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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
RENESANCE IV.
Malířství quattrocenta
a renesanční lineární perspektiva
Na počátku 15. století se ve Florencii objevuje nový systém uspořádání dvourozměrného prostoru obrazu, jenž odpovídal zcela
novému (antropocentrickému) pohledu na
svět, a který vycházel z euklidovské geometrie a matematiky. Dnes jej nazýváme lineární
perspektivou. Lineární perspektivu je ovšem
nutno chápat jako symbolickou formu, která vyjadřuje novou zobrazovací konvenci.
Zatímco abstraktnímu myšlení středově-

ku vyhovovala konceptuální, dynamická
a de facto abstraktní perspektiva (pomáhala
zobrazovat supernaturální, božský, vlastně nereálný svět), renesance kladla důraz
na napodobování viděné přírody. Lineární
perspektiva měla „realisticky“ reflektovat
viděné a empiricky tento viděný prostor
zrekonstruovat. Oproti středověké dynamice pohledu je konstruována na jediný zorný
úhel a statický středobod, kterým je člověk.
Daniela RYWIKOVÁ

Leonardo da Vinci, Madona ve skalách,
1483–1486. Naštěstí ne všichni renesanční
malíři postupovali striktně podle Albertiho
návodu. Například Leonardo a jeho generace si vybrala jako hlavní výraz své malířské
tvorby práci se světlem a barvou. Slavný
Leonardův šerosvit (chiaroscuro), je vlastně
geniálně provedený ateliérový trik k zamaskování překážek vzniklých lineární projekcí
těles při konstruování obrazového prostoru
podle pravidel lineární perspektivy.

Albrecht Dürer, konstruování lineární
perspektivy, 1525. Lineární perspektiva se konstruuje pomocí tzv. zorného
kubusu, kostky s jednou stranou jakožto průhledem. Divák stojí před kostkou
a hledí dovnitř na jeden bod – tzv. úběžník na horizontu, k němuž se vše zobrazené v prostoru kubusu sbíhá. Malíř
pracuje se sítí umožňující geometrickou
přesnost a zachycení tvarových deformací zobrazených objektů způsobených tzv.
perspektivní zkratkou.
Paolo Uccello, Bitva u San Romana,
1438–1440. Konstruování lineární perspektivy poprvé teoreticky popsal ve 30.
letech 15. století teoretik a architekt Leon
Battista Alberti. Je „… úkolem malířství
vymezit a malovat čarami a barvami každé těleso, které zaujímá určitou plochu
v určité vzdálenosti a podle postavení
určeného středním paprskem způsobem,
aby se všechno, co bude zobrazeno, objevilo jako reliéf a bylo velmi podobné viditelným předmětům.“ Renesanční malíř
je vlastně konstruktérem, který vytvoří
síť a kubus, do kterého umístí kolorované předměty. Příkladem umělce, který
extrémně dodržuje Albertiho zásady, je
Paolo Uccello, o kterém Giorgio Vasari
píše, že byl tak posedlý lineární perspektivou, že se jejímu konstruování věnoval,
k nelibosti své manželky, i v noci.
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OSTRAVA!!! rodinné stříbro

Divadlo loutek
Jelikož dům, v němž od roku 1953 sídlilo Divadlo loutek, byl po roce 1989 vrácen
v restituci, muselo město řešit otázku nového
umístění divadla. Proto vypsalo architektonickou soutěž, v níž byl vybrán postmoderně koncipovaný návrh pražských architektů
Petra M. Hájka a Gabriely Minářové. Nové
Divadlo loutek je utvářeno jako jakási ulita
na hraně mezi souvislou zástavbou a parkem
na Černé louce s centrem v hledišti a jevišti.
Členité hmotě odpovídají různorodě řešené
fasády. Do Pivovarské ulice se otevírá vějířovitě pojatý vestibul se šatnou a s paprsčitou
kamennou dlažbou. Samotný divadelní prostor spojuje kukátkový princip se studiovou
scénou. Organicky utvářené hlediště odpovídá akustickým požadavkům, široký portál
bez portálové stěny, technická lávka nad hledištěm a tmavá výmalba vychází ze studiového principu. Kapacita je na základě využití
dvojsedadel proměnlivá: od 176 dospělých
až po 260 dětských diváků. V průběhu dopracování projektu byly na žádost stavebníka

z ekonomických důvodů vypuštěny mnohé
funkce a prostory. V důsledku toho divadlo
postrádalo zázemí pro herce i diváky. Proto
byla provedena přístavba alternativní scény
v podobě kampanily – hranolové železobetonové věže, krčkem spojené s původní budovou. Věž má povrchy z pohledového betonu
a je zvýrazněna nepravidelnou skladbou oken
s akcentem v diagonálách vnitřního schodiště
s červeným nátěrem stěn. K výrazu přispívají i dubové výplně otvorů, orloj s dřevěnými
sochami od Tomáše Volkmera a v nejvyšším
podlaží mapa hvězdné oblohy z nerezu. Věž
obsahuje alternativní studiovou scénu pro
60 diváků, venkovní amfiteátr pro 100 diváků
a provozní místnosti divadla.
Martin STRAKOŠ

Pivovarská 15 / Moravská Ostrava
čp. 3164
Petr Maria Hájek – Gabriela Minářová,

1995–1999
přístavba Petr Maria Hájek – Gabriela
Minářová – Bronislav Stratil,

2009–2011

Převzato se svolením autora z publikace Martin Strakoš, Ostravské interiéry,
Ostrava: Fiducia, 2011.
Fotografie Roman Polášek.
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PROMOCE ABSOLVENTŮ FF OU 2012

RADOST A DOJETÍ
Studentky a studenti Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kteří úspěšně
prošli sítem státních závěrečných zkoušek, se podělili o pocity štěstí a radosti se
svými nejbližšími na promocích, které se
konaly v závěru června v Domě kultury
města Ostravy. Vysokoškolské diplomy
zde převzalo sto padesát dva absolventek
a absolventů bakalářského studia a sto
čtyři nových nositelů magisterského titu-

lu. Součástí akademického obřadu byla
rovněž promoce tří magistrů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku a získali tak
právo užívat akademický titul PhDr., a patnácti absolventů doktorských studijních
programů, kteří dosáhli vědecké hodnosti
Ph.D. Slavnostní atmosféru promočního
aktu doplnilo vystoupení dechového tria
z Fakulty umění OU.
Jana BOLKOVÁ

Fota: Kamila Kolowratová
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Na RIVy tak trochu jinak…
Náhoda tomu chtěla, že se v první desítce nejúspěšnějších „rivovníků“ naší fakulty na místech za sebou jdoucích umístili vědci,
pedagogové, zkrátka osobnosti, které má mnohý z nás „mladších“, kteří jsme vystudovali na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, popř. ještě na Pedagogické fakultě, neoddělitelně spjaty právě s lety studia a se svými vědeckými a pedagogickými počátky. Již
při přípravě otázek pro tento rozhovor jsem tušil, že odpovědi dnešních respondentů, doc. Evy Mrhačové, prof. Svatavy Urbanové
a prof. Milana Myšky, nebudou vždy v souladu s aktuálními trendy hodnocení vědy a výzkumu. Ostatně jak se moje předpoklady naplnily či nenaplnily, posuďte každý sám.

Prof. PhDr. Milan MYŠKA, DrSc. et
Dr.h.c.

Doc. PhDr. Eva MRHAČOVÁ, CSc.

Prof. PhDr. Svatava URBANOVÁ, CSc.

se narodila a dětství prožila v Hranicích na Moravě. Na FF UP/VŠP v Olomouci vystudovala obory čeština – ruština
(1958). Od r. 1960, po krátké zastávce na
gymnáziu v Havířově, působí na slavistickém pracovišti v Ostravě (Pedagogický
institut / samostatná Pedagogická fakulta
/ Filozofická fakulta OU). Doktorská studia absolvovala na FF UK Praha v oboru
Jazykověda slovanských jazyků, tamtéž byla v r. 1987 jmenována docentkou.
Odborně se věnuje především slovanské
srovnávací frazeologii a teorii překladu.
Je členkou Sdružení českých překladatelů.
Patří k zakladatelům Ostravské univerzity
a její filozofické fakulty (1991). V letech
1991–1997 a 2003–2010 zastávala funkci děkanky Filozofické fakulty Ostravské
univerzity. V r. 2005 jí vláda Francouzské
republiky udělila rytířský řád Akademických palem.

rodačka z Frýdlantu nad Ostravicí,
absolvovala FF UP v Olomouci, kde v letech 1965–1970 studovala obor český jazyk – španělský jazyk. Od roku 1973 do
současnosti působí na ostravských bohemistických katedrách, přičemž vědeckou
graduovanost nabyla na FF UP pod záštitou prof. Eduarda Petrů. V Olomouci
také dvojnásobně habilitovala. Profesuru
získala na FF OU v Ostravě v roce 2001.
Zabývá se teorií a dějinami současné české literatury, kulturou a uměním, vztahem
obrazu a textu, aktuálními funkčními a komunikačními okruhy. Je autorkou desítky
knižních monografií, zvláště početně jsou
zastoupeny práce z oblasti zkoumání specifické oblasti tvorby pro děti a mládež
a regionální literatury. V současné době je
vedoucí katedry české literatury a literární
vědy a ředitelkou Ústavu pro regionální
studia FF OU.
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pochází z Ostravy-Vítkovic. V roce 1956
úspěšně ukončil studium historie na FF UK
v Praze. Poté pracoval na Vyšší pedagogické škole v Opavě. V 60. letech 20. století působil na Pedagogickém institutu /
Pedagogické fakultě v Ostravě, doktorská
studia absolvoval na univerzitách v Praze
a v Brně. V roce 1964 se na UP v Olomouci habilitoval v oboru Novověkých československých dějin. V letech 1972–1982
byl z politických důvodů nezaměstnaný.
V roce 1990 byl jmenován profesorem
v oboru československých dějin a následně
stál u rozvoje katedry historie na FF OU.
Je doktorem věd (1991), držitelem čestného doktorátu (2006), členem řady odborných komisí a redakčních rad. Inicioval
vznik Centra pro hospodářské a sociální
dějiny FF OU, které v letech 2008–2011
vědecky vedl. Jeho bohaté publikační činnosti dominují témata z hospodářských
a sociálních dějin 18. a 19. století, zejména problematika proto-industrializace, raných forem industrializace a jejich důsledků, a regionální dějiny Slezska a severní
Moravy.
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AZ: Jaký je Váš vztah k RIVům u některého z předem určených nakladaa kvantifikaci vědy vůbec?
telství nebo periodik. Konrad Paul Liessmann je formulačně natolik přesný, že ani
Eva Mrhačová (EM): Tak všeobecně: nevím, jak bych svůj vztah ke kvantifikaci
žijeme v době, kdy kvantifikace hraje stále vědy vyjádřila lépe a jinak.
významnější roli ve všech oborech lidské
Milan Myška (MM): Osobně s RIčinnosti. Rejstřík informací o výsledcích
vědecké práce (RIV) je nesporně potřeb- Vem nemám problémy, snad až na tu
ný a užitečný princip. Nesouhlasím však zbytečnou administrativu kolem. Ač se
s tím, že řada vědeckých periodik domá- v RIVáckém hodnocení držím v prvcích a zahraničních na seznamu „rivov- ní lize Filozofické fakulty OU, považuji
ských“ není. Podle mého názoru by tam tento systém hodnocení vědecké práce za
měly patřit všechny recenzované odborné nesmyslný a kontraproduktivní. Prvním
časopisy a články v nich zveřejněné. Rok problémem je, zda lze vědu obecně vůbec
jsem „stála frontu“ na otištění článku v je- nějak kvantifikovat. Scientiometrii (biblidiném španělském slavistickém časopise ometrii) dnes většinou, dokonce i v zemi,
– a výsledek: časopis není na seznamu kde se tato zrůdnost zrodila, považují za
„rivovských“, tedy nula bodů. Nesouhla- nesmysl a hloupost. Základní premisa, že
sím ani s tím, že z RIVů jsou vyňaty pu- totiž lze výkonnost v rozmanitých vědách
blikované univerzitní přednášky (vysoko- poměřovat jedním metrem, je chybná.
školské učebnice), které jsou pro studenty Vědy se přece odlišují nejen svým předa jejich studium nesmírně potřebné. Podle mětem, metodami, ale také tím, jaká je
stávajícího principu by se do RIVů nedo- forma jejich výstupů. Jestliže někde je to
stalo ani kardinální dílo moderní jazyko- monografie, v jiných oborech to bude pavědy – přednášky Ferdinanda de Saussura tent, nově vyvinutá léčebná terapie apod.
Kurs obecné lingvistiky, vydané jeho žáky Tu se mi vybavuje zoufalý výkřik někdejšího předsedy AV ČR, který si po zavedepo jeho smrti.
ní RIVu posteskl: „Všichni mi teď místo
Svatava Urbanová (SU): Téměř monografií budou psát patenty!“
liessmannovský. Jakákoliv normativnost
Záhadou mi je, kdo mohl zkonstruv kultuře vědění, byť takto nemusel být ovat tak nesmyslnou hierarchii hodnotíRIV zamýšlen, produkuje tlak, a to mi cích kritérií, aniž by ji konzultoval aspoň
vadí. Jednak nejsem soutěživý typ, navíc s těmi, kdo vědu skutečně dělají. Proč
mám pocit, že se tímto postupem zbavuje- vypadl např. v humanitních vědách tak
me zbytku jakési vnitřní svobody, kterou významný vědecký žánr, jakým je recenjsme si navzdory různým vnějším vlivům ze? Podle jakých zásad byla např. periov humanitních ideálech přece jen ucho- dika rozčleněna na „recenzovaná“, která
vávali. Když jsem poprvé četla Teorii ne- se do RIVu počítají, a na „nerecenzovavzdělanosti. Omyly společenského vědění ná“, se kterými RIV nepočítá? Jak to, že
(napsáno 2006, česky až 2010), srdce mi statut „recenzovaných“ periodik získaly
zaplesalo. Mívám ve zvyku poznačit si publikace, nesplňující ani základní kriháčkem, co mě při čtení zaujme. Stránky térium periodicity (větší než jeden rok)?
se háčky přímo hemží. Třeba je výborná A tak se ze sborníků šlehnutím proutku
kapitola čtvrtá pojednávající o honbě za stala periodika, která sice vycházejí nadápořadím, o fetišizaci žebříčků, které jsou le jednou do roka, ale jako „dvojčíslo“ věvýrazem a symptomem specifické for- deckého časopisu. Proto se zrodil podivný
my nevzdělanosti, dokladem současného žánr – „kolektivní monografie“, což kryje
zbožnění rangingu.
obvyklý, v lepším případě monotematicUniverzity a vědecké instituce sesta- ký sborník někdy velmi různorodých přívují klasifikační seznamy společensko- spěvků různých autorů, jen aby se urvaly
vědních nakladatelství, která jsou eko- nějaké ty RIVácké body, protože seriozní
nomickým tlakem beztak silně omezena, sborník, byť často nadnárodního význapřevádějí je na šeď seznamu jen proto, aby mu, se prostě nepočítá (viz náš monoteobstály mezi technicky orientovanými pří- matický sborník CHSD pro XV. mezinárodními vědami. Svoboda bádání v oblasti rodní kongres hospodářských dějin 2009
humanitní vědy je tak okleštěna o další v Utrechtu).
segment, energii a sílu, kterou je třeba
Proč do RIVu nejsou zařazeny vysok myšlení, protože je nutné investovat své koškolské učebnice a texty, jejichž tvorba
úsilí do toho, aby byla práce publikována je přímo služební povinností vysokoškol-
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ských pedagogů (téměř na všech univerzitách je jejich tvorba jedním z předpokladů pro získání vědecko-pedagogických
gradů), a které mají často větší hodnotu,
význam a společenskou užitečnost než
leckterá monografie? A to už vůbec nepíši o komplikacích s hodnocením prací,
uveřejňovaných v zahraničí. Jaké asi jsou
kompetence těch, kdo na tak nesmyslný
hodnotící projekt přistoupili a vnutili jej
těm, kdo vědu dělají a vědí, o co jde.
AZ: Jaký je Váš postoj k týmové
vědecké práci? Preferujete spíše
individuální nebo týmový výzkum?
EM: Pokud jde o vědu, jsem spíš sólovým pracovníkem než pracovníkem týmovým. Ale vím, že je to dnes nemoderní
přístup. Snad v příštím životě…
SU: Předesílám, že jedno bez druhého může jen obtížně existovat. Respektuji
autonomii subjektu, individuální rozvoj
osobnosti, suverenitu individua a svéprávnost jednotlivce. Předpokládá-li někdo, že
nyní vyslovím ódu na týmovou práci, protože na našem pracovišti, tedy zejména na
katedře a v Ústavu regionálních studií, ji
pěstujeme dlouhá léta a zcela přirozenou
cestou zapojujeme do vědeckovýzkumné činnosti talentované aktivní studenty
a mladé kolegy, tak dopředu prohlašuji, že
tomu tak nebude.
Tým je silný jen tehdy, když je složen
z výrazných individualit. Bez ideje pochopení se v humanitních vědách ničeho nedosáhne. To se však u nás pěstovalo odjakživa, nepotřebovali jsme k tomu ani vizi
center excelentnosti, ani nějaká programová vládní prohlášení. Mnozí se v týmovém
tandemu složeném ze zkušených a začínajících naučili heuristice, metodologické
a formulační kázni, zvykli si na systematickou práci, která má své cíle a nesmlouvavé výstupy. Na katedře se pěstuje plodný pluralismus metod a spíše vyhledáváme než potlačujeme jejich konceptuální
spor. Každý zvlášť však musí zjistit, kdy
a kde se může zbavit balastu. Fakt je, že
se na pracovišti respektuje a ctí specializace, živě a otevřeně se diskutuje, navzájem
si velmi kriticky čteme své práce. Mnozí
se profilovali v týmových projektech tzv.
Vědeckého záměru, který v roce 1996 vypsalo MŠMT ČR a který se rozvíjel dobrých deset let pod vedením prof. Svobody.
Rok co rok se předkládaly studie, stati
a články, náročně se vše oponovalo, vzni-
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tenciální, psycho-sociální, kulturní, etické
a ekologické proměny, citlivě zobrazuje
složité vztahy a problematické životní pozice a pocity jednotlivce. V zásuvce mám
několik studií tematicky se vymezujících
k regionální identitě ve smyslu „žitého
prostoru“.
V zahraničí většinou přednáším
o knižních autorských projektech, kterým se říká alba. Jedná se v nich o souvztažnost textového a vizuálního narativu.
Možná by zasloužily rozšířit, uspořádat
a vydat. Nejbližším je však druhé upravené vydání Kulturněhistorické encykloAZ: Kterou ze svých publikací po- pedie, tentokrát podporované Moravskovažujete za zásadní a jaké jsou Vaše slezským krajem a to je úkol organizačně
MM: Nevím, čím to je, že jsem zísznačně náročný.
další vědecké plány?
kal nálepku fanatického zastánce týmové
MM: Promiňte, ale odpověď na obě
práce. Já sám žádnou z těchto dvou forem
EM: Tak asi vždy tu poslední. Než na
práce nepreferuji. Mám za to, že jsou ba- ní začnu hledat a nacházet chyby. Myslím, části této otázky si nechám pro sebe. Se
datelská témata, kterým lépe vyhovuje že největšího uznání se zatím dostalo kni- svými budoucími plány se nerad dopředu
z důvodů meritorních (složitost proble- ze Západoslovanské paremiologické dě- svěřuji, protože – co když je nesplním?
matiky, nutnost ovládnout více dílčích dictví (E. Mrhačová a kol., 2010), o níž
disciplín historické vědy apod.), ale také bylo v časopise TOP (č. 101/2011) napsáAZ: Jaký je Váš recept na zapojení
metodických (náročnost a různorodost no: „Srovnávací paremiologie západoslo- mladých vědeckých pracovníků, zejheuristiky, práce s prameny různého typu vanských jazyků nemá dosud v české lin- ména doktorandů, do výzkumu?
a provenience, vysoké nároky na kom- gvistice tradici. Slovník přísloví českých
EM: Příklady táhnou – Exempla traparaci) týmová práce. Zároveň jsem si a jejich obsahových ekvivalentů slovenvědom, že některá témata vyžadují spíše ských, polských, kašubských, dolnolužic- hunt! To věděli už ve starém Římě a od
soustředění individuální, specifickou při- kých a hornolužických je první publikací nich to vědí v celé Evropě. Vidí-li vnípravenost badatele, takže tam samozřejmě v dané oblasti.“ A pokud jde o další vě- mavý a nadaný student u svého učitele
upřednostňuji práci individuální. V mé decké plány, ano, jsou, ale nechám si je zanícenost, posedlost určitým odborným
problémem, často přeskočí jiskra i na
bibliografii najdete jak díla povýtce indi- prozatím pro sebe...
něho. (První dva díly své tematicky pojaté
viduální právě tak jako práce, které byly
SU: To je Sofiina volba. Z desítky knih česko-polské frazeologie jsem napsala se
výsledkem usilování týmů, které jsem
se neumím rozhodnout pro žádnou, proto- svou studentkou…)
vedl nebo inicioval.
kala lexikografická a encyklopedická
hesla, základ nejen Kulturněhistorické
encyklopedie Slezska a severovýchodní
Moravy, ale také Biografického slovníku
Slezska a severní Moravy nebo Literárního slovníku severní Moravy a Slezska.
Většina kolegů dnes již střední generace
prošla týmovou průpravou, která byla
spojena s regionálními projekty, avšak nezdá se mi, že by snad někdo z nich trpěl
provincionalismem, právě naopak. Když
jsme podruhé nový společně podaný vědeckovýzkumný projekt neprosadili, dovedli se stejně dobře uplatnit v individuálním grantovém systému.

soudobá česká historiografie moc a moc
churaví. V jiných vědních oborech to už
dávno pochopili, a proto došli dál než my.
Výsledkem nechuti našich historiků k týmové práci je, že zatímco Němci, Francouzi, Rakušané, Poláci a dokonce i Slováci mají již mnoho desítiletí k dispozici
své národní biografické slovníky, my jsme
se po desítky let trvajících přípravách
v jeho tvorbě dostali sotva k písmenu E,
a víc než deset let chystaná encyklopedie
českých dějin dospěla zatím pouze k druhému svazku.

Týmová práce má ovšem ještě další
přednosti: umožňuje např. propojení práce
zkušených badatelů s nastupující mladou
generací, představuje jakousi badatelskou
dílnu, kde začínající historik může bezprostředně v procesu bádání „odkoukat“
způsob práce zkušenějšího badatele. Není
ani bez významu, že kolektivní práce
umožňuje rychlejší prosazení se např.
nově založených pracovišť. Protože jsem
měl zájem, aby nově vzniklá katedra historie na FF OU rychle vstoupila v povědomí historické obce, ale také širší veřejnosti, prosadil jsem týmovou práci např. na
Biografickém slovníku Slezska a severní
Moravy, na Historické encyklopedii podnikatelů a v nejnovější době navrhl relativně velmi komplikovaný projekt Ekonomické a sociální faktory historického
procesu modernizace. Ne nevýznamným
přínosem kolektivní týmové práce může
být zachování kontinuity různých generací badatelů, což je hodnota, na kterou

že v určité vývojové fázi zastupovaly vždy
to, co mě nejvíce zajímalo a s čím jsem se
potřebovala vyrovnat. Ovšem souhlasím
s režisérem Davidem Ondříčkem, který se
v nějakém rozhovoru vyjádřil v tom smyslu, že existuje hned několik možností, jak
poznat, že je něco výjimečné nebo zásadní. Řeknou vám to údajně kritici, kamarádi, diváci (v mém případě čtenáři) nebo
práce dostane cenu. Pak by na tom byly
nejlépe Meandry a metamorfózy dětské
literatury (2003), které mají všechny atributy. Teď mám ovšem nejdůvěrnější vztah
k čerstvě zrozené monografii s názvem
Dialogy s Ivou Procházkovou.
Pokouším se v ní vést dialog s autorkou, textem, dobou, v níž vznikaly, se
současným čtenářem, se sebou samou. Zahrnují prózy psané pro dospělé i pro děti
a mládež. V této oblasti dosáhla autorka
širokého mezinárodního uznání. Právem,
protože dovede skvěle vystavět příběh, je
vtipná a navíc reaguje na aktuální exis-
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SU: Chce to odvahu a správné senzory.
Plavat se naučíte ve vodě a řídit automobil
můžete jedině tehdy, když sedíte za
volantem. Tedy první zásadou je vytvořit
prostor těm, kteří stojí o vědění a poznání
a zapojit do konkrétní činnosti ty, kteří o to
opravdu stojí. Trpíte-li verifikovatelným
kvantifikačním syndromem, vidíte, opět
se vyjadřuji liessmannovsky, pak třeba
můžete pohořet, ale také se může dostavit
úspěch.
Takovým prvním zkušebním prostorem
se může stát stejně dobře konference,
SGS, podíl na katedrálním nebo ústavním
výzkumu, kdy zkraje má začátečník
k dispozici školitele, patrona, někoho, kdo
vás jistí. K tomu ovšem nestačí manažer
vzdělání, ale jedině hodnověrný pedagog,
odborník. Další cesty si již určuje každý
sám.
MM: Recepty zásadně nerozdávám.
Stejně jako nevyučíte ševcovského učně

III
ušít jezdecké škorně v lavicích odborného
učiliště, aniž byste s ním společně neušil
alespoň několik párů těch bot v ševcovské
dílně, tak nevychováte vědeckého pracovníka jen svými přednáškami a semináři. Aby mi bylo rozuměno, tyto formy
vědecké přípravy vůbec nepodceňuji, ale
řemeslu a technice vědecké práce nejlíp
naučíte mladého adepta tehdy, když ho
zapojíte do svých badatelských projektů.
Když mu přímo v archívní badatelně předvedete, jak se s určitým typem pramenů
pracuje, jak se připravují excerpta, jak si
třídím získaná fakta, jaká jsou úskalí interpretace pramenů apod. A také, když mu
pomůžete s výběrem badatelských témat,
když mu poradíte, kde hledat metodické
vzory, když poradíte, jak napsat recenzi
nebo studii, a konečně když mu pomůžete
prošlapat cestu do redakcí vědeckých časopisů apod.
Za klíčové považuji usměrnit adepty
vědecké práce na sice závažná a aktuální,
ale z hlediska pracnosti, jejich zkušeností
a erudice zvládnutelná témata. Neboť nesoulad náročnosti tématu a stupně erudice
studenta obvykle končí katastrofou. Za
tu chtě nechtě může také učitel. A právě
v těchto souvislostech vidím velký význam týmové práce pro začínající badatele v našem oboru. Že toto všechno mi
poskytli moji univerzitní učitelé, ale také
celá rota archivářů (jako pars pro toto:
dr. Jiří Radimský z MZA Brno, dr. Jan
Klepl z NTM Praha, dr. Josef Janáček
z Archívu města Prahy, dr. Rudolf Zuber
ad.), za to jsem jim velmi vděčný. Jen namyšlený hlupák si myslí, že vše zvládne
svou vrozenou „genialitou“.
AZ: Naplňuje povolání vědeckopedagogického univerzitního pracovníka Vaše mladistvé sny a představy?
EM: Vždycky jsem toužila věnovat se
srovnávací slovanské jazykovědě a teorii
překladu. V r. 1968 se mi „zablýsklo na
časy“ – vyhrála jsem konkurs ministerstva
školství na půlroční odbornou stáž ke slovinskému akademiku F. Bezlajovi, tenkrát
vrcholné odborné veličině v dané oblasti.
V lednu 1969 jsem měla odjet. Koncem
roku 68 jsem však byla vyzvána, abych
odevzdala cestovní pas a v souvislosti se
změnou politické situace v naší zemi mi
bylo oznámeno, že stáž se ruší. Ke srovnávací slovanské jazykovědě jsem se přece
jen dostala, byť o čtvrtstoletí později. Ale
užívám si to. Ostatně ve všech západoslo-
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vanských jazycích existuje přísloví Raději ku. Byl členem vědecké rady tehdejšího
opavského Slezského studijního ústavu,
pozdě než nikdy.
a protože po odchodu Bořivoje ČelovskéSU: Teda jo, pane děkane, ptáte se na ho do emigrace a dr. Grobelného do Slomnoho věcí najednou. Máte-li na mysli, vanského ústavu do Brna nebylo v něm
zda se identifikuji s pedagogickou a vě- místo historika trvale obsazeno, pokusil
deckou dráhou, pak se mohu zmínit jak se pro mne toto místo zajistit. Nebyl jsem
o identitě, která je charakterizována urči- však členem rodné strany KSČ a pan ředitou setrvalostí v čase, v jehož plynutí člo- tel Sobotík si přál míti ve svém ansámblu
věk zůstává sebou samým, ovšem mohu dalšího straníka, neuspěl jsem. Shodou
rovněž akcentovat roli, jakou při utváření okolností vypsala nedávno předtím zalidské identity hraje vztah k druhým. Na ložená Vyšší pedagogická škola v Opavě
první okruh odpovídám faktickým úda- konkurz na asistenta-historika, a snad projem, protože setrvat u něčeho necelá čtyři to, že Polišenský se z dob svého působení
desetiletí, to má svou vypovídací platnost. na Palackého univerzitě v Olomouci přáA jestliže jsem se navíc při konstituování telil s děkanem pedagogem prof. Vlastiosobní identity mohla identifikovat s umě- milem Uhrem, podařilo se mi toto místo
leckou fikcí, interpretovat smysl čteného získat. Stal jsem se tedy na podzim 1956
z hlediska vlastní zkušenosti a na vlastní vědecko-pedagogickým
pracovníkem.
zodpovědnost, přitom po celou dobu své- V této pozici jsem s výjimkou let normaho působení jsem mohla komunikovat lizace vytrval.
s vnímavými lidmi, kterých jsem si váMohu dnes říci, že spojení práce věžila nebo s mladými lidmi, kteří alespoň decké s pedagogickou mne plně uspokoněkdy opravdově prahnou po vědění, tak jovalo. Práce se studenty byla dokonalou
mě zřejmě v životě nemohlo potkat nic pobídkou k tomu, abych na sobě trvale
lepšího.
pracoval, sledoval nejen svou úzkou specializaci, jíž jsem se věnoval jako vědec,
ale udržoval intenzívní kontakt se svým
vědním oborem v širším záběru. Umožnila mi také setkávat se s vynikajícími
odborníky a často i vzácnými osobnostmi nejen doma, ale i v zahraničí. Tak,
jak mne potěšila každá knížka, kterou
jsem napsal, a byla příznivě přijata čtenáři, tak mne uspokojovaly úspěchy mých
studentů resp. doktorandů, když se vydařili a stali se uznávanými historiky. Těší
mne, že řada studentů, kteří prošli mými
semináři, je dnes vědeckými pracovníky, vysokoškolskými asistenty a docenty
a mám na svém účtu již i profesory. Tím,
jak se domnívám, jsem naplnil své profesní poslání.
Letos o prázdninách jsem se rozhodl
ke změně „stavu“: přestoupil jsem z postu „otroka“ Ostravské univerzity do stavu soukromého badatele resp. „učeného
hlodavce“ (jak mne tituloval historik, archivář a poslanec Dr. Adolf Turek) s předsevzetím, že dá-li Pán Bůh zdraví a bude
MM: Mladickými sny a představami „světlo v latarně“ (abych použil oblíbené
o své profesní budoucnosti jsem netrpěl. úsloví mého univerzitního učitele FrantišVěděl jsem, že chci studovat historii, ale ka Kutnara), ještě něčím drobným obohaco bude po skončení vysoké školy, to mne tím svou milovanou Clio.
příliš nezajímalo. Snad muzejník, archivář
nebo kastelán na nějakém pěkném barokJménem svým, redakce Listů FF OU
ním zámečku. Ale už v prosemináři mne i všech našich čtenářů děkuji za rozhovor
můj univerzitní učitel prof. Polišenský
začal orientovat na slezskou problematiAleš Zářický

7

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Konference filozofů
Filozofové jsou z povahy věci spíše
sólisti než týmoví hráči. Právě proto je vědecký projekt katedry filozofie hoden zaznamenání. Doktorandi už totiž na katedře
tvoří kompaktní skupinku, která se stala
kondenzačním jádrem soustřeďujícím příliš rozptýlené badatelské aktivity učitelů.
Iniciativa sice vyšla od vedoucí katedry,
ale inspirace od doktorandů. Výsledkem
je badatelský projekt nazvaný Situovaná
věda a oceněný udělením univerzitního
grantu.
Filozofie, z níž původně jednotlivě
vědy vznikly, poskytuje vědám účinnou
reflexi a zpětnou vazbu. Někdy v podobě regulativních doporučení, jindy cestou
zdrcující kritiky zaslepené pýchy vědců
či patologických forem vědecké praxe.
Poukaz na situovanost má brát vědcům
samolibou jistotu neomylnosti plynoucí
z údajné objektivity a nestrannosti jejich
metod. Už sama vědecká „produkce“
není jednoduše neutrální, a proto nevinná.
Vychází z určitých pozic a předpokladů,
jichž si vědci a jejich disciplíny nemusí
být vědomi. A ani výsledný produkt vědy
nevstupuje do společenského „vzduchoprázdna“. Kontext může změnit vědecké
výstupy k nepoznání.
Filozofie tedy poskytuje vědám službu tím, že poukazuje na situační podmí-

něnost jejich metodologie, epistemologie
i etiky.
První výsledky své týmové práce představila katedra filozofie na mezinárodní
konferenci, jejíž organizaci úspěšně zvládli
sami doktorandi. Konference byla otevřená i hostům z jiných univerzit, včetně slovenských. Dvoudenní maraton krátkých
příspěvků jednak představil různé možnosti tohoto filozofického přístupu k vědě
a jednak dal příležitost mladým badatelům, aby si vyzkoušeli prezentaci vlastních intelektuálních výtvorů v přítomnosti zkušených odborníků. Z okamžitých
reakcí přítomných je možno usoudit, že
všichni byli s konferencí velmi spokojeni.
Nyní přijde na řadu druhá fáze prezentace vědeckých výsledků – vydání kolektivní monografie, obsahující obsáhlejší
verze badatelských výstupů, zpracované
podle náročných kritérií edic odborných
textů. Touto publikací autoři sdílejí výsledky své práce s širší intelektuální veřejností – ale vystavují se také přísné kolegiální kritice kruhů odborníků, kteří na
zmíněné konferenci nebyli.
Podrobnější informace o programu
konference, včetně fotodokumentace, je
možno najít na stránkách katedry: http://
ff.osu.cz/kfi/index.php?id=10047.
Vladimír ŠILER
Pracovní atmosféra konferenčního setkání

Doc. Marek Petrů na konferenci
Situovaná věda
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Na konferenci prezentovali výsledky
své badatelské práce i doktorandi; na
snímku Mgr. Kristina Uvírová

Fota: Vladimír Šiler
a Martina Špidlová
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Sympozium KRAJINA
Po roce od sympozia věnovaného „čtení“ městského prostoru jsme se v ostravském antikvariátu a galerii Fiducia opět
sešli, abychom se nyní zaměřili na fenomén krajiny, jeho vývoj a roli v literatuře
a výtvarném umění. Setkání více jak dvou
desítek pozvaných účastníků z vysokých
škol a výzkumných ústavů celé republiky
(zahraničí tentokrát reprezentovala pouze
vídeňská badatelka Getraude Zand) ukázalo na různé přístupy i terminologické
odlišnosti vyplývající z určité módnosti
a současně neusazenosti zvoleného tématu. Jako jeden z úkolů chystané monografie se proto jeví interdisciplinární sbližování a upřesňování pojmů krajina, příroda,
prostředí, teritorium…
Odrazový můstek sympozia představoval příspěvek Karla Stibrala přibližující
aktuální diskusi probíhající na poli esteti-

Dr. Martin Tomášek (vlevo)
a doc. Jan Malura na sympoziu

Z debat na sympoziu Krajina
ky, v níž je vnímání přírody jako krajiny
kritizováno coby antropocentrické, stále
se vracející otázku představoval rovněž
vztah fikční krajiny a krajiny aktuální,
hmatatelné (Alice Jedličková, Stanislava Fedrová, Martin Tomášek, Richard
Změlík), výrazný blok na sympoziu tvořily příspěvky barokistické (Jan Malura,
Jakub Ivánek, Jan Kvapil), tématu industriální krajiny se věnovala Iva Málková,
opomenuty nebyly Beskydy, Jeseníky,
Těšínsko, Temelínsko, Vysočina, České
středohoří… Kdo si chce utvořit přesnější
představu o šíři záběru, nalezne program
na webových stránkách sympozia (http://
konference.osu.cz/sympozium2012krajina/).
Jsme velmi rádi, že se zde vedle odborníků zvenčí (kromě již jmenovaných
Petr Tomášek z Moravské galerie v Brně,

Fota: Jakub Ivánek
ostravský historik architektury Martin
Strakoš, Jihočeši – historička romantismu
Veronika Faktorová a antropolog Vít Erban) výrazně prezentoval nejen pořádající
Ústav pro regionální studia a katedra české literatury FF včetně svých doktorandů
starajících se rovněž o hladký chod sympozia, ale i anglistika (Petr Kopecký) nebo
katedra sociální geografie PřF (Přemysl
Mácha). Pokud se sejdeme ještě do třetice
– jako pozoruhodné téma logicky se pojící
s Ostravskem se nabízí rovněž prostor industriální, mohla by se spolupráce v rámci
fakulty a univerzity ještě prohloubit. Nyní
je ale před námi příprava kolektivní monografie KRAJINA navazující na knihu
MĚSTO vydanou v tomto roce (http://
konference.osu.cz/sympozium2012krajina/12_12_publikace-mesto.html).
Martin TOMÁŠEK

Cyklus SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ – zimní semestr 2012
V přednáškovém cyklu „Setkání s osobností“ (konaném v rámci projektu OP VK „Svět vědy – záhadný
i zábavný“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0053), kde dáváme studentům i akademikům možnost poznat
výjimečné osobnosti naší doby, plánujeme v zimním semestru tyto přednášky:
9. 10. Mgr. Kateřina Procházková, absolventka FF OU, zpravodajka Českého rozhlasu pro Asii
10 let v Číně
24. 10. RNDr. Václav Cílek, geolog, geograf, spisovatel
Přechodná období – mezi kolapsem a regenerací společnosti (pohled z hlediska klimatických
změn a dostupnosti zdrojů a energií)
8. 11. David Ondráčka, prezident Transparency International
Název přednášky bude upřesněn
5. 12. Ing. Leopold Sulovský, legendární český horolezec
Expedice LHOTSE 2012
Eva MRHAČOVÁ
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FESTIVAL SLOVANSKÝCH JAZYKŮ
u jezera BAJKAL
Ve dnech 13.–21. srpna 2012 proběhl
na Irkutské státní univerzitě Festival slovanských jazyků u jezera Bajkal pořádaný
tamní katedrou ruského jazyka a obecné
lingvistiky, kterého se zúčastnili profesoři a studenti slavistických oborů z mnoha
evropských a ruských univerzit. Festival,
na němž byla zastoupena běloruština, bulharština, čeština, polština, ruština, slovenština, srbština a ukrajinština, se skládal ze
dvou částí. V první části, která se uskutečnila na půdě Irkutské státní univerzity,
měli účastníci možnost vyslechnout si
příspěvky odborníků slavistických oborů

Spasskij sobor v Irkutsku
a seznámit se s aktuálními vývojovými
tendencemi ve všech výše zmiňovaných
slovanských jazycích. Nedílnou součástí přednášek byly i odpolední jazykové
kurzy (slovenštiny, srbštiny, ukrajinštiny a běloruštiny), na nichž měli studenti
možnost blíže poznat základy těchto slovanských jazyků. Poslední den festivalu
na Irkutské státní univerzitě byl věnovaný
našemu severnímu sousedu Polsku, neboť
polský jazyk se v této části Ruské federace
těší mezi ruskými studenty značné popularitě. Se svým proslovem vystoupil pan
Marek Zeliński, polský konzul v Irkutsku,
od něhož se účastníci dozvěděli, že polský
konzulát je jediným konzulátem evropské
slovanské země, který se nachází v asijské
části Ruska. Spolu s pracovníky z Burjatské státní univerzity v Ulan-Ude, hlavního města sousední Burjatské republiky,
představil v Irkutsku také práci tamního
polského centra. V rámci kulturního pro-
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Jezero Bajkal

východní Sibiře. Následná několikadenní návštěva Bajkalu, která byla spojena
s projížďkou vlakem po místní turistické atrakci – Okružní bajkalské železnici,
patřila mezi nezapomenutelné zážitky.
Tatíček Bajkal, jak je mnohými obyvateli
Ruské federace nejhlubší jezero světa nazýváno, výborně dokresloval kouzelnou
atmosféru druhé části festivalu, na níž
byly prezentovány jednotlivé příspěvky
studentů nebo promítán jeden z klenotů
ruské kinematografie – film Andrej Rublev
ruského režiséra Adreje Tarkovského.

gramu polského večera účastníci zhlédli
film Matka Johana od andělů polského
režiséra Jiřího Kawalerowicze. Druhá
část festivalu následně probíhala u Bajkalu, kde studenti vystupovali s referáty
o svých rodných jazycích.
Festivalu slovanských jazyků u jezera
Bajkal se zúčastnili i dva studenti katedry
slavistiky Ostravské univerzity v Ostravě – Lukáš Plesník a Lukáš Maršík, kteří
zde v ruštině představili příspěvek o svém
rodném jazyce pod názvem Český jazyk
v zrcadle české historie.
Kromě zajímavých a přínosných po- Lukáš Plesník v parku Kirova v Irkutsku
Fota: Lukáš Maršík a Lukáš Plesník
znatků o slovanských jazycích a nových
kontaktů navázaných se zahraničními
Závěrem považujeme za důležité ještě
studenty měli všichni účastníci možnost
jednou vyjádřit obrovské poděkování doc.
seznámit se s Irkutskem, hlavním městem
PaedDr. Blaženě Rudincové, CSc., a Mgr.
Irkutské oblasti a významným centrem
Igoru Jelínkovi, Ph.D., z katedry slavistiky Ostravské univerzity, díky jejichž iniciativě dostali také studenti Filozofické
fakulty Ostravské univerzity neopakovatelnou možnost zúčastnit se prvního ročníku tohoto festivalu a po boku studentů
z Masarykovy univerzity v Brně na něm
společně reprezentovat Českou republiku.
Poděkování patří rovněž všem organizátorům a pracovníkům z katedry ruského
jazyka a obecné lingvistiky Irkutské státní
univerzity, kteří se o přijíždějící účastníky skutečně vzorně starali. Díky nim měli
studenti slavistických oborů z různých evropských univerzit příležitost velmi dobře
poznat pro Evropana tak vzdálený a těžko
dosažitelný kout Ruské federace.
Lukáš Maršík v centru města
Lukáš MARŠÍK a Lukáš PLESNÍK

RUSISTICKÁ SÁZAVA
Už od tuhé zimy jsme se jako studenti
ruského jazyka společně s našimi kantory
domlouvali na tom, že v létě uspořádáme společný výlet. Uvažovali jsme nad
různými lokalitami, ale nakonec vyhrálo
Posázaví. Domluvit termín, který by vyhovoval všem zájemcům, byl celkem velký problém, ale nakonec jsme se dohodli
a náš výlet se uskutečnil od 7. do 10. 8.
2012. Na doporučení jsme našli malý penzion, jehož součástí byl areál pro kempování. Jako studenti jsme zvolili levnější
volbu, tedy stany a pan doktor Vorel, který byl naším „vedoucím zájezdu“, zvolil
ubytování v penzionu i se svou manželkou
a dcerou.

sázavský pacifik“. Po chvíli jsme dorazili
do cílové stanice – města Sázavy. Podle
směrovek jsme prošli město, na mostě
přes Sázavu jsme zdravili vodáky pravým
vodáckým pozdravem „ahóóoj!“, až jsme
došli k Sázavskému klášteru. Za chvíli začínala prohlídka i s výkladem, takže
jsme se rychle pokochali zvenčí nedokončeným gotickým chrámem Panny Marie
a už jsme pokračovali dál. Krásné prostory barokního kostela sv. Prokopa, podzemní krypta, gotická kaple Panny Marie
s výjevy ze života sv. Prokopa.
Sázavská slovanská mnišská komunita
byla ve spojení se slovanskými basiliánskými kláštery nejen v Uhrách a na Slo-
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Vyobrazeni svatých otců Cyrila
a Metoděje v klášterní kryptě
nám prozradila, že do tří stěn chrámu Panny Marie jsou zabudovány tři nenápadné
hvězdy. Jestliže je najdeme, splní se nám
jakékoliv přání. S očekáváním jsme vyšli
z budovy a okamžitě se zaměřili na hvězdy ve zdech. Někteří z nás nalezli, někteří
ne, ale jestli se přání splnila, to se asi nedozvíme.
Další cesty nás vedly na hrad Český
Šternberk. Večerní posezení u ohně a opékání špekáčků přece patří k pořádnému táboření. Podnikli jsme také výlet na krásný
zámek Konopiště. Po menší komplikaci
s vlakem jsme se po našlapaných deseti
kilometrech dostali do cíle a byla to zasloužená odměna.

Dr. Jan Vorel, Michal Pavelka, Lukáš Moniak, Petra Bujáčková, Lucie Fiurášková
a Kristýna Raičevićová před nedokončeným gotickým chrámem Panny Marie v sázavském klášteře
Po několikahodinové cestě, kdy jsme
několikrát přesedali z vlaku na vlak, jsme
dorazili do našeho cíle, kterým byla malá
vesnička Ledečko, jejíž součástí je i penzion Kuchelník. Po zdařilém postavení
našich dvou pevných látkových nepromokavých domečků jsme se rozkoukali po
malebném okolí. Na další den jsme naplánovali náš výlet do Sázavského kláštera.
Tuto historickou památku jsme si vybrali
především proto, že její historie je spojená
s Kyjevskou Rusí.
Následující den ráno jsme tedy vyrazili. Došli jsme na malé nádraží v Ledečku
a počkali na motoráček, kterému na této
trase kolem řeky Sázavy místní říkají „Po-

vensku, ale i na Rusi (Kyjevo-pečerský
klášter). O tom svědčí dar ostatků ruských
kněžiců a mučedníků sv. Romana Borise
a sv. Davida Gleba, které byly věnovány
sázavským mnichům někdy po roce 1071.
Tito mučedníci byli na Rusi roku 1071
připočteni mezi světce a zemské patrony.
Také mnohé dochované literární památky,
především životopisy světců, svědčí o čilé
kulturní výměně mezi východními kláštery na Rusi a Sázavou. V dalších klášterních místnostech jsou uloženy středověké
rukopisy v latině, staročeštině a staroslověnštině a také četné archeologické nálezy. Příjemná mladá průvodkyně nám poskytla mnoho nových informací a na závěr

Dalimilova kronika v Sázavském klášteře
Fota: Kristýna Raičevićová
Počasí nám až na malé výjimky vydrželo po celou dobu. Po pár dnech krásného táboření se nám ani nechtělo vracet do
našich domovů, ale již byl čas na návrat.
Loučení s krásami Posázaví jsme zvládli
na jedničku a po pár hodinách jsme dorazili domů. Vzpomínky na skvělé zážitky
nás už nikdy neopustí.
Kristýna RAIČEVIĆOVÁ
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X. jubilejní běh univerzity třetího věku
v novém hávu
Univerzita třetího věku (U3V) je v současné době nejrozšířenějším způsobem
vzdělávání seniorů, odrážející jejich aktivní přístup k životu a zdravý životní styl.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity
byla v roce 1992 mezi prvními vysokoškolskými pracovišti v České republice, které
tuto formu celoživotního vzdělávání nabídly veřejnosti v postproduktivním věku.
Z důvodu neutuchajícího zájmu o tento

způsob vzdělávání z řad široké veřejnosti
rozšířila Filozofická fakulta OU od akademického roku 2012/2013 počet přednáškových dní U3V na dva, tj. nově pondělí
a stávající úterý, s nosnými tématy Jazyk
a kultura člověka a Místa a osobnosti ve
vizuální kultuře od antiky do současnosti. Novinkou jubilejního X. běhu je forma studia zvaná Mezigenerační studium.
Frekventantky U3V společně se studenty

denního studia filologických oborů navštěvují na katedře slavistiky výběrový
seminář předmětu Světová literatura, vedený profesorem Miroslavem Mikuláškem. První seminář zároveň potvrdil, že
tento nový trend v rámci vysokoškolské
pedagogiky je pro obě strany atraktivní
a přínosný a zároveň skýtá další možnosti
v rozšíření nabídky vysokoškolského studia.
Jana BOLKOVÁ

Z prvního semináře Mezigeneračního
studia vedeného prof. Miroslavem Mikuláškem
Fota: Rostislav Černý

„Karaoke“

v Galerii Na Půdě
S výmluvným názvem Karaoke představují od 12. září v Galerii Na Půdě FF
OU svá výtvarná díla Tomáš Koudela
a Jan Melena, studenti 1. ročníku navazující ho magisterského oboru Kulturní
dějiny. Koudelovy obrazy (Vzpomínka na
Afriku, Já a ty, Vítkovice, Šumbark, Svi-

Jan Melena, Mušle
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Fota: Petr Janeček

nov) a naopak Melenovy (Lištička, Rehek,
Opice, Černý pták, Mušle) napovídají,
že vystavující umělci mají nejen odlišný
zdroj inspirace, ale i osobitý umělecký
styl, který zajímavě vyznívá ve společné
prezentaci.
Jana BOLKOVÁ

Vystavující umělci Tomáš Koudela
a Jan Melena

Tomáš Koudela, Vzpomínka na Afriku
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„Náš člověk v Hongkongu“ aneb Pár vět o Katce PROCHÁZKOVÉ
Katka Procházková je absolventkou naší fakulty, jednou z nejúspěšnějších. Vystudovala obor Český jazyk s žurnalistickým
zaměřením. Tato atraktivní specializace jí pomohla proniknout do světa médií. Naše seznámení bylo kuriózní: při přednášce
z obecné jazykovědy se přihlásila brunetka v první lavici a požádala mne, zda by výklad o aglutinačních jazycích mohla doplnit
informacemi o čínštině, kterou studuje na jazykové škole. Brzy po promoci (2002) dostala Katka nabídku z ministerstva školství
vyučovat češtinu na jedné z nejprestižnějších univerzit v Pekingu. Během dvou týdnů se „sbalila“ a odletěla do Číny, kde několik let vyučovala češtinu a stále pokračovala ve studiu čínštiny, a také japonštiny. Mám studentům vyřídit, že „v Asii čerpala
znalosti na tokijské Sophia Univerzitě - 上智大学, pekingské BFSU 北京外国语大学 a na taipejské NTU 國立臺灣大學.“
V r. 2011 získala Katka místo stálé zpravodajky Českého rozhlasu pro Čínu, východní a jihovýchodní Asii.
V minulém semestru mne studenti velmi příjemně překvapili svým hlubším zájmem o vyjadřování gramatických kategorií
v amorfní čínštině. Napsala jsem Katce a tak se zrodil tento její článek… Věřím, že zaujme nejen studenty.
Eva MRHAČOVÁ

Z ČÍNY studentům obecné jazykovědy…

a nejen jim

Na žádost paní docentky Mrhačové
bych se na stránkách LISTŮ FF, periodika své alma mater, pokusila vysvětlit,
jak fungují některé gramatické kategorie v čínštině, v jazyce, s kterým už léta
v Číně bojuji. A také zběžně poodhalit
krásu a úskalí této starodávné řeči.
Nejpoužívanějším jazykem v Číně
je, jak asi každý ví, standardní čínština,
označovaná někdy také jako mandarínština nebo pchu-tchung-chua, v překladu
běžná řeč. Používá ji asi 1,3 miliardy lidí,
tedy největší počet lidí na světě. Čínština
je považována za řeč tzv. Chanů – hlavního čínského etnika. Zbylých šest procent
čínské populace jsou pak menšiny, které
používají často své vlastní jazyky.
Prapůvodní standardní čínštinu využívali k dorozumívání jako první úředníci
a inteligence, žijící v odlišných regionech
a oblastech této velké země.
Jazykovědce jistě zaujme, že jde o jazyk sinotibetské rodiny, kterým se ale domluví také lidé na Tchaj-wanu, a většinou
i v Singapuru a v Malajsii, kde žije početná čínská skupina, a dnes už také v Hongkongu a Macau.
Čínštinu je možné rozdělit do osmi
(někdy se hovoří o sedmi) základních dialektických větví, které se rozdělily na základě vývoje fonologického systému. Pod
každou skupinu ale spadají desítky dialektů, které mohou být značně odlišné.
Čínština se zapisuje znaky, které je
možno číst v jakémkoliv dialektu. Na
pevninské Číně a v Singapuru se použí-

Kateřina Procházková
vají znaky zjednodušené. Na Tchaj-wanu
a v Hongkongu řeč zapisují naopak v tradičních, nezjednodušených znacích. K úpravě písma došlo v kontinentální Číně ve
20. století během reforem, kterými chtěl
tehdejší vůdce Číny Mao Ce-tung zjednodušit výuku písma nevzdělaným masám.
Čínština je zařazována mezi aglutinační jazyky, k vyjádření vztahů mezi slovy ve větě využívá především slovosled
a gramatická slova. Jednotlivá slova v čínštině nemění svůj tvar jako ve flexivních
jazycích. To také vysvětluje i odlišné tvoření slovesných časů. V čínštině čas totiž
není až tak rozhodující, důležitější je vid,
který se vyjadřuje vidočasovými částicemi jako „le“, „guo“, „zhe“ atd. Ty pomáhají rozlišit, zda děj byl už vykonán, právě
se děje nebo došlo ke změně stavu. Čas

Foto: www.rozhlas.cz (Khalil Baalbaki)
se vyjadřuje také časovým určením (zítra,
včera, minulý rok etc.).
Odlišností čínštiny a češtiny je samozřejmě mnohem víc. Čínská slova nemění
svůj tvar, neexistuje například až na výjimky odlišný tvar pro jednotné a množné číslo. U podstatných jmen se počet
vyjadřuje přidanou číslovkou ve spojení
s numerativem, který určuje jednotlivinu
a obvykle i blíže specifikuje její charakteristiku (malý, dlouhý atd.).
K pochopení a vstřebání zcela odlišné
struktury čínštiny potřebuje běžný cizinec
několik let intenzivního studia a praxe.
Čímž ale nechci zájemce o studium čínštiny odrazovat. Právě její obtížnost totiž
dělá tento jazyk atraktivním a může být
pro studenty nemalou výzvou…
Kateřina Procházková
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KLÁŠTERNÍ TAJEMSTVÍ – moravské kláštery 2012
Exkurze katedry českého jazyka a katedry české literatury a literární vědy
Ve dnech 25.–28. června tohoto roku
se uskutečnila v pořadí druhá společná
exkurze spřátelených kateder českého
jazyka a české literatury a literární vědy,
tentokrát tematicky zaměřená na klášterní kulturu a písemnictví v regionu jižní
Moravy a blízkém okolí (lacině plakátový název exkurze „Klášterní tajemství“
mohl znalce bylinných likérů snadno svést
k očekávání trochu jiné náplně této akce,
leč předpokládali jsme, že v akademickém
prostředí filozofických fakult se znalci takového zaměření vyskytují poskrovnu,
pokud vůbec).
Exkurze pod vedením dr. Jaroslava
Davida a dr. Petra Hrtánka dostala hned
první den pro některé účastníky nečekaný
rozměr – navzdory předem daným pokynům („…terén je nenáročný, ale i tak doporučujeme měsíc před exkurzí vynechat
výtah, cigarety a občas si někam vyšlápnout“) se úvodní přechod Pálavy završený prohlídkou křížové cesty na mikulovském Svatém kopečku (směšných 363 m
n. m.) jevil bezmála jako himálajský trek
s výstupem na K2, čehož důsledkem byly
postranní evaluační průpovídky typu „že
jsem si to vůbec zapisoval“ (resp. genderově korektně „zapisovala“). Příliš se
v tomto ohledu nelišil ani následující den,
kdy nás čekal pěší okruh znojemský, vedoucí od rotundy sv. Kateřiny podél Dyje
přes vyhlídku Sealsfieldův kámen, pojme-

U rotundy svaté Kateřiny
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novaný dle pseudonymu rakouského cestovatele a spisovatele K. A. Postla (mimochodem, leccos od něj opsal známý autor
Vinnetoua). Bodem obratu (v několika
významech) byla věhlasná vinice Šobes
– odtud naše cesta vedla zpět do Znojma,
kde byl oficiální program dne zakončen ve
sklepeních kláštera Louka. Neoficiální pokračování ještě nabídlo příležitost spatřit
na blízké plovárně dr. Hrtánka v koupacím úboru (jak jen si vysvětlit minimální
zájem o tuto podívanou?). Kritický třetí
den jsme pro jistotu vyplnili autobusovým
výletem do nedalekého rakouského kláštera Klosterneuburg, proslaveného nejen
produkcí veltlínu, ale také a především
Verdunským oltářem. Dokonce jsme měli
možnost u této velevzácné středověké památky setrvat („v tichém usebrání“, chtělo
by se napsat) několik minut bez dozoru
průvodkyně, neb ta šla ověřit, zda už se
konečně podařilo zprovoznit související
videoprojekci. Dodejme, že jsme podunajským sousedům nakonec velkoryse
prominuli též poruchové audioprůvodce
coby další novodobý projev kdysi typického imperiálního šlendriánu (není divu,
že toto slovo muselo být do naší mateřštiny převzato z jazyka germánského, v tuzemsku totiž tradičně funguje v podstatě
skoro vše tak, jak má). Poslední den jsme
navštívili po opět takřka nekonečném
pěším putování ruiny premonstrátského

Fota: Petr Hrtánek

Rosa coeli
kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích
a posléze klášter rajhradský s expozicemi
věnovanými raným i novějším obdobím
slovesnosti na Moravě. Kromě nich byly
některé účastnice exkurze zaujaty rovněž svalnatými mladíky kosícími přilehlá
luka; nejednalo se ale o předpokládané
zaměstnance technických služeb, nýbrž
– jak nám prozradil průvodce – o zdejší
benediktiny (dr. David ony účastnice včas
upozornil, že do mužského řádu vstoupit
zkrátka nemohou).
Vedle obligátních nezapomenutelných
kulturně-turistických zážitků a nových
informací a poznatků z přednesených
referátů nabídla exkurze taktéž příležitosti pro aktivity neplánované: trénink
fotogenických póz (zvlášť populární byl
„sympatický rošťák“ v podání dr. Davida), intelektuální hry rozšiřující znalosti
i slovní zásobu (Město, jméno, zvíře…)
nebo vesměs hlubokomyslné konverzace
na rozličná filosofická témata („Je karotka
rostlina?“). Zhusta se odehrávaly v příjemném prostředí znojemské podzemní
vinárny Na Věčnosti a je pochopitelné, že
na takto nazvaném místě se čas pro některé z nás nejednou jakoby zastavil. Vedoucí
a zároveň garanti exkurze ovšem této iluzi téměř nepodlehli (alespoň ne natrvalo)
a už nyní plánují exkurzi příští, která zahrne některé z moravských klášterů, na něž
se letos nedostalo.
Petr HRTÁNEK

III
Novinky NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA
Marie Čechová: Řeč o řeči
Kniha Řeč o řeči je především souborem studií zaměřených na různé oblasti
užívání řeči: řeč (a jazyk) v různých sférách komunikace, na to, jak funguje řeč
v běžném životě dospělých (např. Jsme
v řeči in? – o módě a „nákaze“ v řeči,
Humor v řeči, řeč humoru) i dětí (I děti
prožívají svou řeč?), ve veřejném styku,
v administrativě i v odborném styku i ve
škole; na to, jak se řeč mění (viz např. Expanze předložky na) a kterým vlivům a jak
podléhá, kteří činitelé ji ovlivňují, kterých
nedostatků se uživatelé dopouštějí a proč,
a to ve volbě pojmenování (např. při vyjadřování přibližné míry, viz výrazy téměř,
skoro, necelých, …), v tvarech slov, ve větných konstrukcích.
Řada statí se zaměřuje na frazeologii, na
její mnohdy neadekvátní užívání při tvorbě
projevu i na její mylné chápání při recepci,
ale také na její vtipné variace a aktualizace. Studie poskytují pohled i na dynamiku
v uvedených rovinách, předznamenávají
i jisté vývojové tendence češtiny.
Mnohé studie se tematicky dotýkají
(vedle vážných problémů řečových) i humorné stránky vyjadřování, zvláště, ale nejen frazeologického. Vedle tvorby projevu
(i s uvedenými rysy) si všímají i přijímání
textu adresáty včetně jejich problémů s neporozuměním a nedorozuměním vzniklým
nezáměrně i záměrně autory a příjemci.
Vychází v edici Lingvistika.
Brožovaná, 312 str., DPC 500 Kč
Ferry Fediuk:
Hradní kámen přemyslovské doby
v Čechách
Kámen a jiný stavební materiál je nedílnou součástí technické, řemeslné i obchodní historie každé lokality. Tato kniha se v obecné části věnuje kameni, jeho minerálním složkám, vlastnostem, využití, zpracování a rozšíření v Čechách. Ve speciální
části je zpracováno 50 hradních objektů
přemyslovské doby. Vedle stručného historického popisu zde čtenář nalezne mikroskopický a makroskopický rozbor stavebních kamenů příslušného hradu, doplněný
řadou barevných mikrofotografií, nákresů
výbrusů i kreseb popisovaných objektů.
Slovníček základních geologických, archeologických a stavebních pojmů umožňuje,
aby se v knize lépe orientoval i laický čtenář. Vázaná, 192 str., DPC 250 Kč

F. Horáček, R. Chlup:
Učebnice klasické řečtiny
První původní česká učebnice klasické řečtiny od roku 1950 je určena především vysokoškolským studentům a je koncipována tak, aby byla přijatelná jak pro
klasické filology, tak pro obory nefilologické. Pedagogicky vstřícným způsobem
podává ve 33 lekcích systematické výklady
veškeré gramatické látky potřebné k četbě
klasických textů.
Velký důraz je kladen na řecké četby,
které v drtivé většině sestávají z autentických vět či delších souvislých textů
antických autorů, vybíraných tak, aby ilustrovaly různé reprezentativní složky řecké kultury a byly myšlenkově inspirující
nebo alespoň zábavné. Do širšího kontextu
jsou texty z četeb zasazovány pomocí výkladů k reáliím, jimiž jsou lekce pravidelně prokládány. Rozsáhlé přílohy zahrnují
mj. podrobný přehled řeckých částic, komentovaný přehled základních slovníků
a mluvnických příruček pro všechny vrstvy
starověké řečtiny, pravidla pro filologický
přepis řeckých vlastních jmen a rovněž základní úvod do homérské řečtiny a epického metra.
Vázaná, 448 str., DPC 495 Kč
Jiří Waldhauser:
Keltské Čechy
Dvojí svět skrývají Čechy pro každého,
lhostejno zda pro svého obyvatele, nebo
pro návštěvníka. Jeden, po jehož povrchu
skoro pořád chodíme či jezdíme nebo nad
nímž se spíše výjimečně vznášíme, jímž
(dnes) žijeme, jehož kulisou jsme každodenně provázeni. Druhý svět zůstává téměř
permanentně skryt pod jeho povrchem a je
to svět těch, kteří tu byli před námi. V knize půjdeme po stopách lidí, kteří v Čechách
žili zhruba mezi lety 650 až 25 př. n. l. Byli
to Keltové, první jménem známí obyvatelé
– moderními slovy občané – Čech. Křížem
krážem budeme procházet bývalou doménu Keltů až přibližně k roku 25 před narozením Krista, kdy nám Keltové zmizí z očí
jako mávnutím kouzelného proutku. V naší
knize přidáváme zbrusu nové pátrání po
geniu loci míst, kde se prokazatelně Keltové pohybovali. Vychází v edici Průvodce.
Brožovaná, 384 str., DPC 395 Kč
Z letních novinek nakladatelství
ACADEMIA vybrala Eva Mrhačová.
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VÝBĚR
z programu klubu FIDUCIA
říjen 2012
8. 10. Vernisáž výstavy Dalibora Davida
Neřekl jsem ti vše (18:00)
Dalibor David je klidný introvert plněný expresí. Jeho nepompézní malba se
projevuje skrz jednoduché předměty, jeho
pocity skrz malbu předmětu. Klidným
užitím barevných ploch vytváří klidné
tvary, uvnitř se přelévá a rezonuje energie
a hmota, jedna přechází v druhou a naopak, protože jedno jsou. Platí to i pro
barvu a tvar? Zde ano. Alibismus či dekor
abstrakce je potlačen užitím konkrétních
tvarů, s oblibou oválných.
14. 10. Křest pexesa Ostravské interiéry
(14:00)
Akce pro celou rodinu s vycházkou,
hrami a divadelními výstupy. Sraz u morového sloupu na Masarykově náměstí,
poté se vydáme do kostela svatého Václava, před Městskou bránu a do budovy
Telepace.
16. 10. Jan Zálešák – přednáška v rámci
festivalu akčního umění Kukačka
Jan Zálešák je výtvarný kritik na volné
noze. Přispívá do časopisů Ateliér, Flashart CZ/SK a Art & Antiques. Od roku
2008 vede brněnskou Galerii mladých.
V současnosti se zabývá českým kolaborativním a participativním uměním v období 1998 až 2008 jako samostatný řešitel
výzkumného grantu GAČR na Masarykově univerzitě v Brně.
24. 10. Veřejná debata s názvem Dnešní
média – symbol svobody nebo manipulace? (18.00)
Média tradičně bývají vnímána jako
hlídací pes demokracie. Jsou jím stále anebo se v dnešním světě stávají nástrojem
různých lobby a politických či finančních
skupin? Jak ovlivňují média a internet
dění v nedemokratických zemích? Pomáhají média popsat realitu, nebo vytvářejí
svou vlastní? Na tyto a další otázky se
vám pokusí odpovědět naši hosté (Martin Ehl, Tomáš Etzler, Jiří Siostrzonek,
Monika Horsáková) kteří přijali účast na
veřejné debatě pořádané ve spolupráci
s konferencí Forum 2000.
29. 10. Novináři na horké půdě (18:00)
Reportér Českého rozhlasu Martin Dorazín a cestovatelka, populární spisovatelka a redaktorka Českého rozhlasu Pavla
Jazairiová vyprávějí o arabských revolucích, které otřásají i naším světem.
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
Tomáš Halík: Postavení a úkoly humanitních věd – neopakujme cizí chyby
(z knihy K čemu dnes humanitní vědy?, vyd. J. Randák, A. Novák, Praha 2008)
Když se událostmi podzimu 1989 otevřely české společnosti – a také českému
školství a vědě – nové možnosti a nové výzvy, psali mi naléhavě kolegové ze Západu:
„Prosím, neopakujte zbytečně naše chyby –
dělejte si své vlastní!“
Když jsem směl v následujících patnácti
letech využít tento otevřený prostor a přednášet na desítkách univerzit a konferencí
čtyř kontinentů, vnímal jsem pozorně zaměření vědeckopedagogických a výzkumných
institucí a hovořil s řadou kolegů podrobněji. Chtěl bych předat především názory
a zkušenosti z rozhovorů s lidmi z anglosaského světa na univerzitě v Oxfordu (kam
jsem symbolicky nastoupil den po 11. září 2001 a celý trimestr se pak debatovalo
o odpovědi akademického světa na možný
„střet civilizací“) a s představiteli nejstarších evropských univerzit na konferenci
Europea na pařížské Sorbonně o úkolech
univerzit tváří v tvář výzvám počátku třetího milénia. V těchto setkáních a v mnoha referátech zaznívalo opakovaně: jednou
z osudových chyb západního vzdělávacího
a vědecko-výzkumného systému bylo oslabení humanitních a sociálních věd. To je
třeba nyní napravit a vyrovnat. A vzkaz do
našeho světa opět zněl: Neopakujte zbytečně naše chyby – dělejte si své vlastní!
Důraz na science oproti humanities se
většinou chápe jako logický důsledek novověkého trendu zakládat systém vědění
především na efektivních výsledcích empirického a experimentálního poznání a snaze
pozitivistů podřídit i filozofii a humanitní
vědy kritériím platným pro vědy přírodní.
Z úst jednoho historika a filozofa vědy jsem
však vyslechl zajímavý názor, že rozhodný
obrat k podcenění výuky filozofie a společensko-humanitních věd nastal na amerických univerzitách v důsledku psychologického šoku, který v šedesátých letech 20.
století vyvolaly nečekané úspěchy sovětské
kosmonautiky. Americká veřejnost i politické kruhy tenkrát prý propadly jisté panice,
když se v důsledku této bohatě medializované a propagandisticky celosvětově využívané události náhle sovětský systém, pova-
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žovaný za barbarský, zaostalý a předurčený
ke krachu, začal jevit jako výkonnější právě
v oblasti, která zajímala každého: Rusové
začali dobývat nebe! Tenkrát Američané
začali pečlivě studovat systém sovětského
školství a vědy a jeho důraz na technické
a technicky využitelné vědy. Masivní „upozadění“ humanitních věd bylo prvým výsledkem této inspirace.
S trochou hořké ironie bychom si tento
obrat v americkém systému školství a vědy
(napodobovaný pak mnoha dalšími zeměmi
Západu) mohli interpretovat heslem: Sovětský svaz – náš vzor!
Ať už názor na genealogii tohoto dosud doznívajícího – a u nás s příznačným
zpožděním napodobovaného – trendu druhé poloviny 20. století je jakýkoli, lze celkem jednoznačný náhled na tento problém
v debatách, jichž jsem se účastnil, shrnout
slovy: byla to veliká chyba. Máme-li dnes
čelit velkým výzvám oněch aktuálních civilizačních proměn, které obvykle subsumujeme pod heslo „globalizace“, musíme
co nejvíce rozvinout nástroje poznání, které
může nabídnout filozofie, sociologie, historie, psychologie, vědy o kultuře a náboženství apod. Aktuální je to obzvláště v našich
zemích, kde právě svobodný rozvoj těchto
věd byl totálně znemožněn striktním ideologickým dozorem, kde stále – zejména
v oblasti základního a středního školství
a v důsledku toho i v médiích a povědomí
společnosti – dodnes doznívají (a leckdy
vládnou a posilují se) paradigmata komunistické ideologie a propagandy („vědeckého světového názoru“).
Uvedu příklad z vlastního oboru, religionistiky. Madeleine Albrightová ve své
nedávno vydané obsáhlé knize Mocní a všemohoucí vzpomíná, jak v její univerzitní
přípravě na politicko-diplomatickou dráhu
na předních amerických univerzitách bylo
zcela podceněno vzdělání v oblasti náboženství, protože byla podceněna jeho společensko-politická úloha. Dnes je náboženství
důležitou součástí mezinárodní politiky, je
nějakým způsobem angažováno prakticky
ve všech mezinárodních konfliktech a po-

liticko-civilizačních a ekonomicko-kulturních změnách v globálním měřítku. Mámeli usilovat o stabilitu společností, které jsou
stále více v důsledku demografických a hospodářských změn pluralitní, pestré etnicky,
kulturně a nábožensky, pak studium kultur
a náboženství je předpokladem výchovy
k toleranci, integraci a mírovému soužití.
Bez důkladných filozofických, sociologických, psychologických, etnologických,
religionistických, politologických, uměnovědných a historiografických soudů neporozumíme ani vlastní kultuře a nebudeme
moci převzít odpovědnost za uchování její
identity v globalizujícím se světě, ale nepochopíme ani civilizační trendy a nedokážeme dostatečně věcně a empaticky vnímat
specifika dosud vzdálených kultur a mentalit, s nimiž budeme stále intenzivněji konfrontováni.
Zatímco mnohá odvětví přírodních věd
a ekonomie se u nás úspěšně rozvíjejí díky
relativně málo přerušenému vývoji, společenské a humanitní vědy v mnohém dosud
zaostávají v důsledku řady handicapů – kromě již zmíněných následků dlouholeté drastické politicko-ideologické destrukce jsou
tu další komplikace – např. některé obory
humanitních věd jsou daleko více vázány na
národní jazyk a kulturu a nemohou tak jednoduše vyhovět kritériím „efektivity“ (např.
frekvenci citací v mezinárodních časopisech), jež jsou nastaveny podle zvyklostí
věd přírodních a technických.
Má-li se české školství, věda a výzkum
prozíravě otevírat výzvám přítomnosti
a budoucnosti, je třeba energicky čelit krátkozrakým pokusům marginalizovat a zanedbávat humanitní a společenské vědy. Naopak: musí aktivně a velkoryse podporovat
jejich rozvoj.
Neopakujme lehkomyslně a zbytečně
chyby druhých, nežeňme se do uliček, které
se v zahraničí ukázaly jako slepé a bezvýchodné – vždyť vlastních chyb a zanedbání
navršila Česká republika v oblasti školského a vzdělávacího systému v posledním období již dost.
Stránku připravila Eva MRHAČOVÁ

