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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Renesance VI /

Velcí umělci italské renesance:

Massacio

Vyhnání Adama a Evy z ráje

K zakladatelům malířství italského quattrocenta patří Masaccio (1401–1428), vlastním
jménem Tommaso di Ser Giovanni di Simone.
Jeho malby patří k ikonám italské renesance.
Proslavil se cyklem nástěnných maleb v kapli
Brancacciů v kostele Santa Maria del Carmina
ve Florencii, který začíná výjevem Prvotního
hříchu a Vyhnáním Adama a Evy z ráje. Dominuje mu nová expresivita, naturalismus a drama emocí zatracených prarodičů.
Masaccio mezi léty 1425 a 1428 pracoval
také v dominikánském kostele Santa Maria Novella, kde vytvořil své nejslavnější dílo: fresku
s námětem Nejsvětější Trojice. Standardní ikonografie Boha Otce držícího v náruči ukřižovaného Krista je nezvykle umístěna v iluzivní
nice, jejíž architektura je konstruována pomocí
lineární perspektivy. Před ní stojí postavy Panny Marie a sv. Jana, jejichž přítomnost rozšiřuje téma fresky o námět Kalvárie s tělem Adama
ležícím coby kostra pod Ukřižovaným. Nad
iluzivním katafalkem klečí donátoři. Massaciova freska představuje jednu z prvních maleb
využívajících lineární perspektivu, a je příznačné, že ji malíř využil k vytvoření prostorové iluze. Někteří historikové umění se také
proto domnívají, že lineární perspektiva byla
nejprve využívána při malování divadelních
kulis.
Massacio byl rovněž vynikajícím portrétistou, který dobře znal umění nizozemské školy,
jak dokládá jeho Portrét mladého muže v Národní galerii umění ve Washingtonu z roku
1425.
Daniela RYWIKOVÁ

Portrét mladého muže

Nejsvětější Trojice

Fota: archiv autorky

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

OSTRAVA!!! rodinné stříbro
Železniční nádraží
Ostrava-Svinov
Nová reprezentativní brána do města
vznikla rekonstrukcí a přístavbou nejstaršího zachovaného ostravského nádraží. Severní jednopatrová část výpravní budovy
uchovává ve hmotě původní nádraží z roku
1847. K ní byla na konci 19. století připojena historizující přístavba. V průběhu 20. století však nádraží zchátralo natolik, že se od
50. let uvažovalo o jeho zboření a nahrazení
novostavbou. V roce 1998 se podařilo stávající objekt prohlásit památkou, byť jeho stav
byl havarijní. Následně ostravský architekt
Václav Filandr (1950) navrhl citlivou obnovu a dostavbu nádraží, a to v souhlasu s orgány památkové péče. Před historizující budovou vznikla transparentně pojatá prosklená
hala, která nezastiňuje starší objekt, rehabilitovaný jak ve hmotě, tak i do jisté míry v architektonickém detailu. V jižním přístavku,
původně určeném pro toalety, byl zřízen bu-

fet s působivým pohledem do krovu. Nová
hala je propojena s náměstím a dopravním
terminálem, který vznikl na místě ulic a staré
zástavby, symetricky rozvinutými pergolami
se skleněnými střechami. Vnitřek skleněné
haly člení „les“ pilířů, rytmizujících celý
prostor. Napětí vyrovnávají táhla s odpružením, uplatněným jako výrazný estetickokonstrukční motiv. Naproti hmotě pokladen,
provázané s původní budovou, je zformován
sokl se sedátky a průduchy z vodní hladiny
kašny do interiéru. Tímto důvtipným způsobem je zajištěna přirozená ventilace a temperování haly. Výtvarným prvkem jsou i hodiny, uplatněné ve velkém měřítku na fasádě
haly. Střídmé interiérové úpravy ve spojení
s „konzervativně“ pojatou architekturou
high-tech nové haly vytvořily pro stavbu tohoto typu příhodné napětí v detailech
a jednotu v koncepci.
Martin Strakoš

náměstí Dr. Brauna / Svinov
čp. 79, 132
Karl Hummel

1846–1847

přístavba Hartwig Fischel, 1895
rekonstrukce a přístavba Václav
Filandr, 2000–2007

Převzato se svolením autora z publikace Martin Strakoš, Ostravské interiéry,
Ostrava: Fiducia, 2011.
Fotografie Roman Polášek.

Pokyny pro formátování příspěvků
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zasílejte v samostatných souborech (např. JPG, nikoli vložené do textového souboru). U všech snímků uvádějte popisek a jméno autora.
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Tři podzimní hosté ff o problému
„náš dnešek“

Foto: Tomáš Rucki

David Ondráčka
Foto: Jana Bolková

Václav Cílek
Říkáte/píšete, že se řítíme dolů. Lze tento neblahý směr zastavit?
Neříkám, že se řítíme dolů, ale že se zásadně mění doba a nasouvá se období větší
skromnosti či dokonce chudoby. Stejně tak
ale říkám, že regenerace je nakonec, obvykle tak během 30ti let, nevyhnutelná. V této
chvíli nemám po ruce žádné revoluční řešení, ale právě jen evoluční, které si shrnuji
pod pojem emendatio. Co to je?
Emendatio: tj. opravení, zlepšení, doslova od-chybnění. Používá se například při
práci editora, který z rukopisu knihy odstraňuje chyby a překlepy. Koncept „emendatio“ je důležitý v tom, že autor nepíše nějaké
své nové knihy, netrhá na kusy ty staré, ale
má respekt k textu, tedy ke světu, jenž před
ním leží a snaží se jej drobnými, systematickými zásahy vylepšit.
Za Masaryka se tomu říkalo „malé práce“. Lidé mají tendenci zabývat se velkými
věcmi – kdo bude prezidentem, jak rozdělit
HDP, co dělat s globálním oteplováním, ale
obvykle zůstane jen u řečí. Princip emendatio umožňuje, aby se každý mohl tvořivým
způsobem účastnit života komunity. V malých, tradičních komunitách býval běžný
a ještě dnes poznáte místa, kde se víceméně
nevysloveně používá – třeba na švýcarské
vesnici nebo v některých malých amerických městech.

V názvu Vaší přednášky byla věta Kam
se to řítíme? Jaký je Váš recept na změnu
tohoto směřování?
Doma je hlavní obnovit důvěru v politiku jako řemeslo, které umí řešit konfliktní
zájmy ve společnosti a nacházet přijatelné
kompromisy. Potřebujeme k tomu zdravý
rozum, otevřenou mysl, méně ideologických
předsudků a větší skepsi k „dobrým radám“
expertů. Na globální úrovni je nutná intenzivní koordinovaná spolupráce proti globalizaci korupce a praní peněz, ale i ekologickým dopadům, novodobé kolonizaci nebo
sociálním důsledkům populační exploze.

Foto: Petr Hromek

Václav Bělohradský
Často je slyšet Váš kritický hlas k současnému stavu naší společnosti. Lze tento
stav zvrátit?
Tak zvaná „finanční krize“, která dlouho
bublala na mírném americkém ohni až nakonec přetekla do celého světa, má svůj strate-

gický cíl: rozvrátit poválečný demokratický
stát, založený na hegemonii „inkluzivního
univerzalismu“, který všem občanům zaručoval možnost být „částí společnosti s účastí
a podílem v ní“. Ideologie dluhu, redukující politiku na škrtání veřejných výdajů, na
systematické omezování sociálních práv ve
jménu „konkurenceschopnosti v boji o přežití na trhu práce“, na pohrdání kulturou pod
heslem „dnes máme problémy reálnější“, je
nejúčinnějším nástrojem rozvrácení demokracie.
Vznikají nové periferie, kam jsou sestěhováni homini debitori, provinilci zbavení
jako dlužníci „práva na svá práva“. Ideologie
dluhu škrtá sociální předpoklady demokracie, občanskou rovnost a přístup k veřejným
statkům. Nejdůležitějším z těch sociálních
předpokladů demokracie je ale reálná svoboda, která je reálná proto, že člověk není redukován na boj o „holé živobytí“, ale klade
si otázku smyslu toho, co dělá, ptá se, proč
dělá to, co dělá, a jestli je to dobré. Lidé, kteří chtějí být jen „konkurenceschopní“ v boji
o živobytí, si takové otázky nemohou klást,
nejsou k tomu dost svobodní od nedostatku.
Podaří-li se globální oligarchii, která nám
v současnosti vládne, znovu uzavřít prostor
pro otázku smyslu, který se otevřel v postindustriální společnosti hojnosti a solidarity,
demokracie nepřežije.
Lidé bojující mezi sebou o holé živobytí
jsou beznadějně manipulovatelní, nerozlišují mezi prací smysluplnou a nesmyslnou, ale
jen mezi různými způsoby přežití. Blížíme
se rychle k prahu rozvratu demokracie.
Myslím, že už nelze tento vývoj zvrátit, musíme projít katastrofou a z ní se poučit. Není
to poprvé v dějinách, kdy politické systémy
tak zatuhly, že bylo možné poučit se jen
z katastrofy.
Důležité je alespoň nepromarnit poučení
z katastrofy kapitalismu, když už jsme promarnili poučení z katastrofy komunismu.
Připravila a za odpovědi napsané
speciálně pro LISTY FF poděkovala
Eva Mrhačová

Všichni tři hosté vystoupili na Filozofické fakultě OU v rámci
aktivit projektů OP VK Svět vědy – záhadný i zábavný
(reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0053) a Výzkumná síť teorie
a dějin vědy (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0108).
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UNIVERZITY STARÉHO A NOVÉHO SVĚTA
2. ŽEBŘÍČEK NEJPRESTIŽNĚJŠÍCH UNIVERZIT DNEŠNÍHO SVĚTA
Poprvé bylo pořadí univerzit světa zveřejněno v roce 2003. Úkolu klasifikovat
univerzity se iniciativně ujala Academia
Ranking of World Universities (ARWU)
z univerzity v Šanghaji.
Mezinárodní hodnocení kvality univerzit provádí více institucí, např. britský týdeník Times Higher Education a další instituce, avšak nejrespektovanější stále zůstává
hodnocení ARWU. Většina institucí vychází
při klasifikaci z počtu 2 000 předních univerzit světa. (Na světě je asi 20 tisíc univerzit
a celá čtvrtina z nich je v USA, i když zdaleka ne všechny to jsou univerzity klasického
evropského typu.)

Po celá léta vévodí v tabulkách nejkvalitnějších univerzit světa na různých hodnotících žebříčcích univerzity severoamerické. První místo obsazovala po osm let
(2003–2011) americká Harvardova univerzita. Na dalších místech se stabilně objevují
americké univerzity Stanfordova, Massachusettský technologický institut, Kalifornská univerzita v Berkeley, univerzity Princeton, Columbia, univerzita Yale, Pennsylvánská státní univerzita a v posledních
dvou letech zazářil na prvním místě Kalifornský technologický institut (CALTECH).
Z evropských univerzit se v první desítce stabilně objevují dvě starobylé britské

Výsledky vyhlašuje ARWU od roku
2003 každoročně vždy pro předcházející
rok.
Pro „šanghajské“ hodnocení univerzit
a určení jejich pořadí jsou stanovena tato
hlavní kritéria:
- celková kvalita univerzity, která je vyjádřena počtem Nobelových i jiných význačných mezinárodních cen udělených
pracovníkům dané univerzity i jejich
absolventům;
- počty publikací zveřejněných v prestižních vědeckých časopisech, především
v Nature a Science;
- počty citací v respektovaném odborném
tisku;
- v úvahu se bere rovněž velikost univerzity, počet fakult, mezinár. aktivity atd.
Tato kritéria se týkají zejména excelence ve
výzkumu, neposkytují informace o konkrétní kvalitě výuky.

univerzity – Cambridge a Oxford. Zvláště
jméno Oxford nás naplňuje velkou radostí
a pýchou: s touto univerzitou patřící do světové univerzitní špičky má naše fakulta uzavřenu smlouvu o vědecké spolupráci. (Dík
za iniciování a uzavření smlouvy patří doc.
Martinu Pilařovi z katedry české literatury.
Je to smlouva o výměnných pobytech vědeckých pracovníků z této katedry, je platná
do roku 2013 a její obnovování je již v plném proudu.)
Není bez zajímavosti, že mezi 200 nejkvalitnějšími univerzitami světa se neobjevuje ani jediná italská, tedy ze země, kde
univerzity jako střediska nejvyšší vzdělanosti vznikly.
Pro nás je velmi důležité, že z 2 000 hodnocených univerzit byla Univerzita Karlova
zařazena na 201.–300. místo (bez bližšího
umístění), a to jako jediná česká vysoká
škola v první pětistovce světových univerzit.
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Sestavitelé žebříčku pro rok 2011 se vyjádřili, že Univerzita Karlova je velmi slibným kandidátem na získání statutu světové
třídy. K tomu bychom rádi dodali, že podle
shodného konstatování tisku získávají americké univerzity první místa žebříčku především díky výraznému vzestupu financí na
výzkum. Každý větší pohyb/škrt ve státních
prostředcích na vědu a výzkum se vzápětí
projeví i na výsledcích a posléze i na hodnocení univerzity. Bylo by proto nanejvýš
žádoucí, aby se čeští politici konečně začali zajímat o vzdělání, o možnosti výzkumu,
zejména výzkumu základního. (Otázku podpory kvality vzdělání jsme na billboardech

Massachusetts Institute of Technology
v americkém městě Cambridge, nesoucím jméno britského města, sídla staroslavné univerzity. Připomínají vám
tyto budovy něco? Ano, architektem byl
Frank Gehry, spolutvůrce Tančícího
domu v Praze.
Zdroj: Google Panoramo
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Jedna z budov univerzity v britském
Oxfordu. Zdi porostlé břečtanem jsou
tradičně symbolem starobylosti, a tudíž
serióznosti.
Zdroj: Google Panoramio
před letošními volbami příliš často nenacházeli…)
Z asijských univerzit zaujala na žebříčku nejvyšší místo univerzita tokijská (27.
místo) a univerzita pekingská (46. místo).
Univerzity africké na žebříček 2 000 univerzit nedosáhly…
Nutno dodat, že existují i odpůrci srovnávacích univerzitních žebříčků, kteří zdůrazňují, že žebříčky zvýhodňují školy z anglicky mluvících zemí, že se zaměřují především na přírodní vědy atd. Je to pravda. Do
hodnocení vysoké školy patří podle našeho
názoru i zázemí pro studenty (studovna,
knihovna, internet, koleje), možnost získat diplom při zaměstnání, počet učitelů na
studenta, možnost studovat u daného oboru
doktorské studium, kvalita výuky hodnocená studenty, humanizace regionu atd.
Nevýhody žebříčku ARWU se snaží
eliminovat hodnocení britské instituce QS
(Quacquarelli Symonds Limited). Ta zavádí
jako důležitá kritéria subjektivní hodnocení
reputace ze strany akademické veřejnosti
a pracovníků školy (peer-review), proporční
poměr učitelů a studentů, zahraniční výměny učitelů a studentů a komplexnější uplatnění různých citačních indexů. Žebříčky rázem vypadají jinak. Dají se sestavit žebříčky
v rámci kontinentů i regionů, podle oborů

i velikosti škol. Ani tato kritéria však nejsou zcela férová. Výběr do užšího kola se
i nadále provádí jen podle jednoho citačního
ukazatele, vzorek hodnotitelů z jednotlivých
zemí zdaleka není reprezentativní, a stále
platí, že jeden či dva produktivní badatelé
výrazně změní profilové ukazatele školy.
Odborníci z Karlovy univerzity Jan Koucký
a Aleš Bartušek prokázali, že férovějším
nastavením pravidel by se různé české vysoké školy umisťovaly na mnohem sympatičtějších místech žebříčků. Týká se to kromě Univerzity Karlovy také ČVUT, VUT,
Masarykovy univerzity i poměrně malé, ale

badatelsky významné Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Domácí žebříček vysokých škol vytvořil
Josef Berger z Jihočeské univerzity podle
metodiky IREG (International Ranking
Expert Group). Podle tohoto žebříčku se
Jihočeská univerzita umístila na čtvrtém
místě, předstihla ji jen Univerzita Karlova,
VŠCHT a Veterinární a farmaceutická
univerzita v Brně. Ostravská univerzita
se umístila na desátém a VŠB-TU na
sedmnáctém místě.
Zcela jiné žebříčky pak vydává třeba
Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV)
pro potřeby zájemců o studium, v nichž
ukazuje poměr mezi přihlášenými a přijatými. Ten může svědčit o míře prestiže
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žádané školy v rámci české společnosti, ale
také o pomíjivých módách obliby určitých
studijních oborů.
Jak je vidět, vhodnou volbou ukazatelů
a měřítek je možno vyšachovat takové pořadí, jaké zadavateli nejvíce vyhovuje. Proto
vznikají další a další nástroje hodnocení
univerzit, které pracují i s několika desítkami kritérií, aby je nebylo možno snadno
účelově zmanipulovat.
Eva Mrhačová, Vladimír Šiler
(V příštím čísle Listů FF uvedeme zajímavosti, které se nám podařilo shromáždit
o deseti nejprestižnějších univerzitách světa.)

Kings College britské univerzity
v Cambridgi.
Teologická fakulta slavné britské univerzity v Oxfordu.
Zdroj: Google Panoramio

Řadu pracovníků fakulty zajímá, podle jakých kritérií jsou hodnocena jednotlivá česká vysokoškolská pracoviště. O vyjádření
jsme požádali pana děkana prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. Zde je jeho odpověď:
V rámci České republiky hodnotíme kvalitu výzkumu až na úroveň fakult, resp. ústavu v případě AV ČR, zejména dle systému
RIV (Rejstřík informací o výsledcích), který je všem notoricky znám, a v současné době prochází řadou výrazných změn, o nichž
vás budeme průběžně informovat. RIV v zásadě sleduje pouze „relevantní“ publikační výstupy, patenty, plemena, postupy, provozy
etc., kterým (zatím) přiděluje předem známá bodová ohodnocení. Po přepočtení bodů per capita, podobně jako u ARWU, získáme
umístění na žebříčku. Poněkud sofistikovaněji postupuje při hodnocení kvality vysokých škol MŠMT, které pracuje s tzv. koeficientem
„K“, který výrazně, ať již přímo (asi 40%) nebo nepřímo (asi 60%) ovlivňuje přidělování financí jednotlivým institucím. Při určení
koeficientu „K“ sice také využívá RIVu jako nejdůležitější složky výpočtu (60%), ale stále významnější roli začínají hrát také mobility
(20%), sleduje se podíl docentů a profesorů, zaměstnanost absolventů a některé další ukazatele.
Jak si v jednotlivých žebříčcích vede naše fakulta, jste byli v případě RIVu informováni na jaře, a to jak oficiálně prostřednictvím vedoucích kateder, tak neoficiálně na stránkách tohoto periodika. Hodnota a váha koeficientu „K“ bude známa na počátku
roku 2013.

5

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Události 17. listopadu 1939 v autentickém svědectví jejich přímého
účastníka, profesora Jana Šabršuly
V předvečer výročí dramatických událostí
17. listopadu 1939 měli studenti opět možnost
vyslechnout si autentickou výpověď profesora
Jana Šabršuly, DrSc., očitého svědka této tragické kapitoly naší novodobé historie.
Jan Šabršula začal v říjnu 1939 studovat
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze obor francouzština – němčina. 28.
října se zúčastnil zakázané manifestace proti německým okupantům, kdy po střelbě do
davu demonstrantů byli smrtelně zraněni
dva mladí muži. Dělník Václav Sedláček
zahynul na místě, student medicíny Jan
Opletal podlehl svému zranění, způsobenému civilní zbraní německého studenta,
11. listopadu.
Student Šabršula se zúčastnil rovněž pohřbu Jana Opletala 15. listopadu 1939, který
se stal mohutným projevem manifestačního
odporu proti německému agresorovi. Reakce
nacistických uzurpátorů na vzdor české inteligence byla okamžitá a tragická. Byly zavřeny
české vysoké školy, celkem bylo zatčeno a popraveno deset vysokoškolských představitelů,
1 200 českých studentů bylo zbito a odvlečeno
do koncentračních táborů.
„Když německé složky začaly shromáždění
rozhánět, utekl jsem na Karlovo náměstí, kde
jsem si stihl v autoškole vyzvednout svůj čerstvý řidičský průkaz. 16. listopadu jsem byl na
koncertě a do Dejvic, na Masarykovu kolej,
jsem se vrátil pozdě večer. Nad ránem mne
probudily výstřely a záře světlometů z ulice.
Myslel jsem, že jde o nálet, ale když vtrhl do
pokoje esesák a vyhnal mne se spolubydlícím
na chodbu, kde už stála řada studentů obrácená čelem ke zdi se zdviženýma rukama, věděl
jsem, že je zle. Klást odpor nemělo smysl, jeden student se pokusil o útěk a byl zastřelen.
Poté jsme byli odvezeni nákladními auty do
Ruzyně, moji skupinu zavedli do jízdárny, kde
jsme museli téměř celý den stát bez možnosti si sednout, promluvit s ostatními či si dojít
na toaletu. Po celou dobu na nás mířily dva
těžké kulomety a my museli přihlížet ponižujícím praktikám esesáků, kterými degradovali
naše kolegy. Když nám pak konečně dovolili
si alespoň sednout na zem, raději jsem zůstal
stát, než bych se posadil do pokálených pilin,“
vzpomínal pan profesor.
Po nekonečném čekání odvedli studenty na
nádraží, odkud byli vlakem 3. třídy se zataženými záclonami a za dohledu esesáků odvezeni do koncentračního tábora Sachsenhausenu
nedaleko Berlína.
Po příjezdu do koncentračního tábora
museli studenti ihned napsat dopis rodičům
v tomto znění: „Podávám vám zprávu, že
jsem zde. Jsem zdravý a daří se mi dobře.“
(I když ve většině případů tomu bylo naopak…)
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Prof. Šabršula (uprostřed ve světlém kabátě) u Hlávkovy koleje 17. listopadu 2012 spolu
s prezidentem V. Klausem, předsedou Senátu Parlamentu ČR M. Štěchem, premiérem
P. Nečasem a dalšími
Foto: Petr Topič
Zároveň museli odevzdat veškeré osobní věci,
nafasovat pruhované vězeňské oblečení, které
bylo navíc rozlišeno našitými různě barevnými trojúhelníky. Jan Šabršula nosil vězeňský
oděv s našitým červeným trojúhelníkem, kterým byli označeni političtí vězni, zelený nosili
běžní kriminálníci, fialový byl určen homosexuálům, hnědý pro „práce se štítící“, židé byli
ještě navíc označeni žlutým trojúhelníkem.
Vězni spali v dřevěných barácích, jejichž
stěny byly v zimě pokryté ledem i zevnitř.
Zimou sice netrpěli, neboť až sto padesát lidí
namačkaných v jedné místnosti stačilo prostor vyhřát svým dechem, zato se však mnozí ráno probouzeli s hlavami ve vodě. I když
měli k dispozici splachovací záchod a sprchy
se studenou vodou, začaly se mezi studenty
a dalšími vězni záhy šířit nakažlivé nemoci,
které vyústily v časté epidemie. Jejich příčinou byla těžká práce (vykládání písku z nákladních lodí, nošení padesátikilových pytlů
s cementem, práce na stavbě nových doků,
vykopávání pařezů v lese apod.), špatná hygiena a zejména nedostatečná strava, jejíž
celodenní příděl sestával z vodové polévky
a malého kousku chleba. V období trvání epidemie nemohli vězni z jednotlivých bloků
chodit s ostatními pracovat a krátili si čas zpěvem, recitováním poezie a vzájemným vyučováním, nazývaným vězeňská univerzita.
Z hrůzných nacistických praktik se pan
profesor obšírně zmínil o noci z 18. na 19. ledna 1940:

„Tu noc jsme stáli ve třicetistupňovém mrazu na apelplatzu bez rukavic a plášťů. Nesměli
jsme se hýbat ani dupat, a abychom se zahřáli,
tak jsme se snažili ohýbat prsty v botách a rukama si chránit uši. Před jedním blokem stáli
nastoupení čeští starostové. Viděl jsem, jak
padesát z nich spadlo na zem a zmrzlo. V průběhu této noci zemřelo tři sta vězňů. To vše jen
z rozmaru lagerführera, který se prý později
chlubil, že našel nový způsob, jak snížit počet
vězňů.“
Pan profesor prožil v koncentračním táboře
14 těžkých měsíců. Po propuštění se vrátil za
rodinou do tehdejšího Německého (dnešního
Havlíčkova) Brodu. Rodinná pospolitost bohužel neměla dlouhého trvání, neboť záhy po
jeho návratu byl tatínek pana profesora, vážený občan a náčelník místní sokolské župy, zatčen gestapem a deportován do Osvětimi, kde
zemřel.
Po návratu ze Sachsenhausenu pracoval
pan profesor jako úředník v Havlíčkově Brodě
a později ve strojnické pojišťovně v Praze. Po
znovuotevření vysokých škol pokračoval ve
studiu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, kde se jeho stěžejními obory staly filozofie, francouzština a angličtina.
V závěru svého emotivního vyprávění zazpíval pan profesor píseň vězňů-heftlinků koncentračního tábora v Sachsenhausenu, za což
ho zaplněné auditorium odměnilo dlouhotrvajícím potleskem.
Jana Bolková

III

listopad 2012

Dvoudenní setkání vědy a filosofie
Ve dnech 12. a 13. listopadu se na katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské
univerzity uskutečnila v rámci projektu
Operačního projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzkumná síť teorie a dějin vědy (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0108)
studentská vědecká konference s názvem
Setkávání vědy a filosofie: jaká je dnes funkce filosofie vědy.
Hlavní náplní prvního dne konferenčního jednání bylo téma Věda a rétorika, které posluchačům představil zejména prof.
Václav Bělohradský z univerzity v Terstu.
Jak v úvodním slově k přednášce poznamenal dr. Martin Škabraha, přinesl profesor
Bělohradský do Ostravy italské téma, konkrétně dopis Galilea Galilei řádovému bratru Benedettovi Castelli, mnichovi z Cassina,
matematikovi v Pise, na jehož základě hovořil zejména o využití rétoriky v diskusi
nejen o vědeckých, ale také politických
otázkách. Jednou z často zmiňovaných rétorických figur byla metafora „Stát je stroj“
Thomase Hobbese, která podle profesora
Bělohradského umožnila ukončit krvavé a k
žádným výsledkům nevedoucí náboženské
války v Evropě. Dalšími důležitými metaforami bylo Galileovo přesvědčení „O matematice jako jazyku, jímž je psána kniha
přírody“ a jeho pojetí „Vědy jako druhého
Zjevení“. Detailně byl představen dialog
mezi vědou a teologií, zápas mezi aristotelsko-ptolemaiovským pojetím vesmíru hájícím centrální a nehybné postavení planety
Země uprostřed vesmíru a silně se prosazujícím heliocentrickým paradigmatem. Vlastní
překlad Galileova dopisu do češtiny profesor Bělohradský dal účastníkům konference
k dispozici.

Václav Bělohradský během svého
vystoupení v Ostravě
Václav Bělohradský ve svém vystoupení
upozornil také na to, že empiricky zdůvodněné vědecké pravdy jsou mnohdy zpočátku
vědeckou komunitou nejen odmítány, ale též
i zavrhovány. Jejich zastánci pak často sklízejí místo uznání pouze opovržení doprovázené snížením společenské dignity dotčeného představitele nové vědecké pravdy. Takový postup se však netýkal pouze
17. století, ale platí také pro dnešní dobu,
kdy se na podobných praktikách podílí příslušná vědecká komunita.
Na tuto skutečnost upozornila také témata druhého dne konference, jejímiž referenty
byli doktorandi kateder filosofie z ostravské,
olomoucké, plzeňské a brněnské univerzity.
Hovořilo se např. o vědeckých anomáliích
a jejich reflexi vědeckou komunitou (Martin

Posluchači konference Setkávání vědy a filosofie

Veronika Ježková vystoupila na konferenci s příspěvkem o predikci ve společenských vědách
Vondrášek), o příliš brzkých myšlenkách,
které vyvolávají paradigmatické změny
ve vědě (Marek Havlík), o sociologii vědy
jakožto alternativě k tradičnímu pojetí filosofie vědy (Libor Benda), o možnostech
společenskovědních predikcí (Veronika
Ježková) nebo o korekcích Fregeho systému z Grundgesetze der Aritmetik (Jana
Roztočilová).
Celou dvoudenní konferenci doprovázely diskuse nad nastolenými tématy, které
prokázaly, že obor filosofie vědy není nutno
pokládat za „prehistorický“ či nepotřebný,
ale spíše jej lze pojímat za velmi užitečný
nástroj sloužící k (sebe)reflexi současné
vědy, a to nejen v její rovině etické.
Jan HERŮFEK, Petr HROMEK

Fota: Petr Hromek
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Když tři dělají ... RIVy
Na jaře letošního roku jsem na stránkách Listu rozhovorem s prorektorkou Ivou Málkovou otevřel rubriku nazvanou Zaměřeno na RIV,
ve které jsem se našich předních vědecko-pedagogických pracovníků ptal nejen na otázky spojené s vědou a jejím hodnocením. Nejinak
tomu bude dnes, v posledním „čtyřhovoru“ našeho cyklu, kdy položím vždy dva dotazy třem „pánům“, každému tak trochu z jiného těsta.

Doc. Mgr. Igor Lisový, CSc.

Doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.

PhDr. Petr Popelka, Ph.D.

Vystudoval klasickou filologii na Lvovské univerzitě (1961–1966), postgraduální studia a stáže v oboru starověké dějiny
a kultura absolvoval na univerzitách v Voroněži (v roce 1971 obhájil kandidátskou disertační práci), v Moskvě a ve Vídni. Mnoho
let působil jako docent Lvovské univerzity
a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (od roku 1992). Nyní je docentem katedry historie Filozofické fakulty Ostravské
univerzity v Ostravě (Seminář latinského
jazyka a kultury).
K jeho zálibám patří vedle pedagogické a odborné činnosti i popularizační práce. Publikoval několik historiografických
monografií, vydal řadu bibliografií českých
a zahraničních badatelů zabývajících se dějinami a kulturou antického starověku. K jeho
publikačním úspěchům patří řada knih o severním Černomoří.

Vystudoval filozofii a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (1999).
Tamtéž pokračoval v doktorském studiu filozofie, které ukončil v roce 2002 doktorskou
disertační prací s názvem Kompetence rozumu při zrodu scholastiky; klášterní škola
v Le Bec.
V roce 2010 se habilitoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
habilitační prací s názvem Voluntas namque
dei numquam est irrationabilis – sola ratione podle Anselma z Canterbury.
Na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě působí od roku 2002, v roce
2010 byl jmenován proděkanem pro zahraniční vztahy a rozvoj. Sférou jeho odborné
a badatelské činnosti je středověká filozofie,
zvláště pak logika, metafyzika, quadrivium
a arabská filozofie.

Je absolventem magisterského studia
odborné historie na Filozofické fakultě OU
(2002), tamtéž v roce 2004 absolvoval státní
rigorózní zkoušku (PhDr.). Doktorské studium v doktorském studijním oboru hospodářské a sociální dějiny absolvoval na FF OU
v roce 2005 s disertační prací na téma Geneze dopravního systému v Rakouském Slezsku
1742–1914, školitelem byl Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc., Dr. h. c.
Od roku 2006 vyučuje na FF OU a od
roku 2008 působí v Centru pro hospodářské
a sociální dějiny FF OU. Sférou jeho odborné a badatelské činnosti jsou hospodářské
a sociální dějiny novověku se zaměřením
na dějiny dopravy a dějiny podnikatelstva
a podnikání. Ve spolupráci s geografy
PřF OU se aktuálně věnuje také tématu dopadu industrializačního procesu na krajinu
v 19. a 20. století.

AZ: Igore, byť jsi autorem celé řady
monografických prací a desítek článků,
studií, vždy o sobě hovoříš především jako
o pedagogovi. Jaký je vlastně tvůj vztah
k vědecké a jaký k pedagogické činnosti?
IL: No, číslo mých publikaci již překročilo tisíc (sic!). Ale jsou to věci seriózní i prkotiny. Ano, hovořím o sobě jako
o pedagogovi. Pocházím z kantorské rodiny
a tu práci mám rád, i když občas jsem z ní
pořadně zklamaný. Hlavně nedělat si iluze

a být trpělivým k sobě a jiným. To zdokonalení však jde moc pomalu. Až člověk něčeho díky své praxi dosáhne, je čas na odpočinek. Mnoho záleží i na tom, koho učíš
a mají-li posluchači o discipliny starověku
alespoň relativní zájem. K pedagogické práci skloubené s odbornou mám vztah kladný.
Nesmí se to však přehánět. Zastávám názor,
že na vysoké škole prvořadou má být výuka,
tedy pedagogická činnost, až pak vědecká,
pro lidi ve vědeckém ústavu by to mělo být

opačně: věda a k tomu popularizace, ať ve
formě publikační či přednáškové. Proč? Jde
mi o kvalitu výuky, její osvícenské poslání
a samozřejmě výchovu, i když tento pojem
může být až moc relativní.
AZ: Jsi z hlediska bodového hodnocení vědy jedním z desíti nejplodnějších autorů naší fakulty, co si ale opravdu myslíš
o kvantifikaci vědy?
IL: O tom ani nemám tušení. Nikdy
jsem o žádné místo neusiloval. Kdybych
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se snažil, tak bych byl výše. Chápu narážku, ale kvantita rodí a podporuje kvalitu. Já
totiž nepíši kvůli výdělku, spíše naopak za
tisk doplácím. Přidejte k tomu i odříkání,
můj „volný čas“ je mizerný. Ale hřeje mne
jiná věc: to, že se mohu podělit s jinými
o zkušenosti, znalosti, náměty a také alespoň
letmo o inventio. Větší část svých publikací
směřuji svým posluchačům a jsem vděčný
každému jedinci, když si něco z té kvantity přečte. Nejvíce mi vadí lhostejnost. Ale
tak již je stvořený náš svět: v zahraničí se
o sobě dozvíš občas i něco kladného, u nás
ani to ani druhé. Důležité však je vidět ve
své práci jakýsi užitek. A když pro radost
učíš a publikuješ a máš z toho plat, je to vynikající. Právě toto štěstí já mám.
AZ: Marku, nikdy ses netajil tím, že
před vlastní výukou preferuješ vědeckou
a výzkumnou činnost. Jsi ale současně
studenty považován za vynikajícího pedagoga. Jak to tedy doopravdy je?
MO: Tak mne napadá, jestli to náhodou
nebude tak, jak se za mých studentských
časů říkávalo: „Nejlepší přednáška je ta,
která odpadne.“ Zvláště v poslední době
bych pak rozuměl tomu, proč by mohly být
mé kurzy oblíbené.
Ale kdybych srovnal pedagogickou a badatelskou práci, tak by pro mne určitě platilo, že mohl-li bych si vybrat, jestli trávit čas
tím, že budu někde někomu o něčem vykládat, nebo místo toho sedět nad středověkým
textem, pokoušet se mu porozumět, něco pro
mne zajímavého v něm nalézt a posléze vytvořit nějaký svůj komentář k tomu, volba
by zřejmě nikdy nepadla na přednášení. Výuka mne baví hlavně v přípravné fázi, kdy se
vyučující učením učí.
Na druhou stranu, když bych vedle výuky položil administrativně funkcionářskou
práci, která mne v posledních přibližně dvou
a půl letech zaměstnává zřejmě nejvíce, vůbec si nemyslím, že by pedagogická činnost
byla nezajímavá.
AZ: Jsi z hlediska bodového hodnocení vědy jedním z desíti nejplodnějších autorů naší fakulty, co si ale opravdu myslíš
o kvantifikaci vědy?
MO: Kvantifikace vědecké činnosti mi
zní podobně asi jako prohlášení: „Tento web
je nekuřácký!“ Je to dnes (nejen) v tuzemském univerzitním světě módní trend, na
který spousta lidí slyší, přestože má vlastně
jen deklaratorní charakter a jeho vypovídací
hodnota je podle mého názoru zanedbatelná.
Odborně se specializuji na období, v němž
v hierarchii kategorií byla kvalita položena
mnohem výše než kvantita, takže jsem možná pracovně deformován, ale honba za body
mi připadá scestná. Žádný kvantitativní uka-

zatel nikdy nemůže vyvážit kvalitu. A že je
kvalita neměřitelná? No právě, to jí je jako
kategorii vlastní, nikoli takřka nicneříkající
číselné údaje! Však jsem ještě nikdy neslyšel o nikom, jehož odborná prestiž v oboru
by vzrostla tím, že nasbíral hodně bodíků…
Když se na to ale podívám jinak, pak musím říci, že jsem zanícený sportovní fanoušek a doslova se vyžívám v různých tabulkách, žebříčcích a statistikách. Pokud by byl
RIV jen statistickou hrou s určitými pravidly
pro vytváření přehledových grafů, jejichž
sledování jistým lidem přináší zábavu, pak
bych s touto kvantifikací neměl nejmenší
problém. Ale ani v tomto případě bych se asi
nemohl poklepávat po rameni a říkat si, jak
jsem tuto hru dobře zvládl, protože vím, že
můj aktuální výsledek je spíše excesem, který je dán souhrou okolností (nebo: Nedošlo
náhodou někde k nějaké chybě ve výpočtu?),
a zároveň platí, že v porovnání se špičkou
fakultního žebříčku nejsem ani poloviční,
takže bych to za nějaký velký úspěch určitě neoznačil. Bohužel jinou věcí je, že RIV
není jen zábavnou hrou.
AZ: Petře, z dnes oslovených respondentů jsi nejmladší, přesto jsi byl i ty, vzhledem k absenci střední generace na katedře
historie, záhy po svém nástupu vtažen do
víru vědy, výuky a administrativy. Lze se
vůbec za takovýchto okolností plně soustředit na kteroukoli z těchto aktivit?
PP: Někdy se sám sebe ptám, jestli se
lze všem aktivitám věnovat naplno. Nejnáročnější byly začátky, ale po pár letech
člověk trošku ví co a jak. Administrativa je
jen otázkou praxe. Když máte spolehlivou
sekretářku a uznalou vedoucí, tak je úspěch
zaručen. Věnovat se plně vědě a výuce lze,
ale má to své meze. V mém případě musela
jít věda dočasně stranou při nástupu na fakultu, kdy jsem si připravoval výuku. Pokaždé, když mám učit nový předmět, dost času
přirozeně zaberou přípravy na přednášky
a semináře. Jakmile se ale portfolio výuky
stabilizuje, vzniká větší prostor pro vědeckou práci. Nedokážu si představit, že by
vysoká škola mohla existovat bez vědeckých aktivit. Praktickou a důležitou ukázkou
prolnutí vědy a výuky je školení studentů
v rámci diplomových seminářů. Zvláště v
posledních letech se snažím studentům nabízet témata, u nichž budou mít jistotu, že jejich práce bude mít využití. Také spolupráci
studentů a pedagogů na vědeckých projektech (třeba v rámci SGS) považuji za velmi
důležitou.
AZ: Jsi z hlediska bodového hodnocení vědy jedním z desíti nejplodnějších autorů naší fakulty, co si ale opravdu myslíš
o kvantifikaci vědy?
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PP: Otázka kvantifikace vědy je spojena
s otázkou, jak se pozná kvalitní věda. Zajišťuje automaticky citační index, impaktovaný faktor či recenzovaný časopis skutečnou
kvalitu? Je sciometrie zárukou růstu kvality
vědy a našeho poznání? Lze vůbec kvalitu
nějak měřit? Myslím, že se jedná o otázky už
dostatečně diskutované a podrobené kritice.
Snaha o hodnocení vědeckých výstupů je
podle mě legitimní a svým způsobem i přirozená. V současnosti však má systém hodnocení vědy řadu slabých míst, která způsobují
různé deformace. V prvé řadě je to honba
za započitatelnými (jak se říká mezi kolegy
„rivovatelnými“) výstupy, která v konečném
důsledku vede dle mého názoru k oslabení
vědy. Z hlediska systému hodnocení vědy
tak začíná být důležitá kvantita výstupů,
které mohou projít do rejstříku informací
o výsledcích vědeckého výzkumu (RIV).
Dochází tak k různým paradoxům. Například
se už u nás nevydávají konferenční sborníky,
kterých ještě před pár roky vycházela každý
rok spousta. V seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik jsou tituly, o nichž
se dá s úspěchem pochybovat, zda jsou vůbec periodiky. Redakce vědeckých časopisů
mají problém získat kvalitní recenze, skripta
degradovala na pouhou učební pomůcku,
aniž by se předpokládalo, že mohou přinést
něco nového a zajímavého. Deformace systému hodnocení vědy se však zdaleka netýkají jen humanitních věd. Snaha utrhnout
pro své pracoviště maximum je zřetelná
i v tzv. aplikovaném výzkumu, kde se navíc
jedná o řádově jiné částky…
V současném systému hodnocení vědy
však za největší problém považuji silný důraz na okamžitý efekt, což je jen odraz celkového nastavení společnosti. Přitom v akademické sféře není nutné nikoho přesvědčovat, že průlomová myšlenka často nachází
své uplatnění a pochopení mnohem později,
než byla řečena či publikována.
Ale ať mé hodnocení nevyznívá tak pesimisticky. Dnešní poměry ve vědě i ve vysokém školství jsou charakteristické vysokou
proměnlivostí. Proto ten, kdo se snaží být
ve vědě slušný a skutečně pracuje, si podle
mého názoru nemusí nijak zoufat. Může sice
z krátkodobého hlediska třeba částečně prodělat, ze středně- a dlouhodobé perspektivy
na tom špatně nebude. Dobrá studie, uveřejněná v kvalitním časopise, bude mít vždy
cenu. Důležité je chovat se tak, abych se za
svoji práci nemusel stydět.
Vážení pánové, děkuji za vaše odpovědi
a přeji vám mnoho zdaru ve všem, do čeho
se pustíte.
Aleš Zářický
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Ázerbájdžán… to není jen ropa
…i když nezbývá než přiznat, že ropa
a spor o Náhorní Karabach bylo asi tak to jediné, co jsme o této zemi, tedy než jsme přijali nabídku Slovanské univerzity v Baku
Ázerbájdžán navštívit, věděli. Ještě před cestou
na velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky,
kterou jsme museli všichni povinně absolvovat, abychom si vyzvedli nezbytná víza, nám
Víťa Vilímek, abychom se pro všechny případy
trochu vzdělali, rozdal českou mutaci časopisu
IRS Dědictví, zpravodaje o kultuře, dějinách
a etnografii Ázerbájdžánu, z něhož, aniž bychom se předem domluvili, jsme si zapamatovali zejména článek o albánské církvi (nemá
nic společného s evropskou Albánii), jedné
z nejstarších křesťanských církví světa. Poté
již nezbývalo, než si osvěžit informace nabyté v dětství v knize Novověké dějiny orientálních zemí II. sovětských akademiků Rejsněra
a Rubece a s chutí vyrazit. No, a když jsem se
ještě cestou na vídeňské letiště, pohodlně usazen na předním sedadle Víťova automobilu nejmenované německé značky od druhého spolucestujícího, proděkana Marka Otiska, který má
vedle balení cigaret obvykle na starost ekonomické zpravodajství, dověděl, že Ázerbájdžán
patří mezi země s nejrychleji rostoucím HDP
na světě, a že podle tohoto kritéria překonal
i Českou republiku, byl jsem informačně zcela syt a moje štěstí bylo takřka úplné. Trochu
jsem se sice obával, aby nedostatek pasažérů
nezabránil odletu letadla (proboha, kdo by
chtěl letět do Baku), ale v dobré společnosti
jsem chmurnou myšlenku rychle zapudil.

„Plameny“ nad městem jsou dominantou
města nejen ve dne, ale především v noci
I přesto jsem se nestačil divit, když jsem
zjistil, že Airbus A 320 Tyrolean Airways je
plný především německy hovořících byznysmenů. A to nebylo vše, ihned po přistání na
letišti Heydara Aliyeva na nás v supermoderní odbavovací hale blikala reklama Azercell
Telecomu, která jen tak mimochodem oznamovala, že operátor zahájil poskytování mobilních služeb na 4G platformě, o čemž si zřejmě
český zákazník bude moci nechat zdát ještě
několik let. Od tohoto okamžiku jsem se již
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nedivil ničemu, přesto nemohu nepřiznat, že
osmiproudá dálnice spojující letiště s městem,
moderní x-desítek patrové domy, propojující v sobě imperiální architekturu posledních
Romanovců, poválečný socialistický realismus
a křehkost letních sídel orientálních vládců či
ocelí a sklem se lesknoucí mrakodrapy nad
centrem města mě nenechaly zcela chladným.
Což by ostatně v pětatřicetistupňových vedrech, které v říjnovém Baku panovaly, ani nešlo. Ale nebudu předbíhat.
Budova Ázerbájdžánské centrální banky
v samém centru města Fota: archiv FF OU
nejdůležitějšími věcmi v jejich životě jsou
kožešinová papacha, zvyk pohostit bližního
dříve, než se jej zeptáte, odkud přišel a jak se
jmenuje, a kindžál z té nejlepší oceli ve zlaté,
drahokamy vykládané pochvě. Z každodenního života mizející kindžál však svou podstatou
Pohled na moderní město a přístav
Podobně jako v Istanbulu či jiných velkých městech východní Evropy a Blízkého
Východu, je i ve čtyřmilionovém Baku (oficiálně 2,5 mil.) nejběžnějším dopravním prostředkem automobil, resp. taxi. V ázerbájdžánské metropoli sice jezdí autobusy a tramvaje,
většinou se ovšem trasy městské hromadné
dopravy, včetně metra, nacházejí, podobně
jako celé centrum města, ve fázi přestavby.
Chudší obytné domy z 19. století, stejně jako
sovětskou bytovou zástavbu, která je většinou
ve stádiu pozvolného rozpadu, nahrazují moderní budovy, jimž vévodí zlato-černá budova
Ázerbájdžánské centrální banky (mimochodem systém fungování této instituce převzal
Ázerbájdžán z České republiky). Genius loci
sice pozvolna mizí, ovšem současný, neutěšený stav budov, které většinou neměly v době
svého vzniku vyšší architektonické ambice,
je skutečně neudržitelný. Naopak staré město
„bači“ chánů, obehnané vysokou kamennou
hradbou, neztratilo do dnešních dnů nic ze své
dávné krásy.
Pobyt či snad lépe pohyb, je v Baku zcela nemožný bez auta. Proto nám naši hostitelé
již po přistání dali k dispozici služební mercedes i s řidičem. Výrobce automobilu uvádím
zcela záměrně. Na rozdíl od České republiky
jsou v Baku mercedesy a „béemváky“ nejužívanějšími značkami automobilů, najdete je
všude, v různě kvalitě a rozličného stáří. Pro
Ázerbájdžánce jsou auta nejen dopravním prostředkem, ale také symbolem společenského
postavení. Jedna z mnoha národních charakteristik, kterou Ázerbájdžánci o sobě s oblibou
a úsměvem vyprávějí, hovoří o tom, že třemi

…zcela výjimečně chybí mercedes
stále častěji nahrazuje právě automobil. Tolik
slova jednoho z našich průvodců.
A je zde ještě jedna záležitost, kterak
Ázerbájdžánci vnímají své okolí, ale i svět tam
kdesi daleko na západě (tedy i u nás). Často
jsme byli tázáni, proč do jejich země přijíždí tak
málo turistů, vždyť je zde nádherná příroda, bohatá historie, skvělá kuchyně atd. Samozřejmě,
je zde mnoho stereotypů, jejichž perimetrem
průměrný (ne)vzdělaný Západoevropan vnímá
Kavkaz, ale jsou zde i objektivní příčiny. Běžný
Ázerbájdžánec žije v domnění, že všichni lidé,
kteří cestují, jsou bohatí, tedy v jejich smyslu
chápání slova „bohatý“, tzn. hodně. Ti, kteří
nejsou bohatí, pracují! Proto také nabídka ubytování v Baku nepočítá s existencí turistů ze
středně- či nízkopříjmových skupin. V praxi to
znamená, že nabídka hotelů je sice široká, ale
cenově nepříliš variabilní.
Tolik stručné představení Ázerbájdžánu
a jeho hlavního města Baku, jak jsem ho vnímal při naší pracovní návštěvě Slovanské univerzity, kterou jsme podnikli v prvním týdnu
měsíce října tohoto roku. V příštím čísle se pokusím přiblížit obšírněji univerzitu samotnou
a jednání, která jsme na ní vedli.
Aleš Zářický
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O štěstí...

Rozhovor s doc. PhDr. Jiřím Kulkou, CSc.,
Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 proběhlo v aule PdF OU setkání s Jiřím Kulkou, kterým zahájila katedra psychologie a aplikovaných
sociálních věd FF OU cyklus „Inspirativní osobnosti současné psychologie“. J. Kulka je klinickým psychologem, psychoterapeutem,
grafologem, muzikologem, teoretikem umění, klasickým – dříve i rockovým – kytaristou, autorem několika knih a více než stovky odborných studií, mj. první a zatím jediné české monografie Psychologie umění (Praha: Grada, 2008). Tématem jeho vystoupení bylo pojednání o vztazích mezi osobností, štěstím a uměním. Ve snaze přiblížit toto setkání i těm, kteří se akce nemohli zúčastnit, jsem našemu
hostu položil několik otázek.
Jirko, jedním z témat Tvé přednášky
byla psychologická koncepce štěstí, kterou jsi vytvořil a publikoval. Protože se
jedná o jedno z ústředních témat lidského
života, mohl bys ji ve stručnosti čtenářům
charakterizovat?
Prožitek štěstí je jedním z nejdůležitějších v našem životě. Podle dalajlámy je
pravým cílem našeho života hledání štěstí.
Věčným problémem však je, co to štěstí
vlastně je. Chceme-li se ovšem nad životním
štěstím zamyslet z hlediska vědecké psychologie, nezbývá nám, než nějak si je definovat. Proto jsem vypracoval teorii H, ve které
je štěstí vymezeno, ale tak, aby se do něj vešlo cokoli, aby každý měl možnost uvědomit
si své štěstí. Štěstí je totiž subjektivní kategorií a více záleží na našich duševních podmínkách než na objektivní situaci. Podle teorie H má štěstí čtyři neodlučitelné stránky:
radosti a blaženost, sebenaplnění, tj. seberealizaci osobnosti a smysl života. Tyto čtyři
faktory by bylo vhodné dále vymezit, ale
zájemce mohu odkázat na webovou stránku
www.arcana.cz, kde najde další podrobnosti.
Ještě bych dodal, že uvedené stránky štěstí
jsou vztaženy ke čtyřem složkám naší osobnosti (motivace, řízení činnosti, Já a charakter), takže mají svou vnitřní logiku.
Jako psycholog jsem se občas u svých
klientů setkal s větou: „Byl jsem tenkrát
v životě šťastný, ale vůbec jsem to tehdy
netušil. Myslel jsem si, že mám naopak víc
problémů než druzí.“ Jak bys interpretoval rozpor, že je možné být šťastný a nevědět o tom?
Štěstí není trvalý ani neměnný prožitek.
Proměňuje se zákonitě, protože člověk nemůže být v jednom kuse jen šťastný. Člověk
se totiž musí stále něčemu přizpůsobovat
a existuje také duševní jev zvaný adjustace,
kdy se přizpůsobíme určitému podnětu nebo
situaci natolik, že si je přestaneme uvědomovat. Prostě je bereme jako samozřejmé
a naše pozornost se obrací jinam. Proto musí
po prožitku štěstí následovat prožitek méně

je tedy ten, kdo se cítí opravdu šťastný.
Mnohokrát jsem se o tom přesvědčil ve své
praxi.

Doc. Jiří Kulka

Foto: Tomáš Rucki

příjemný, abychom si další příchod šťastného zážitku mohli uvědomit. To je dialektika. Život tak probíhá ve vlnách, kdy jsme
„jednou nahoře a jednou dole“. Kdyby tomu
tak nebylo, musela by se hladina štěstí zvyšovat donekonečna, což je nemožné. Pokud
se právě nacházíme v méně šťastné životní
situaci, můžeme nostalgicky vzpomenout,
že dříve nám bylo lépe a že jsme si toho nevážili nebo si to nedokázali uvědomit (díky
adjustaci).
Mnozí lidé dnes vidí štěstí v konzumu,
v materiálních hodnotách, anebo své štěstí spojují s životními úspěchy. Jaký máš
na tuto situaci názor?
Dnešní konzumní společnost zaměřenou
na peníze a moc pokládám za chorobnou
a pokud se nezmění její klima, viděl bych
to pesimisticky. Štěstí nespočívá v bohatství
ani v úspěchu. Naopak bohatství a úspěch
jsou zakotveny ve štěstí. Úspěšný člověk

Existuje nějaká možnost, jak by si
zájemci mohli ověřit, zda jsou z hlediska
Tvé koncepce vlastně šťastní?
Výše jsem uvedl internetovou adresu,
na níž je zveřejněn také test štěstí, který je
možno si udělat. Tento test vychází z teorie
H. Zjistíte v něm dokonce, na kolik procent
jste šťastni. Výsledek testu je třeba brát jen
orientačně. Je ovšem jasný rozdíl, jestli dosáhnete 20% nebo 80%. Jinak ovšem nutno
dodat, že štěstí je relativní záležitost a posoudit je můžeme až s odstupem.
Je o Tobě známo, že jsi také stoupencem pozitivní psychologie a že tento přístup uplatňuješ také v psychoterapii. Jak
bys vyjádřil své psychoterapeutické krédo?
Jako psychoterapeut mám skutečně své
krédo. Smysl své práce vidím v pomoci lidem nacházet své štěstí (mimo jiné také tím,
že spolu řešíme problémy – o poruchách
nemluvím rád). Každý má otevřenu vlastní
cestu ke svému štěstí. Je jen třeba vydat se
na ni a vyjít od pozitivních stránek své povahy a svého života a dále je rozvíjet. Lidé
jsou často zbytečně negativističtí a své štěstí
si kazí. Život je však příležitost... Přejme si
tedy: „Mnoho štěstí!“.
Děkuji Ti za rozhovor.
Zdeněk Mlčák

Redakce Listů FF OU pod záštitou děkana Filozofické fakulty,
prof. Aleše Zářického, vyhlašuje
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU ESEJ
na téma ŠTĚSTÍ (co je pro tebe štěstí / co si myslíš o štěstí v lidském životě / kdy
jsi prožil(a) ve svém životě největší štěstí…).
Esej v rozsahu do jedné normostrany posílejte na emailovou adresu listyff@osu.cz
do 20. května 2013.
Nejlepší eseje (hodnotit budou pan děkan, pan doc. Mlčák a redakce Listů FF)
budou odměněny a otištěny v Listech FF.
Redakce Listů FF
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Otevíráme VIII. ročník
studentské překladatelské soutěže
Katedry anglistiky a amerikanistiky,
germanistiky, romanistiky a slavistiky
vyhlašují pro akademický rok 2012/2013
pod záštitou děkana Filozofické fakulty
Ostravské univerzity prof. PhDr. Aleše
Zářického, Ph.D., VIII. ročník překladatelské
soutěže FF OU.
Soutěž je určena studentům bakalářských a magisterských programů bez ohledu na typ vysoké školy a studijní obor. Do
soutěže se studenti hlásí odevzdáním svého
soutěžního příspěvku – překladu autentického cizojazyčného textu dle vlastního výběru. Příspěvek je třeba odevzdat ve třech
kopiích se třemi kopiemi originálního textu.
Text originálu musí obsahovat úplný bibliografický údaj (jméno a příjmení autora, název publikace, místo a rok vydání a název
nakladatelství). Překlady jsou hodnoceny
anonymně: soutěžní překlad se proto nepodepisuje, ale označí se heslem. Ke kopiím
originálu a vlastního překladu je třeba při-

pojit zalepenou obálku označenou zvoleným
heslem a do ní vložit potřebné osobní údaje:
jméno a příjmení, adresu pro doručení běžné
pošty, elektronickou adresu a úplný název
fakulty a univerzity, na níž soutěžící studuje.
Soutěžní překlad je třeba odevzdat nejpozději do 31. ledna 2013.
Soutěžit lze ve dvou kategoriích: v překladu neliterárního (populárně-naučného
nebo publicistického) textu (v rozsahu 7–10
normostran) a v překladu literárního textu (7–10 normostran u prózy či dramatu,
30–40 veršů u poezie). Soutěžící překládají
texty dle vlastního výběru z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, italštiny, ruštiny, polštiny nebo latiny do
češtiny.
Do soutěže se mohou studenti zapojit
i s překlady z jiných jazyků, je však třeba, aby ke své práci přiložili jeden stručný
odborný posudek specialisty na příslušný
jazyk. Všichni účastníci soutěže dostanou

certifikát o účasti v soutěži, nejlepší práce
budou oceněny čestným uznáním. Pořadí
oceněných příspěvků se neurčuje. Všichni
účastníci soutěže i další zájemci o překlad
budou v březnu 2013 srdečně vítáni na slavnostním zakončení ročníku (Den s překladem), jehož součástí jsou vedle předání čestných uznání nejúspěšnějším soutěžícím také
přednášky předních translatologů, překladatelů a tlumočníků a překladatelské dílny na
jazykových katedrách.
Soutěžní příspěvky je třeba doručit na
příslušnou katedru dle jazyka originálu
(kontaktní adresy jsou k dispozici v aktualitách FF OU).
V současné době je již pro Vás ve studovně i prodejně skript připraven sborník
uplynulého ročníku soutěže – Den s překladem VII, přinášející seznam účastníků,
nositelů čestných uznání a výbor nejlepších
překladů.
Renáta Tomášková

FF OU. LIKE? DISLIKE?
Bloudit po chodbách, sem tam si poslechnout nějakou přednášku, zajít na
cviko. Vidíme naši fakultu zvenčí i zevnitř,
potkáváme spolužáky, střetáváme se s vyučujícími, občas se dáme s někým do řeči.
A neustále hodnotíme, vědomě či podvědomě. A co takhle veřejně…?

Fakulta roku

V loňském roce byl spuštěn projekt
Fakulta roku. Jeho iniciátorem je Česká
studentská unie (ČeSU), která sdružuje
studentské vysokoškolské organizace po
celé republice, včetně několika ostravských. V jejím čele nestojí nikdo jiný než
právě studenti, a právě jim, když sledovali nejrůznější žebříčky hodnocení fakult,
chyběl v těchto hodnoceních pohled studenta. Proto se rozhodli tuto mezeru vyplnit – vznikl projekt Fakulta roku.
„Pohled studenta je podle mínění studentů zásadní a vypovídá o kvalitě školy
více než například citace v odborných
časopisech či počet zahraničních studentů,“ zmiňuje ČeSU. A tak se snaží dát stu-
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dentům všech fakult veřejných VŠ a škol
soukromých možnost hodnotit podle pěti
kritérií: zajímavost předmětů, schopnost
vyučujících podat látku zajímavě, propojenost teorie s praxí, zapojení do studentských projektů a spolužáci.

Filda OU
fakultou roku?

Celé hodnocení probíhá pomocí facebookových „liků“ na webu fakultaroku.
cz. Loňský ročník vyhrála v celkovém
hodnocení Právnická fakulta MU v Brně.
Fakulty jsou ale hodnoceny také podle
svého zaměření, a jednou z nich je také
kategorie Sociální vědy a filozofie, kam
spadá i naše Filozofická fakulta. V akademickém roce 2011/2012 tento žebříček
vedla Fakulta sociálních studií OU, ale FF
OU se posadila na třetí stupínek vítězů. Jak si povede letos, je jenom na nás,
na studentech. Hlasování o Fakultu roku
2012/2013 začalo 6. listopadu a potrvá do
14. ledna 2013. Zvolíme si naši „fildu“
fakultou roku?
Agáta VŘESKÁ

III

listopad 2012

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis –

historický přehled vývoje Filozofické fakulty

1991–2012

Facultas PhilosoPhica Universitatis Ostraviensis

1991–2012

Ačkoliv je datum 8. listopadu v naší
historii spjato s porážkou na Bílé hoře
a počátkem doby temna, pro redakční radu bilanční publikace Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis zůstane dnem velkého úspěchu.
Již přes deset let se vedení naší fakulty snažilo prosadit myšlenku vydání
celouniverzitního historického přehledu,
který by mapoval nejen vývoj Ostravské
univerzity, ale také jejích předchůdců,
Pedagogického institutu a Vyšší pedagogické školy. Ideálním okamžikem pro tento počin se jevil rok 2011, kdy Ostravská
univerzita slavila dvacáté výročí svého
vzniku. Bohužel k realizaci nedošlo, nicméně na Filozofické fakultě tato myšlenka
stále zrála v řadách několika nadšenců.
Když vedení Ostravské univerzity přišlo s iniciativou zahájení cyklu setkání
absolventů, kolegium děkana Filozofické
fakulty se rozhodlo u příležitosti prvního
historického setkání absolventů Ostravské
univerzity vydat bilanční publikaci, mapující více než dvacetiletou historii naší
fakulty. Redakční rada ve složení prof.
Zářický, doc. Otisk, dr. Kadlec, Mgr.
Bolková a A. Vřeská si byla vědoma nejen velice krátkého času a nevýhodného
období pro zrod této publikace (končilo
náročné období státních zkoušek, začínalo období dovolených), nicméně snaha
o vydání se ukázala určující, takže od počátku se redakční rada snažila, aby i přes
nesčetné překážky byla kniha pokřtěna
dne 9. listopadu v Gongu.
Do poloviny července byly zpracovány přehledy historie jednotlivých kateder,
ústavů i pracovišť včetně zaniklých, na jejichž základě zpracoval dr. Kadlec resumé,
kterých se v druhé dekádě srpna ujal překladatelský tým ve složení dr. Hopkinson,
dr. Pišl, dr. Kupcevičová, dr. Kolberová,
dr. Dedková, Mgr. Kunešová, dr. Fialová,
Mgr. Machová, Lic. Ferreira a dr. Veselá.
Počátkem září byla již zpracována obsáhlá historie vzniku fakulty doc. Mrhačovou
a neustále se aktualizovala podoba nové
publikace. Lví práci zde odvedla student-

ka Agáta Vřeská, která do elektronické
podoby přepsala všechny absolventy oborů Filozofické fakulty od roku 1992 do
roku 1999, do doby spuštění informačního
systému STAG. Při tvorbě publikace jsme
samozřejmě narazili na řadu problémů,
především v nedostatku některých materiálů, které se nám podařilo většinou vyřešit. Po mnoha probdělých nocích byla kniha odevzdána s menším skluzem do tisku
17. října a nám nezbývalo než se obrnit
vírou, že se vše stihne. A to se podařilo.
Když 8. listopadu v 18:00 hod. zazvonil
telefon, v němž oznamovali, že zásilka naší publikace je z tiskárny Printo na cestě,
všechny útrapy byly rázem zapomenuty.
Využívám této příležitosti, abych poděkovala všem, kteří se na tvorbě publikace podíleli: docentce Mrhačové, vedoucím
kateder, center, ústavů, autorům článků
o dalších aktivitách na Filozofické fakultě, dr. Černému a paní Marii Šimákové
za pomoc při zpracování seznamu absolventů studijních oborů na FF OU. Děkuji
všem sekretářkám za poskytnuté fotografie a panu Mgr. Ruckému za jejich skenování a další grafické úpravy. Velký dík

patří rovněž paní personalistce Strungové
a doc. Jandové, doc. Mrhačové a Agátě
Vřeské , které provedly jazykovou korekturu. Obrovské poděkování patří editorovi, panu doc. Otiskovi, za jeho nezměrnou
trpělivost a práci na struktuře a závěrečné redakční a textové podobě publikace.
Nádherná grafická podoba včetně obálky
je dílem paní Mgr. Lucie Otiskové. A výčet by nebyl úplný, kdybych nepoděkovala strůjci myšlenky vydání publikace panu
děkanovi Zářickému za veškerou podporu.
Věřím, jak je uvedeno v redakční poznámce, že tato kniha, která byla připravována s velkým nadšením a entuziasmem,
oživí vzpomínky absolventů a bývalých
i současných zaměstnanců a zároveň bude
základem pro další práci na dějinách naší
fakulty. Najdete v ní vše, co by měl takovýto titul obsahovat: historii a okolnosti
vzniku fakulty, přehled dějin jednotlivých
pracovišť a jejich personální obsazení,
podrobné informace o životě na fakultě a jeho pravidelných akcích a cyklech
a v neposlední řadě seznam absolventů bakalářských, magisterských a doktorských
studijních oborů.
Jana Bolková
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GONG patřil absolventům
Ostravské univerzity
Industriální objekt multifunkční auly
GONG v Dolní oblasti Vítkovic byl v pátek
9. listopadu dějištěm historicky prvního setkání absolventů Ostravské univerzity.
Architekt Josef Pleskot využil nezvyklých architektonických možností bývalého
plynojemu z roku 1924 pro vytvoření originálních prostor, které poskytly dokonalé zázemí jak pro hlavní program, tak i pro představení jednotlivých fakult naší univerzity.
Filozofická fakulta si pro svou prezentaci vybrala prostorově netradičně řešený
sál Gastrogalerie, jemuž vévodí obraz vídeňského malíře Antona Pettera s motivem
zavraždění svatého Václava. Zde probíhala
nepřetržitá videoprojekce ze života fakulty
v uplynulých dvaceti letech, absolventi
a četní návštěvníci si mohli zakoupit nejzajímavější tituly z bohaté fakultní knižní
produkce a setkat se s bývalými pedagogy
a spolužáky. Nechyběla ani nabídka upomínkových předmětů s logem fakulty, kde se
největšímu zájmu těšila pestrobarevná trička
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s nápisem FF OU. Milým překvapením pro
naše absolventy byl dárek v podobě čerstvě
vydané bilanční publikace spolu s titulem
z oblasti jejich vystudovaného oboru.
I hudební vystoupení se neslo v absolventském duchu. V osobité interpretaci s vlastním kytarovým doprovodem přednesl přítomným písně z repertoáru Vladimíra Vysockého, Radůzy a Red Hot Chili Peppers
Igor Jelínek, absolvent dvouoborového
studia angličtiny a ruštiny, který nyní vyučuje na katedře slavistiky. Zlatou tečkou
fakultního programu byl křest bilanční publikace Facultas Philosophica Universitatis
Ostraviensis, která mapuje 21 let vývoje naší
Alma mater. Laudatio pronesl symbolicky
první rektor Ostravské univerzity a bývalý
děkan Filozofické fakulty profesor Jaroslav
Hubáček.
K úspěšnému pestrobarevnému večeru
přispěla i hudební vystoupení Jana Budaře,
Marie Rottrové a skupin Buty, Marow, FiHa.
Premiéru zde mělo inovované spuštění Por-

tálu Absolvent, který pokřtil originálním
způsobem, kalnou vodou z Ostravice, rektor
univerzity profesor Močkoř. Absolventi si
rovněž mohli prohlédnout národní kulturní
památku – vysokou pec č. 1.
Nadšené ohlasy jsou dokladem toho, že
se tato velká akce vydařila. Děkuji všem
spolupracovníkům a spolupracovnicím, kteří participovali na tomto projektu za jejich
úsilí, které sklidilo zasloužené plody spokojenosti.
Jana Bolková
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listopad 2012

Z programu připraveného Filozofickou
fakultou pro Setkání absolventů Ostravské univerzitzy v Gastrogalerii multifunkční auly Gong

Fota: Tomáš Rucki

Budeme učit v Gongu? Věřím, že ano!
V pátek 9. listopadu ukázalo multifunkční centrum Gong návštěvníkům
z řad absolventů Ostravské univerzity
svou vlídnou tvář zvýrazněnou vystoupeními známých i méně známých umělců
z naší univerzity i z řad profesionálů.
Gong, to ovšem není jen zpívajícími si návštěvníky přeplněný koncertní sál. Gong
a přilehlé prostory Světa techniky (Science
and Technology Centrum), to jsou také
supermoderní prostory určené k výuce,
pořádání konferencí, vědecko-výzkumné
činnosti ad.
Spolupráce naší fakulty s Vítkovicemi,
a. s., resp. s Dolní oblastí Vítkovice, z. s.
p. o., má dlouholetou tradici, s dokončením Gongu a zprovozněním Světa techniky však začíná získávat nový, širší rozměr. Na základě jednání mezi vedením
naší fakulty a zástupci subjektů provozujících Dolní oblast došlo k uzavření dohody
o přenesení části výuky předmětů spojených s dějinami výroby a památkovou
péčí právě do Gongu. Věřím, že tento
krok bude inspirací pro všechny zúčastněné strany.
Aleš Zářický

Jednání 1. 11. 2012 se zúčastnili (zleva) ředitel Světa techniky Ing. Jakub
Svrček, Ph.D., ředitel pro strategii Vítkovice, a. s. Ing. Jiří Michálek, Ph.D.,
proděkan FF OU doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D., děkan FF OU prof. PhDr. Aleš
Zářický, Ph.D., a ředitel Dolní oblasti Vítkovic Ing. Petr Koudela
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NOVINKY
NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA
knihy v Praze (1512). Pražské hebrejské tisky vynikají především v 16. století svou typografickou úpravou a výzdobou a například
ilustrovaná pesachová hagada z roku 1526
bývá znalci hebrejské typografie pokládána
za jednu z nejkrásnějších hebrejských knih
vůbec. Autoři se zabývají například dějinami a vývojem hebrejského tisku v Čechách
a na Moravě, spoluprací latinských a českých tiskařů v počátcích hebrejského knihtisku v Praze, přechodem mezi rukopisnou
a tištěnou knihou, jidiš knihtiskem na našem
území či cenzurou hebrejských knih. Vychází v české i anglické mutaci. Brožovaná, 276
str., DPC 650 Kč; Hebrew printing in Bohemia and Moravia – brožovaná, 276 str.,
DPC 850 Kč

Ladislav Kudrna:
První vietnamská válka

Publikace Ladislava Kudrny přináší zcela
nové informace o působení Čechů a Slováků na bojištích jihovýchodní Asie v rozmezí
let 1945–1954. Díky tomu, že mohl studovat
relevantní materiály přímo v archivu francouzské cizinecké legie, jsou čtenáři vůbec
poprvé předloženy údaje o počtech československých občanů sloužících v jejich
řadách od samého počátku až do současné
doby. Nechybí ani zpracování počtu padlých Čechoslováků v Indočíně, včetně jejich
jmenného seznamu a zasazení problematiky
první vietnamské války do kontextu mezinárodních událostí. Jedinečnost publikace podtrhuje množství doposud nikdy nezveřejněPavel Vlček:
ných fotografií, mapujících nasazení (nejen)
Umělecké památky Prahy.
našich občanů v průběhu indočínské války.
Velká Praha, A-L
Jedná se o monografii, jejíž nedílnou součásPo čtyřech svazcích věnovaných histotí jsou přepsané autentické dopisy mladého
Ladislava Charváta, jehož osud zavál až na rickým pražským městům (Starému Městu,
vzdálené vietnamské bojiště. Vychází v edici Novému Městu, Malé Straně a Pražskému
hradu a Hradčanům) následuje první ze
Historie. Vázaná, 284 str., DPC 395 Kč
dvou dílů pojednávajících o později připoOlga Sixtová:
jených městech, obcích a osadách. Kromě
velkého množství novodobých architekHebrejský knihtisk
Kniha kolektivu domácích i zahraničních tonických památek se i v těchto pražských
odborníků na dějiny knihtisku, hebrejskou čtvrtích nachází řada zajímavých staveb ze
typografii či židovské dějiny vychází k pě- starších období (středověké kostely, areály
tisetletému výročí vytištění první hebrejské klášterů, zámky, tvrze, usedlosti atd.).

I v tomto díle je zachována původní
struktura jednotlivých hesel: přesná lokalizace a informace o typu objektu, text shrnující jeho historii, dále výklad o stavební
historii a detailní popis stavby a konečně
odkazy na prameny a literaturu, případně na
historickou ikonografii. Text i zde doplňují
stavební plány či půdorysy a historické fotografie. U každého katastrálního území (včetně zaniklých) předchází jednotlivým heslům
úvodní výklad pojednávající o jeho historickém vývoji. Stejně jako v předešlých svazcích má čtenář k dispozici několik rejstříků,
které umožňují vyhledání staveb i podle
jejich orientačního čísla a podle zaniklých
názvů ulic.Vázaná, 1080 str., DPC 895 Kč
Připravila Eva MRHAČOVÁ

ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
Václav Bělohradský: Filosofovat ve věku vlastních světů. Studentům humanitních oborů
(BĚLOHRADSKÝ, Václav. Společnost nevolnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007, s. 17–25.)
Humanitní vědy, human sciences, Geisteswissenschaften, lettres či jednoduše
humanities přebývají všechny pod jednou
střechou filosofické fakulty. Právem, jsou
to větve stromu, který má kořeny ve filosofování. Ve všech svých podobách – ať
už hrabalovsky pábitelských, či klímovsky
sebezničujících – je filosofování živnou
půdou všech humanitních věd: Kdo chce
rozumět literatuře, dějinám, panovačné síle
médií, masovým mýtům či strachu ze stáří,
musí filosofovat.
Marx začíná svou kritiku politické ekonomie známou větou: Na první pohled se
buržoazní bohatství jeví jako ohromný
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soubor zboží. O filosofii jako „vědeckém
oboru“ by se dalo říci, že se „na první pohled jeví jako ohromný soubor textů“. Jako
každé zboží mají i texty užitnou a směnnou
hodnotu. Užitná hodnota odborných filosofických textů neustále klesá, lidé je k ničemu nepotřebují, čtou je většinou jen sami
autoři a jejich úředně autorizovaní vykladači. I jejich směnná hodnota je celkem
skromná, lze je vyměnit za různé granty,
zaměstnání na univerzitě či doktorské tituly
před jménem a za jménem. „Dr. Filosofie
není žádný doktorát,“ napsal kategoricky
Jaroslav Hašek v Dějinách strany mírného
pokroku v mezích zákona.

Stane se ale, že se nějaký text vytrhne
ze souboru textů pro autorizované výrobce
a vykladače, pronikne do veřejného prostoru, najde si své publikum, stane se aktuálním – lidé si začnou klást „filosofické otázky“. Klást takové otázky znamená filosofovat a tomu nás Evropany naučil Sókratés,
alespoň podle svědectví Platóna. Jádrem filosofování je obrana dialogické otevřenosti
společného světa lidí před imperialistickými monology specialistů a manažerů všeho
druhu. Filosofie jako akademický obor je
ale také monologem, odborníci v tom oboru nefilosofují, účastní se jen směny textů
mezi sebou.

III
Filosofie jako vědecký obor dnes skomírá, zato filosofování žije, protože je všude
potřebné. Jeden z mistrů postmoderního filosofování, italský filosof Gianni Vattimo,
napsal, že „konec filosofie by byl koncem
demokracie“, protože filosofie je „přetlaková komora různých vědění“, v ní se kompenzují rozdíly mezi slovníky a gramatikami expertů různých oborů, bez filosofie by
nám zbyla jen absolutní moc expertů.
Přívlastek „humanitní“ je v rozporu se
slovem „věda“ protože to, co jím označujeme, nemůže být změřeno, propočítáno,
podrobeno laboratorním zkouškám a „vědecky stanoveno“. Výrazy, v nichž je přívlastek v rozporu s podstatným jménem,
nazvali antičtí mistři výmluvnosti oxymóron – například „hlučné ticho“. Oxymóron
„humanitní vědy“ má svůj hluboký smysl.
Vyjadřuje totiž odhodlání, které je jádrem
evropského pojetí rozumu. Mám na mysli
vůli zápasit se zaslepující silou předsudků,
které nám tradice vnutila, i když víme, že
nad nimi nikdy nemůžeme zcela zvítězit.
Do svých historicky daných světů nevstupujeme ze svobodného a rozumem zdůvodněného rozhodnutí – jsme do nich „vrženi“,
jak říkali existencialisté. Slovo vrženost se
líbilo evropským intelektuálům v padesátých a šedesátých letech, zachycovalo něco
podstatného z pocitu bezmoci lidí vržených
do bipolárně šíleného světa nukleárního zastrašování.
Evropané nazvali svůj boj s vržeností,
svůj osvobozující dialog s vlastními předsudky, dějinným vědomím. Vtěleno do humanitních věd, dějinné vědomí prostupuje
celou evropskou společnost – kdo chce
zůstat Evropanem, nesmí se nikdy nechat
ovládnout energií, kterou vyzařuje vše, co
přijímáme bez výhrad jako „přirozené“.
Rozumějme tomu dobře: humanitně vzdělaní Evropané nechtějí zapřít vlastní předsudky, chtějí jim jen porozumět v jejich
vázanosti na místo a čas, na otázky, na něž
byly svého času odpovědí. Porozumění nás
osvobozuje od moci, kterou nad námi má
hledisko celku, v němž vyhasla zkušenost
historické podmíněnosti každé ideje celku.
Humanitní vědy rozvíjejí v lidech staré
evropské umění klást odpor všemu, co vystupuje jako „vývoj, k němuž není žádná
myslitelná alternativa“. Kant navrhl nazývat vědu, která se zabývá tím, co z člověka
neudělala příroda, ale on sám v historicky
podmíněném společenství s druhými lidmi,
„pragmatická antropologie“. Být svobodněji tím, co jsme ze sebe udělali v běhu
dějin, v tom je (tak často zpochybňovaná)
užitečnost humanitního vzdělání, které
dnes rdousí ve svých chamtivých pařátech

„manažeři lidských zdrojů“, lobující organizátoři různých cultural events a sponzorovaných kongresů. Smrtelně je ohrožují
také naháněči reklamních agentur, kteří je
zpracovávají na nádivku pro své slogany.
(…)
Co je filosofování?
Prvním mistrem filosofování v Evropě
byl Hérakleitos, o němž jeden jeho současník napsal: Křikloun Hérakleitos, davu jenž
spílá a v hádankách mluví. Zachytil tak na
samém počátku filosofování jeden z jeho
rozhodujících rysů – klást davu hádanky.
Z díla Hérakleitova známe jen zlomky, nejznámější z nich praví: Přes společný jsoucí
logos (řeč, rozum, vědomí) mnozí žijí, jako
když mají své vlastní vědomí (řeč, rozum).
Vlastní vědomí je ale vždy jen souborem
klamů. Co považujeme za vlastní, nás odvrací od jednoho společného světa, společného pobývaní na Zemi.
„Společný logos, společná řeč je výrazem pro vztah k celku“, kdo má rozum,
je „přítomen v celku žijících“, komentuje
ten prastarý text jeho překladatel a vykladač Zdeněk Kratochvíl. Kdo je nerozumný, neumí pobývat na světě s ostatními,
prospí život ve svém vlastním světě, proto
jiný zlomek praví: Pro bdící je svět jeden
a společný, ale každý ze spících se obrací
k vlastnímu.
Ještě nikdy nebyly síly, které nás odvracejí od společného světa, tak mocné.
Žijeme ve věku akční nabídky vlastních vědomí a světů. Mnoho převozníků nás dnes
umí rychle a snadno přepravit ze špinavého
a neposlušného světa společného do čistého
a poslušného světa vlastního. (…)
Na samém počátku éry „občanské svobody“, v roce 1819, francouzský liberál
Benjamin Constant pronesl v parlamentu proslulou řeč o rozdílu mezi svobodou
antických a moderních lidí. Staří Řekové
pojímali svobodu jako účast na veřejném
rozhodování a tomu se pak všichni jednotlivci podřizovali. Naopak pro nás, moderní
lidstvo, je svoboda především „možností
žít bez vměšování zvnějšku, ve shodě s naší
představou o nás samých“. A tyto soukromé svobody nejsme už ochotni obětovat zástupcům celku, nějaké „volonté générale“.
Moderní svoboda má ale v sobě červa:
příliš ponořeni do užívání svobod soukromých, vzdáváme se snadno podílu na utváření našeho společného světa. Je fundamentalismus celku – totalitarismus, je ale
i fundamentalismus částí – konzumismus.
Filosofuje, kdo vidí na dně soukromých
svobod jednu velkou nesvobodu – společný
svět lidí se propadá do tmy.
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Od samého počátku filosofové nazývali svět, který objevovali za svým vlastním,
„světem probuzených“. Je to zpupná metafora, uznávám. Ale každá filosofická otázka
nás opravdu probouzí z vlastního světa do
světa všech. Rozdíl mezi světem vlastním
a světem společným je dán jen zkušeností
probuzení – a ta je pro každého jiná.
Jeden společný svět pro bdící se propadá do tmy, zato akční nabídka vlastních
světů pro spící roste závratně. Vlastní světy na klíč, jen je instalovat a uvelebit se
v nich, ty dnes na trhu nabízí mnoho firem.
Některé jsou jen na jedno použití, některé
jsou trvanlivé a člověk v nich může prožít
celý život, jiné vyžadují složitou inscenaci
a nákladné kulisy.
Nový Marx bude muset ve věku globalizace trochu změnit vstupní větu své kritiky politické ekonomie: Na první pohled se
globální bohatství jeví jako ohromný soubor vlastních světů, každý si může zvolit,
do kterého se nechá uspat a kým se nechá
uspat.
Dílo Ludwiga Wittgensteina, filosofa
„obratu k jazyku“, je jedním z klíčů k dvacátému století. Pro něj je svět to, co umíme říci. Řeč sama je ale jako staré město,
plné křivolakých uliček, nároží a stínů,
kde se často potkáváme s tím, co říci neumíme; někdy nám to setkání nevadí, mlčíme rádi, jindy nás naopak chybějící slova
vyděsí a my je hledáme. Ve svých Filosofických zkoumáních Wittgenstein říká, že
jeho „cílem ve filosofii“ je „ukázat mouše
narážející na sklo cestu ven“. Filosofujeme,
když hledáme cestu ven z vlastního světa,
v němž jsme uvízli jako moucha v láhvi. „Práce filosofa spočívá v tom, že se za
určitým účelem vzpomínky snášejí dohromady,“ dodává pak. Kdo hledá, vždy v řeči
cestu ven z vlastního světa najde, řeč není
nikdy soukromá.
Německý filosof Hans-Georg Gadamer,
jeden z největších filosofů minulého století,
žil více než sto let a jeho způsob filosofování ovlivnil zásadně pojetí humanitního
vzdělání v druhé polovině minulého století.
Podle něj filosofuje ten, kdo vrací řeči její
nejpůvodnější formu – formu dialogu, kterou v ní potlačují věda a moc, ty jsou vždy
monologické. Žádná naše věta nemá smysl než jako odpověď na věty druhých, než
v nepokojné souvislosti s nimi. Smysl je
drží pohromadě i přesto, že na sebe často
vzdorně narážejí, odporují si nebo se spolu
sdružují v překvapivé větné celky.
Gianni Vattimo říká, že filosofování
je umění dovést ideje – v dialogu s jejich
možnými významy – až k soumraku, k okamžiku, kdy se z nich vytrácí nárok na věč-
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nou platnost, kdy zapadají jako Slunce. Přivolávat takový soumrak idejí je posláním
civilizace Západu. Filosofuje, kdo myslí
to, co nazýváme „skutečnost“, jako hru interpretací, v níž nelze rozlišit jednou provždy mezi zdáním a bytím a v níž se „pocit
skutečnosti“ šíří jako kruhy na vodě, do níž
hodíme kámen. A jako ty kruhy se i vytrácí.
Nikdo se tu nemůže ukrýt před poznáním, že každá skutečnost děraví jako lidská
paměť a chátrá jako lidské tělo – vždyť ideje nejsou nic bez těl, v nichž se zabydlely.
Filosofuje, kdo hledá způsoby, jak tuto rozkolísanou existenci unést a uchovat si v ní
to, co Nietzsche nazval „dobrou povahou“.
Všechny definice filosofování bych dnes
shrnul takto: Ve všech svých historických
formách, včetně pubertálního tázání se po
smyslu života a kavárenského radikalismu v kritice světa, je filosofování pokusem odpovědět na tuto jedinou otázku:
V jakém smyslu lze legitimně říci, ze žijeme
v jednom společném světě? Jaká práva, jaké
hrozby, jaké naděje z toho plynou?
Otázku V jakém smyslu lze říci, ze žijeme
v jednom společném světě? nelze položit
v žádném odborném jazyce, a proto se jeví
nelegitimní v epoše, v níž legitimnost splývá se specializací. „Celek se projevuje jako
násilí na svých částech,“ řekl kdysi Hegel
a vynalezl jazyk, v němž se dalo velkolepě líčit, jak celek vítězí – někdy násilím,
někdy lstí – nad zaslepenou nezávislostí
svých částí.
My ale už žádný „jazyk celku“ nevymyslíme, nikdo by jej nevzal vážně. Části
chtějí být nezávislé na neodborné veřejnosti, chtějí uskutečňovat své cíle bez vměšování zvnějšku; a chtějí stále účinnější prostředky k jejich dosahování. Vůle k neustálému růstu prostředků pro jakékoli cíle je
podstatou techniky.
Celek, o kterém mluvil Hérakleitos v hádankách, se ale vzpírá vědám a odborníkům
všeho druhu – není žádná „věda o celku“,
vědecké poznání platí jen ve vztahu k částem. Celku můžeme jen rozumět. Antičtí rétoři tvrdili, že rozumění se pohybuje v kruhu: smysl celku chápeme skrze jeho části
a těm rozumíme pouze ve světle celku.
Světlo celku ale nikdy není stálé, je blikavé
a jen v „dílech klasiků“ září jasněji a stáleji.
Slovem smysl označujeme způsob, kterým se části a celek navzájem osvětlují. Takové osvětlování ale není pokojný proces,
celek se prosazuje vždy proti cílům a zájmům části, kterou každý z nás je; čím více
rozumíme, tím více o svých cílech pochybujeme. Nejsou naše cíle jen démonickou
zaslepeností částí, sobeckou omezeností,
zapomenutím celku, k němuž náležíme?

Být „humanitně vzdělán“ znamená
mít smysl pro kruhový pohyb rozumění,
v němž celek se prosazuje proti zaslepeným cílům svých částí.
Oslňující možnosti i děsivé hrozby západní modernosti jsou výsledkem neoblomného procesu, který nazýváme „funkční diferenciace“. Označujeme tou ošklivou
formulí postupné rozrůzňování společnosti
do specializovaných subsystémů, z nichž
každý chce být nezávislý v dosahování
svých cílů. Proces emancipace, který je posvátnou krávou západní modernosti, není
než osvobozením specializovaných sektorů od moci, kterou nad nimi kdysi měli
svrchovaní zástupci Celku, jako byli císař,
církev, veřejné mínění, komunistická strana
či „lid“.
Vědci, ti bossové slovesa vědět, budují
svět objektivní, který se skládá jen z toho,
co do něj vpustí globálně uznávané autority různých specializovaných sektorů –
z atomů, genů, plastových lahví, raket země-vzduch, bezolovnatého benzínu nebo
digitálních kódů. „Objektivní“ svět není
svět společný, neumíme jej sdílet, jen využívat.
V lidské zkušenosti smysl zůstává
i dnes, kdy specializace dosáhla obludných
rozměrů, tím, čím byl pro starého křiklouna Hérakleita – pobýváním ve společném
světě s bytostmi, rostlinami a věcmi všeho
druhu. Kdo filosofuje v této epoše extrémní
specializace, je sémionaut, vyšlapává stezky mezi různými možnými významy, které pak humanitní vědy zaznamenávají do
svých nepřesných map, aby se nevytratily
z paměti lidí.
Společný svět není ani univerzum. Slovo univerzum (uni-vertere) znamená „otáčet vše do jednoho bodu nebo jedním směrem“. Univerzum připouští jen pány a raby
– buď mu vládneš, nebo sloužíš. Vládnou
mu ti, kdo znají, kterým směrem je nutno
vše otáčet, aby univerzum rostlo a bylo
stále jednotnější a uspořádanější – vědecká
pravda, hodnoty, které nám dal Bůh, vůdcova vůle, pokrok lidstva.
Na univerzech stojí církve nebo „univerzální říše“, jak starý dobrý Palacký říkal
„samoděržaví“, ne náš společný svět. Ten
nestojí na žádné skále, nikdo není jeho Petrem. Odhalují jej za našimi vlastními světy
vynalézaví tvůrci diverz. Nazývám tak díla,
která ukazují, že všechna univerza, včetně
toho, na němž stojí Nesvatá Říše Ekonomického a Technologického Růstu zvaná
Západ, nejsou než absolutizací vlastních
světů, jakkoli mohou být ty světy velké,
mocné a dobře střežené. Společný svět je
transcendentní, říkají odborníci na filosofii,

a to „trans“ znamená, že je vždy až „za“
všemi vlastními světy, tak jako transsexualita je až za všemi vlastními pohlavími, za
těmi, které lidem vnutila „příroda“. Společný svět stále jen klepe zvnějšku na zavřená
okna našich vlastních světů.
Kdo filosofuje, vstupuje do společného
světa trhlinami, které v univerzech způsobily promluvy, postoje a činy vynalézavých
tvůrců diverz – těch „diverzantů“ všech
univerzálních říší. A sdílí ho pak s trávou,
ledovci, vyhynulými mouchami, potomky
starých Inků a potomky stavitelů Osvětimi,
s priony, které vyvolávají šílenství v kravách, obřími želvami z Galapág i s vepříky,
do jejichž genetické výbavy vědci přimíchali geny mořských medúz, takže jejich
rypáčky světélkují ve tmě.
Civilizace ekonomického růstu redukuje
každý smysl na pouhý Velký Cíl, čím větší
cíl, tím více kapitálu – akumulované energie, práce, zdrojů a efektivních způsobů jejich využití – je zapotřebí. Smysl dnes beznadějně splývá s velkými cíli euroamerické
technické civilizace, jako jsou ekonomická
globalizace, hvězdné války, kosmické cesty, život bez chorob do sta let.
Vše musí přispívat k růstu kapitálu,
i protesty proti jeho nesmyslnosti. Protestuješ? Je to tvé právo, ale musíš si u nás koupit prostředky ke svému protestování! Jak
klást odpor kapitálu, aniž bychom sloužili
jeho růstu? Jak vyslovit a prosadit rozdíl
mezi smyslem a pouhým cílem?
Humanitní vědy – i ve své ochočené
sponzorované podobě – se zabývají díly,
v nichž náhle zazářil rozdíl mezi smyslem
a cílem, lidé tomu rozdílu porozuměli a už
jej nedokážou zcela zapomenout – ta díla
jdou stále s námi.
Přes všechnu svou okrajovost ve hře sil,
kterým říkáme globalizace, jsou humanitní
vědy jednou z posledních opor dějinného
vědomí ve veřejném prostoru, toho slavného boje o rozumění, o smysl celku, který vzdoruje imperialismu částí. Na tomto
vzdoru ale nesmíme chtít založit univerzální říši! Vůle budovat takové říše, vůle
proměnit smysl celku v posvátnou jednotu,
kterou všichni jednotlivci musejí vyznávat,
je ostatně nejhrozivějším ze všech smrtelných pokušení Západu a ten, zdá se, mu
znovu podléhá.
Humanitní vědy pečují o stopy, které ve
vědomí lidstva zanechali diverzanti všech
univerzálních říší. Pravda, nejsou to ty
slavné „šlápoty v měsíčním prachu“, ale na
rozdíl od nich vedou do společného světa
bytostí, rostlin a věcí.
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