makovic a ani 
někteří jeho poddaní mu nejsou zcela 
oddáni. Jeho nudný královský život 
čas od času přichází zpestřit kočovná 
herecká společnost Veselý vůl se svými 
humornými scénkami, skeči a písněmi, 
jejichž licoměrné pochlebování se změní 
v rebelantskou kritiku režimu. Nedejte 
se ale zmást dějem, nejde o klasickou 
pohádku pro děti. Fiktivní království 
nám totiž v mnohém nápadně připomíná 
nás a naši malou českou kotlinu se 
všemi intrikami, zneužíváním moci, 
korupcí a dalšími neduhy, které ztrpčují 
náš každodenní život a které jsou díky 
skvělým hereckým výkonům v této hře 
přesvědčivě vykresleny.

Publikum zcela zaplněného klubu 
Atlantik odměnil aktéry představení 
dlouhotrvajícím potleskem. „Rozesmá-
té tváře diváků, radost, pohoda – to 
je symbolem úspěchu václavovických 
ochotníků,” konstatuje doc. Stanislav 
Kolář, stálice divadelního souboru Pro-
padlo.

Jana BOLKOVÁ

Příběh je zasazen do fiktivního 
Království nožů a vidliček, v němž zdánlivě 
pevnou rukou vládne král s diktátorskými 
sklony, jenž ovšem v osobním životě 
zažívá nejeden problém. Marně hledá na 
svém hradě předimenzovaných rozměrů 

Ze hry Třetí stupeň povodňové pasivity 

Fota: archiv divadla Propadlo

III   duben 2012                                                                           
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Novinky NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA
duben–květen 2012

Fedor Gál: Několik dnů 
„Psaní je má celoživotní obsese – nej-

dříve to bylo psaní odborné, potom spíše 
populárně-vědecká literatura a publicisti-
ka, a jak stárnu, začínám psaním reflekto-
vat především své niterné pocity a textem 
komunikovat s lidmi,“ přiznává Fedor Gál 
na své webové stránce. Pro titul Několik 
dnů je to výstižná charakteristika. Mezi 
témata, která autora dlouhodobě zajímají  
a o nichž nepřestává uvažovat a hlavně 
psát (v poslední době především formou 
blogu), patří rasismus, občanská aktivita 
a solidarita i její hranice, fenomén davu 
a nově i takzvaného e-davu, kolaborace, 
korupce a populismus v politice apod. Ča-
sem k nim přibyly úvahy o stárnutí, umí-
rání, smrti či Bohu. Mozaika starších textů 
a autorových dnešních komentářů k nim, 
úryvků z děl od čínského buddhistického 
mnicha z 9. století Šu-la-ceho po Portu-
galce Fernanda Pessou i velmi osobních 
glos skládá obraz vnitřního světa tvůrčí 
osobnosti, která nepředkládá čtenářům své 
pravdy, ale vybízí je k přemýšlení a k pří-
padnému dialogu. Vychází v edici Paměť.

Vázaná, 184 str.,  doporučená prodejní 
cena 285 Kč.

v židovské rodině a již ve 20. a 30. letech 
minulého století vydala jako německy 
píšící autorka tři knížky pro děti. V té 
době si také dopisovala s Karlem Čapkem. 
Autorčiny životní osudy od nástupu 
nacismu v Německu až do deportace 
do Terezína v roce 1942 jsou dokumen-
továny v jejích dopisech švédské přítel-
kyni Lilian a později i Lilianině matce, 
která se ve Švédsku ujala Ilsina staršího 
syna. 

Terezínské období Ilse Weberové, kdy 
byla internována s manželem a mlad-
ším synem, je jedinečně dokumentováno 
její poezií, kterou v letech 1942–1944 
napsala a jež se díky důmyslné skrýši 
v ghettu dochovala a autorku přežila. 
Ilse Weberová, která se v Terezíně pře- 
devším starala o nemocné děti, se v roce 
1944 dobrovolně přihlásila k dětskému 
transportu do Osvětimi, do něhož byl za- 
řazen i její mladší synek Tomáš, a bezpro-
středně po příjezdu do vyhlazovacího 
tábora byla i se všemi dětmi zavražděna 
v plynové komoře. Vychází v edici Paměť.

Vázaná, 380 str., doporučená prodejní 
cena 375 Kč.

Anthony Barrett (ed.): Životy císařů 
Kniha Životy císařů, sepsaná kolek-

tivem význačných badatelů v oboru an-
tických dějin, líčí životy dvanácti nej-
zajímavějších a nejvlivnějších římských 
císařů (Augusta, Tiberia, Caliguly, Clau-
dia, Nerona, Vespasiana, Hadriana, Marca 
Aurelia, Septimia Severa, Diokleciána, 
Konstantina a Justiniána) a je vhodnou 
studijní příručkou nejen pro čtenáře dosud 
neobeznámené s tématem, ale i pro ty, kdo 
již dějiny římské říše v hrubých obrysech 
znají. Součástí knihy jsou i ilustrace, dopo-
ručená literatura k dalšímu studiu na konci 
každé kapitoly, časová tabulka římských 
dějin, slovník odborných pojmů a rodo-
kmeny dynastií. Vychází v edici Historie.

Vázaná, 456 str., doporučená prodejní 
cena 450 Kč.

Friedrich Georg Jünger: 
Perfektnost techniky

Básník a esejista Friedrich Georg Jün-
ger (1898–1977), mladší bratr spisovatele 
a filozofa Ernsta Jüngera (s jehož texty 

Chůze lesem či Na mramorových útesech 
se již mohli v překladu seznámit i češ-
tí čtenáři), se ve svém rozsáhlém eseji, 
který byl napsán v roce 1939, ale vydán 
mohl být až po válce, zabývá kritikou mo-
derního fetišismu techniky. V tomto již 
klasickém díle kritiky kultury předjímá 
moderní debatu o ekologii a udržitelnos-
ti. Jüngerova kniha se právem řadí po bok 
tak epochálním dílům, jako byla Horkhei-
merova Dialektika osvícenství, a podcenit 
nelze ani způsob, jímž Jüngerovo myšlení 
ovlivnilo filozofii techniky pozdního Hei-
deggera. Vychází v edici Europa.

Jiří Kejř:
Žil jsem ve středověku 

Vzpomínky Jiřího Kejře (* 1921), his-
torika specializujícího se na právní dějiny 
středověku, nejsou a ani nechtějí být ob-
sáhlými a zásadními memoáry, které by 
měly odhalit závažné události a vystih-
nout velké osudy jejich protagonistů. Jsou 
to spíš vzpomínky, které se mu vynořují 
v paměti od mládí až do současnosti a jsou 
určeny jeho blízkým přátelům a kolegům 
a také na památku jeho vnukům, kteří žijí 
v odlišné době, než jaká byla údělem jeho 
generace. 

Jiří Kejř vystudoval právnickou fakultu 
a po celý život působil na několika pra-
covištích Akademie věd, kde se zabýval 
svým oborem – právními dějinami středo-
věku. V jeho životě nedošlo k sensačním 
událostem ani k napínavým životním zvra-
tům – jeho prostředím je jeho ústav a kruh 
odborných znalců. V textu vzpomínek 
se objeví řada jeho kolegů, přátel, ale i vý-
znamných zahraničních vědců. Jeho život 
je nerozlučně spojen především s jeho dí-
lem, takže vzpomíná i na některé publika-
ce nebo články, jimiž se zabýval v průběhu 
úctyhodných téměř šesti desetiletí své prá-
ce. Vychází v edici Paměť.

Vázaná, 268 str., doporučená prodejní 
cena 350 Kč.

Ivan Kraus: Mezinárodní polibky 
Psát satirické texty je jedním 

z nejobtížnějších úkolů na poli literatury. 
Jak píše sám autor: „Kdosi tvrdil, že satira 
zavírá v sobotu v noci. Mě však uklidňuje 
vědomí, že týden má dost dalších dnů, 

 Ilse Weberová:
Kdy skončí naše utrpení 

Ilse Weberová se narodila v roce 1903 
ve Vítkovicích u Moravské Ostravy 
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Sdružení Biblios představilo
první dva svazky edice STÍNOVÁ KNIHOVNA

Na konci loňského roku bylo v Ostravě 
ustaveno nové bibliofilské sdružení, 
spolek knihomilů Biblios, který od března 
tohoto roku vydává ve spolupráci s Pa-
pírenskou manufakturou Velké Losiny 
bibliofilské tisky zaměřené na literaturu 
a umění. V závěru března uskutečnil 
spolek Biblios v ostravském Domě umění 
křest prvních dvou svazků edice „Stínová 
knihovna,“ kterou řídí anglista, esejista  
a překladatel Jakub Guziur.

První svazek Stínové knihovy, 
nazvaný O Lásce, obsahuje proslulou kan-
conu Dantova učitele a přítele Guida 
Cavalcantiho Ptala se paní (Donna me 
pregha) a Canto XXXVI amerického 
modernistického básníka Ezry Pounda, 
které z větší části představuje adaptaci 
italské skladby. Oba texty jsou publikovány 
v českém překladu Anny Kareninové  
i v originálním znění, výtvarně je dopro-
vází grafika Pavla Herynka.

Svazek druhý, Vortex, shrnuje zásadní 
manifesty britského avantgardního hnutí 
„vorticismus“; texty básníka Ezry Pounda 
a sochaře Henri Gaudiera-Brzesky  
přeložili Jakub Guziur, Anna Kareninová 
a Eva Klapalová, předmluvou je opatřil 
kunsthistorik Gustav Erhart. Každý 
výtisk obsahuje originální tušovou „roto-
kaligrafickou“ kresbu Pavla Herynka.

Oba svazky vycházejí v nákladu 100  
číslovaných a signovaných výtisků; typo-
graficky je upravil Jan Herynek; tištěny 
jsou v sítotiskové dílně Jana Hrachoviny 
v Litovli; finalizaci, vazbu a ochran- 
né přebaly realizuje mistr knihař Jiří Fogl 
a Pavlína Rambová ze Žamberka.

Slavnostního večera se zúčastnila řada 
významných osobností z umělecké oblas-
ti, z křtěných knih předčítali překladatelé 
Jakub Guziur, Martina Feltlová a herec 
Josef Kaluža.

Dle pozvánky klubu Fiducia                
zpracovala Jana BOLKOVÁ

takže může mít ještě dlouho otevřeno, 
nebo alespoň pootevřeno.“ Část textů, 
které spisovatel Ivan Kraus vybral 
do této sbírky satir, vznikla po roce 1968 
v zahraničí, kde je také poprvé mohl 
publikovat. Po návratu napsal další, které 
mohly vyjít už doma. Společným rysem 
knížky je poznání, které nabyl během let 
doma i v cizině: že politika je do jisté míry 
divadlo. Herci sice odcházejí, ale role 
jsou stejné. Jediný rozdíl spočívá v tom, 
že na divadle je vidět více převleků. 
A také v tom, že v politice mnohem častěji 
něco nehraje. 

Brožovaná, 200 str., doporučená pro-
dejní cena 195 Kč.

 Ivan Klíma: Jak se nestát vrahem 
Již třetí kniha fejetonů Ivana Klímy 

je vlastním autorovým výběrem z „Po-

sledních slov“ a „Sloupků“, které done-
dávna po tři roky vycházely v Lidových 
novinách a v měsíčníku Xantypa. Jak už 
to bývá v tomto novinářském žánru ob-
vyklé, dotýkají se tyto drobné texty nej-
různějších témat, většinou každodenních, 
někdy i věčných. Největší zájem čtená-
řů vyvolávaly Klímovy vtipné postřehy 
o nesmyslném zbožňování celebrit, o nad-
hodnocování významu profesionálního  
sportu či o nepochopitelných činech naší 
justice. Čtenáři si také velmi oblíbili hu-
morný způsob, jímž upozorňuje na proje-
vy úpadku a prznění našeho jazyka ve sdě-
lovacích prostředcích i při běžném úřa-
dování. A jakkoli jsou všechny tyto věci 
vážné, v podání autora, který má smysl 
pro humor, je možné jim čelit i zasmáním.

Vázaná, 168 str., doporučená prodejní 
cena 250 Kč.

Ze křtu spolku knihomilů Biblios                                               Foto: Tomáš Rucki

III   duben 2012                                                                           
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
Vladimír Šiler: KDO JE AUTOR?

Asi před pěti lety kolovala po interne-
tu historka ze základní školy. Paní učitelka  
probírala s dětmi Boženu Němcovou. Čet-
la jim ukázky z povídek a vyprávěla o ne-
lehkých životních osudech autorky. Pak 
jim zadala domácí úkol. Ať si přečtou Di-
vou Báru, napíšou osobní úvahu a pokusí 
se ji propojit s životopisnými údaji spiso-
vatelky. Příští týden sedm dětí z jednadva-
ceti odevzdalo naprosto identický referát. 
Když jim to učitelka vytýkala, děti nechá-
paly, co jí vadí. Vždyť to tam bylo, namí-
taly. Tam… na internetu. Ale říkala jsem 
vám, pokračovala učitelka, že nejnovější 
bádání prokázala, že Božena Němcová 
se nevdávala tak mladá, jak se až dosud 
soudilo. A vy jste všichni opsali ten starý 
údaj. Vy jste nějaká chytrá… odvětily děti. 

Ano, pro děti je internet větší autoritou 
než učitel, dospělý, odborník. Podobně to 
ostatně kdysi bylo s televizí. A ještě před-
tím s novinami, a tištěným slovem vůbec.

Deník MF Dnes má rubriku Studenti 
píší noviny. Asi před dvěma roky si jeden 
redaktor stěžoval, že na vypsané téma se 
sejdou i stovky příspěvků, které je třeba 
přečíst a zredigovat. Když takto četl názo-
ry studentů na eutanazii, všiml si nápadně 
často se opakujících formulací. I zagooglil 
– a zjistil, že mnozí z přispěvatelů jedno-
duše stáhli celý odstavec se šťastně vyjá-
dřenými myšlenkami z internetu, aniž by 
ovšem uvedli zdroj. Zlobil se pak, a divil 
se, proč to dělají? Vždyť je k psaní nikdo 
nenutil. To snad neumějí vyjádřit vlastní 
názor? Ne, asi ne. Oni si totiž právě tím 
vlastním názorem nejsou jisti, dokud ne-
najdou něco, s čím by se mohli identifiko-
vat. Google generace už došla na střední 
školy.

A dnes ji máme na univerzitě. Říkává 
se, genderově nekorektně, že žena mluví, 
aby zjistila, co si myslí. Dobrý postřeh. 
Myslím, že platí i na mnohé muže. Dnes 
by se dal vztáhnout na internet: neoprimi-
tivové z kybersvěta místo mozku užívají 
už jen Google, a paměť nosí v klíčence. 
Jak jinak si vysvětlit, že někteří studenti, 
i přes výslovné varování a barvité líčení 
disciplinárních postihů nedokážou odolat 
pokušení a přivlastní si část cizího textu, 
výsledek něčí duševní práce, prostě proto, 

že jsou zhypnotizovaní celoživotní fas-
cinací tím, co přichází z obrazovky. Oni 
skutečně nevědí, co si myslí, jaký mají ná-
zor, ani kdo jsou, nedovedou rozlišit ko-
pii od originálu, a autor je jim ukradený. 
Osobnost – persona, pracně po tisíciletí 
budovaná, ztratila v postmoderní situaci 
jistotu sebe sama. Podařilo se rozbít ne-
jen atom, domněle dále nedělitelný, ale 
i fragmentarizovat individuum (in-divi-
dere). Subjekt už není to nejdůležitější, 
tedy dole ležící základ. Má roztroušenou 
lokalizaci a jen ve vzácných okamžicích 
momentálního usebrání procitá k sobě  
a dosahuje prozření, jež, nekoordinováno, 
nevede k vědomí ani poznání. Proč by si 
tedy nemohli pomoci k sobě samým tím, 
že se posbírají z útržků někoho jiného?

Všichni vykazujeme známky takové-
ho stavu. Mladí však více. Ne, nezastávám 
se podvodníků a lenochů, ani nechci zcela 
zpochybnit myšlenku autorství a dušev-
ního vlastnictví. Jen přiznávám, že mám 
stále větší potíže vysvětlit studentům, 
co to vlastně – a proč – po nich chceme. 
Zdá se, že to, co jsme dlouho pokládali 
za samozřejmé normy a standardy, ztra-
tilo obecnou srozumitelnost. Obávám se, 
že současnou hysterií kolem plagiátů ve 
studentech namísto subjektu jen ještě víc 
posilujeme jejich sugestibilitu. Ano, musí 
hyperkorektně lokalizovat své informač-
ní zdroje, ale proč vůbec mají následovat 
naši citační mánii, dogmatické zaštiťování 
se kanonickými autoritami či víru v neo-
mylnost empirických dat, jim neřekneme. 
Logický úsudek, selský rozum, obecně 
sdílené povědomí, ano i ten vlastní názor 
jsme se i my sami naučili alibisticky skrý-
vat za legitimizující mozaiku složenou  
z napaběrkovaných útržků děl někoho ji-
ného. Obava z patologického solipsismu 
fanatika či úchylně narcistní samoplodi-
vosti grafomana nás naučila své autorství 
cudně halit a originalitu pokorně přiznávat 
i tuctům dalších spolutvůrců. Mnozí mladí 
dnes zřejmě nechápou, proč to, co se nau-
čili spontánně dělat, tedy zkopírovat – vlo-
žit – přeposlat, je nutno na univerzitě pro-
vádět s takovou komplikovanou rituální 
obřadností. On prostě jen zapomněl udělat 
uvozovky, ona přesně nelokalizovala pa-

rafrázovaný zdroj – a kvůli takové ma-
ličkosti tolika kraválu? Že by celý rozdíl 
mezi akademikem a příslušníkem google 
generace spočíval jen v těchto titěrných 
formalitách?

Systém theses.cz, jímž strašíme pla-
giátory, je jen tupý mechanický nástroj, 
rozšiřující sice možnosti kontroly o kou-
sek dál, než kam dohlédne Google, ale 
neposouvající je nikam kvalitativně. Do-
hled tak zůstává na učiteli, jeho sečtělosti  
a zkušenosti. Ale úkol je to nadlidský. 
Kvůli počtu studentských prací, zvyšují-
cím se nárokům na ně, ale i kvůli sílícím 
nejistotám, zda se například dokážeme 
shodnout na jednoznačné definici parafrá-
ze, a rostoucím pochybám o podstatě au-
torství a legitimitě duševního vlastnictví. 
A to vše tváří v tvář množícímu se mu po-
dílu těch, kteří nejsou s to pochopit, proč 
by studium mělo spočívat v učení se něče-
mu tak nesmyslnému.

Naše pojetí autora a duševního vlast-
nictví se rodilo před 150–200 lety, spolu 
s celou moderní společností, její vědou  
a technikou, průmyslem, občanským stá-
tem. Na prahu změn, které nastaly v 80. 
letech 20. století, se ohlašuje neudržitel-
nost mnoha ustanovení, na něž jsme si za 
tak krátkou dobu neobyčejně silně zvykli. 
Zjišťujeme třeba, že autorská práva jsou 
dnes obtížně právně vymahatelná. Denně 
vidíme kolem sebe, že lidé dají masově 
přednost levné náhražce před vzácným 
originálem. Když si otevřu The Economist 
nebo Der Spiegel, vidím, že kvalitní, zá-
sadní články mají minimálně dva, nezříd-
ka ale i pět autorů. Wikipedie autory má, 
někdy dokonce i odborné, avšak zcela ano-
nymní. Piráti pronikají už i do parlamentů, 
v politice vystupují pod přezdívkami a své 
programy píšou jako otevřené dokumenty, 
do nichž může stále přispívat každý. 

Je otázka, zda za této situace tvrdošíjně 
trvat na zvyklostech ustálených z historic-
kého hlediska vlastně poměrně nedávno, 
anebo se pokusit naleznout nové metody 
testování neklamných známek kvalifika-
ce absolventa vysokoškolského studia, 
adekvátní demokratické, masové pova-
ze vzdělávání v kybersvětě, jaký ostatně 
v minulosti stejně nemá obdoby. 


