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RENESANCE XI.

Velcí umělci italské renesance: 		

Michelangelo Buonarroti – malířské dílo
Michelangelo Buonarroti byl nejen
geniálním sochařem, ale také vynikajícím malířem. I když jeho malířské dílo
není nijak rozsáhlé (řada děl je ztracena),
vůbec nejstarší známou Michelangelovou prací je deskový obraz Pokušení sv.
Antonína z roku 1487. Nejslavnějším
mistrovým přenosným obrazem je pak
slavné Doniho tondo z Uffizií z roku 1507
zobrazující Svatou rodinu (obr. 1). Vůbec
nejrozsáhlejším malířským projektem, na
kterém mistr pracoval, je malířská výzdoba stropu Sixtinské kaple v Římě (celkem
460 m2). Zde mezi léty 1508 a 1512

Michelangelo nejprve namaloval slavnou
nástropní fresku ilustrující příběh
Stvoření světa podle knihy Genesis. Mezi
scénami vyniká moment, kdy Bůh Otec
dotekem oživuje právě stvořeného Adama
(obr. 2). Cyklus Stvoření doplňují další
starozákonní příběhy a monumentální
trůnící postavy proroků a Sibyl. Malby
mistr dokončil asi v roce 1512. Později
ve výzdobě pokračoval, na objednávku
papeže Pavla III., freskou na oltářní stěně
kaple s námětem Posledního soudu (obr.
3), dokončenou v roce 1541. Monumentální scéna zobrazuje druhý příchod Krista

obr. 1

obr. 2

obr. 3

p o d le biblické k ni hy Zj e vení,
nicméně j ejí i konog raf ie j e značně
nekonvenční, zejména dí ky dy namické kompozici a množství zcela nahých figur spasených a zatracených včetně samotného Krista. Po
Michelangelově smrti v roce 1564 byly
Danielem da Volterrou, poté co Tridentský koncil zakázal nahotu v umění, všem
postavám na fresce domalovány bederní
roušky. Pro Michelangelovy malby obecně
je typická až barokní monumentalita,
důraz na individualizovanou a anatomicky přesně zachycenou lidskou postavu
a dokonalou kompozici, která stojí na
lineární perspektivě, ale není schematická.
Typická je rovněž snaha o autentické
zachycení hlubokého prožitku, stejně jako
okamžiku konkrétního děje.
		
Daniela RYWIKOVÁ
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OSTRAVA!!! rodinné stříbro

LANDEK
Ostrava nemá mnoho historických
památek. V minulosti byla spíše volným
seskupením samostatných sídelních celků,
nadto malých, jen regionálně významných.
Město dělila voda (dvě řeky a jejich přítoky),
ale i hranice jazykové, etnické, náboženské –
a pochopitelně i politické.
Nový život Ostravy povstal až v 19. století
s počátkem těžby uhlí a na ni navazujícím
průmyslem. Velkoměstský charakter Ostravy vznikl až spojením jejích částí do dnešní
podoby velké Ostravy ve 20. a 30. letech 20.
století.
Není proto divu, že Ostrava hledá své
identifikační symboly, kondenzační jádra
tradic, zcelujíci společné kulturní jmenovatele, a to zejména dnes – v době „postuhelné“ a postindustriální.
Proto se ráda prezentuje jako součást
vyšších celků, třeba jako křižovatka
někdejších „evropských“ solných a jantarových stezek. A nebo se pokládá za
pokračovatele nepřetržitého, už 23 tisíc let
trvajícího osídlení lokality Landek, kde už

před 30 tisíci lety žili lovci mamutů.
Landek je nízké návrší, a přesto magický vrch. Přitahuje pozornost archeologů,
historiků, geologů, biologů – nově i ekologů
a ctitelů technických památek.
Křížily se zde cesty ze západu na východ
i ze severu na jih. Už v pravěku zde lidé
zřejmě topili uhlím, jehož sloje zde vystupují na povrch. A pravěký řezbář zde do
měkkého kamene vyřezal jedinou známou
podobu štíhlé venuše – navíc s ostře kubistickými rysy.
Svérázného genia loci tajemného
zalesněného pahorku s mnoha významovými vrstvami objevili ostravští umělci, literáti
i výtvarníci, kteří založili Landek – časopis
pro kulturu a emoce (1995–1998). Dodnes
zde ostatně svorně vedle sebe existuje Hornické muzeum se svými technickými
památkami, rekreační areál pro obyvatele
Ostravy, ale i galerie a několik výtvarných
ateliérů a dílen uměleckých řemeslníků –
a neméně důležitá typická havířská hospoda.
		
Vladimír ŠILER

Venuše zvaná petřkovická
nebo také landecká. Zdroj: landekpark.cz

Landek
Tam, kde se Odra s Ostravicí spojuje bahnitým polibkem,
stojí od pradávna vrch Landek. Uhelné sloje zde
vystupují na povrch jako černé špice kambrických lesů.
Už snad pralidé tu na svých ohništích pálili antracit.
Z vrcholu Landeku celé ostravské souměstí vypadá jako
něco dočasného, jako tábor, který je tu rozložen jen
na pár (stovek? tisíců?) let. Odsud vše: průmysl, město,
lidé i společnost, i ta kultura vypadají méně hrozivě.
Landek to není místo, je to stav mysli, která nemusí
brát přítomnost pozdní doby železné zas tak příliš vážně.
Landek to je časopis, který nechce být než to uhlí
i s hlušinou i s různými otisky i s kapsami plynu,
hlavně však s energií, která shoří, jen když zahřeje.
rozčílí a zanítí další.
Jan Balabán

Letecký snímek landeckého návrší.

Zdroj: landekpark.cz
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UNIVERZITY STARÉHO A NOVÉHO SVĚTA
Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.,
je absolvent studia anglistiky a bohemistiky
na FF UP v Olomouci.
Zabývá se teorií žánrů, undergroundovou
a alternativní literaturou, česko-anglickou
komparatistikou a regionální literaturou.
V 90. letech získal studijní a výzkumné granty
v Oxfordu, Londýně a Edinburghu a blíže
poznal situaci na předních bohemistických

pracovištích ve Velké Británii. V rámci projektu ERASMUS pravidelně každoročně
vyučuje českou literaturu na univerzitách
v Glasgow a Oxfordu a je garantem spolupráce mezi Ostravskou univerzitou a těmito
dvěma britskými univerzitami.
		

Eva MRHAČOVÁ

Příběh bohemistiky ve Velké Británii,
jak jej při svých výzkumných a výukových pobytech na univerzitě v Oxfordu napsal
náš docent katedry české literatury a literární vědy Martin Pilař.

Anglická a skotská univerzitní tradice je
výjimečně stará, avšak příběh vyučování
češtině a české literatuře je poměrně mladý,
plný nejistot, nečekaných zvratů a ani v této
chvíli nemá snadno odhadnutelné rozuzlení.
Obecně lze konstatovat, že pokud někde
v Británii existuje katedra slavistiky, pak se
tam jako oborové studium pěstuje v prvé
řadě rusistika a ostatní slovanské jazyky
bývají na úrovni „druhého slovanského jazyka“. Tímto druhým jazykem je obvykle
polština a čeština, slovenština byla donedávna pěstována hlavně v Londýně a s výukou jihoslovanských jazyků jsem se nesetkal nikde.
Nicméně během minulého století se situace
postupně proměňovala a nakonec dospěla do
stadia, kdy je možné vystudovat bohemistiku
jako samostatný obor (samozřejmě v kombinaci s nějakým jiným jazykem). Hned
v úvodu je třeba dodat, že k tomu nedošlo
zásluhou jakéhosi dokonale fungujícího
univerzitního systému, ale že šlo o aktivitu
několika výjimečných osobností, kterým byl
dán prostor k seberealizaci.
Důležitým impulzem pro osamostatnění
bohemistiky v Británii byl cyklus přednášek
T. G. Masaryka o situaci malých národů
v Evropě, který se konal v roce 1915 na
londýnské King’s College. Profesor Masaryk stál u zrodu Školy slovanských studií,
která se záhy proměnila v samostatnou
univerzitní college známou pod zkratkou SSEES (Škola slovanských a východoevropských studií), kde působil např.
shakespearolog František Chudoba, Otakar
Vočadlo, René Wellek a další. Po srpnu 1968
sympatie vůči Československu značně

University of Oxford, Sheldonian Theatre – zde se konají promoce, ale také přednášky
významných osobností (např. Umberto Eco).
Foto: archiv autora
stouply a londýnský SSEES prožíval své
šťastné období. Od začátku 70. let až do
nedávného odchodu do důchodu zde
působili Robert B. Pynsent a David Short a toto

pracoviště bylo chápáno jako hlavní
centrum bohemistických aktivit v Británii. T. G. Masaryk připravil podmínky
Pokračování na str. 4
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Příběh bohemistiky ve Velké Británii
diplomatickou cestou, avšak za skutečně
zakládající a nejvlivnější osobnost
českých studií v Británii by měl být
považován Karel Brušák (1913–2004).
Tento žák Jana Mukařovského, básník,
prozaik a úspěšný publicista z 30. let
emigroval již před vypuknutím druhé
světové války. V roce 1962 převzal
výuku bohemistiky na univerzitě v Cambridgi. Jeho nejúspěšnější studenti
se postupně stali vedoucími kateder
bohemistiky a slovakistiky v Harvardu, Oxfordu a v Londýně. Po jeho
odchodu do důchodu cambridgeská
bohemistika zanikla, avšak se svými
žáky byl v stálém kontaktu a sledoval
jejich činnost.
Další vlivnou osobností byl profesor Sir Cecil Parrott, bývalý britský
velvyslanec v Praze, jehož překlad
Švejka do angličtiny se dočkal nejvíce
reedicí. V roce 1968 založil na
univerzitě v severoanglickém Lancasteru Komenského středisko, jež se
brzy proměnilo ve výzkumný ústav zabývající se hlavně Československem
a bývalou Jugoslávií. Toto pracoviště se
rychle stabilizovalo a působily zde nejen významné osobnosti exilu (historik
Zbyněk Zeman, překladatel a literární
kritik Igor Hájek aj.), ale i výjimečně
jazykově nadaný Brušákův žák James
D. Naughton.
Úsporná opatření po nástupu vlády
Margaret
Thatcherové
znamenala
konec bohemistiky v Lancasteru (1981).
Výjimečně obsáhlá sbírka českých knih
a periodik byla částečně rozptýlena,
ale její jádro se přestěhovalo na univerzity v Oxfordu a Glasgow. Po zrušení
Komenského střediska dostal James
Naughton nabídku pracovat v Oxfordu a Igor Hájek v Glasgow. Od té
doby až doposud platí, že češtinu je
možné v Británii vystudovat v Londýně,
Oxfordu a Glasgow. Rozšiřování tohoto
oboru nelze v době škrtů očekávat, ale
zájem studentů je trvalý, byť nijak zvláště
vysoký. Mnohé problémy pramení z toho,
že státní finanční podpora nyní směřuje
spíše ke studiu těch národních jazyků,
které nepatří do Evropské unie. V rámci
unie totiž existuje volný pohyb a skutečně
vážný zájemce o studium češtiny má tedy

možnost studovat v České republice.
V Londýně a Oxfordu bohemistika
dosud přežívá bez vážnějších otřesů,
ale varovné signály v posledních
letech přicházejí z Glasgow. Po smrti
Igora Hájka a odchodu významného
slovníkáře Josefa Fronka do důchodu
zde převzal zodpovědnost za fungování bohemistiky Jan Čulík. Jeho
boj s přísně ekonomicky uvažujícím
univerzitním managementem je zatím úspěšný díky mediálním kampaním, do nichž byli zapojeni poslanci Skotského parlamentu a jež byly
osobně podporovány takovými
osobnostmi jako Madeleine Albrightová
a Tom Stoppard. Další rozvoj bohemistiky v Británii je těžko předvídatelný,
ale lze očekávat, že i nadále bude
záležitostí silných individualit, které se
dokáží prosadit.

Situace je tedy taková, jaká vlastně byla
vždycky a rozhodně není důvod vidět
budoucnost černě. Všechna tři základní
bohemistická pracoviště mají úspěšné
absolventy a doktorandy. Na univerzitě
v Bristolu například již řadu let působí
Rajendra Chitnis, badatel střední generace, který je autorem srovnávací studie
o současné ruské, české a slovenské próze
a monografie o Vladislavu Vančurovi.
V současnosti píše studii o zobrazení krajiny v české próze.
Příběh bohemistiky v Británii není
jistý, což zároveň znamená, že je dynamický. Chvílemi má rysy absurdity či
grotesky a idylické okamžiky jsou spíše
vzácné, ale důležité je, že nekončí a stále
má své zapálené protagonisty, kteří se jen
tak nehodlají vzdát.
			 Martin PILAŘ

University of Glasgow, Hetherington Building – zde působil Igor Hájek, Josef Fronek,
Robert Porter a další významní bohemisté.
Foto: archiv autora
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HODNOCENÍ VĚDY – BILANCE A PERSPEKTIVY
Důvěryhodnost hodnocení (RIV)
V minulém ročníku Listů FF vedl pan
děkan Zářický rozhovory s několika
klíčovými osobnostmi naší fakulty, jež
dosáhly nejlepších výsledků v bodovém
hodnocení podle RIV (Rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje).
Zaznívala v nich nemalá skepse i kritika
této kvantifikační metody. Chápu obavy
svých kolegů a sdílím mnohé jejich názory o smysluplnosti podobných měření.
Pro sebe si opakovaně kladu otázku: „Pojmenovává tento systém nějaký reálný
stav, nebo jde jen o důmyslnou hru?“
Vycházím z předpokladu, o němž jsem
řadu let hluboce přesvědčen, totiž, že naše
vědecké výsledky (tj. výsledky fakult, kateder, akademiků) nejsou stejné (v kvalitě
ani kvantitě) a my bychom si měli umět
s tímto faktem nějak poradit. Pokud se
smíříme s takovou premisou, nezbývá
nám než hledat nástroje k tomu, abychom
si stanovili alespoň přibližná rozlišení této
různosti (i hrubá diferenciace je lepší než
žádná). Jsem s naší fakultou spojen už dvě
desetiletí a poslední tři roky působím v
roli proděkana pro vědu a výzkum, proto
si dovolím říct, že mám slušný přehled
o publikační aktivitách členů FF, prochází
mi pod rukama fakultní ediční činnost
i bibliografické údaje, které se předávají
do systému PUBL, zároveň poslouchám
mimo mikrosvět domácí fakulty názory na
prestiž a hodnotu práce našich lidí. Podnikl jsem tedy malý experiment: těsně před
zveřejněním nových výsledků hodnocení
2012 jsem si na papír napsal patnáct lidí z
naší FF, které považuji bez ohledu na tituly
a věk za významné a výkonné badatele,
teprve potom jsem si otevřel oficiální
výsledky a sestavil bodovou tabulku, kterou přikládám. V deseti případech jsem se
trefil, tedy úspěšnost dvoutřetinová. Z toho
mi jasně vyplývá, že hodnocení podle tohoto registru není zanedbatelná hra mimo
realitu, ale že přibližně označuje faktický
stav (a to přesto, že obsahuje množství
problémů, je mechanické, znevýhodňuje
jisté obory, např. psychologii).
Jak jsme dopadli?
Letošní výsledky jsou optimistické,
i když není důvod k jásotu příliš halasnému. Jsme suverénně nejsilnější fakultou
na OU – našich 8 407 bodů dalece předčí
PřF (6 573 b.), z níž je ovšem vydělen
Ústav fuzzy modelování (5 927 b.); mezi

50 nejlepšími zaměstnanci OU je třináct
z naší fakulty. Univerzita jako celek nedopadla příliš oslnivě, což se letos projeví např. ve snížených limitech pro
přijímání studentů do magisterského
studia. V rámci filozofických fakult ČR
patříme do první třetiny pomyslného
žebříčku, naše výsledky, bereme-li v úvahu průměrný počet bodů na zaměstnance,
jsou srovnatelné s FF UP v Olomouci,
ale např. za kolegy z Masarykovy univerzity značně zaostáváme (u nás je průměr
75 b. na zaměstnance, na FF MU 100b.,
předčí nás i FF UK, ale též FF Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích, což
je však specifický případ velmi malé,
vědecky orientované fakulty). Také tyto
údaje jsou, domnívám se, přibližným zrcadlem reálného (aktuálního) stavu. To,
že provozujeme závažnější a rozsáhlejší
badatelskou činnost než většina pedagogických a filozofických fakult v ČR, je
holý fakt, stejně jak to, že úroveň a prestiž
FF MU je o pár stupňů výše (tato obecná
tvrzení se netýkají všech oborů a činností,
ale o to zde neběží). RIV toto umí vyčíslit
a není nic nespravedlivého na tom, když
se údaje registru výrazně odráží v institucionálních rozpočtech na vědu. Při všech
zkresleních je toto řešení lepší než falešné
rovnostářství či rozdělování prostředků
podle počtu studentů.
Cesta k úspěchu
V našem prostředí tradičně dopadají
nejlépe dvě, resp. čtyři pracoviště: katedra historie a s ní spojené Centrum pro
hospodářské a sociální dějiny; katedra
české literatury a literární vědy, k níž
patří Ústav pro regionální studia (deset
z patnácti zaměstnanců v přiložené tabulce je z těchto kateder a center). Jsou
to kolektivy, které se dlouhodobě nenechaly znervóznit hrou na počet studentů
(studentokreditů), ale jako celek (ne
prostřednictvím jednotlivců) rozvíjely
kontinuální výzkumnou činnost, stejně
jako kvalitní doktorské studium. A zakládaly rovněž vědecká centra coby specializovaná výzkumná pracoviště. Jestli
nás může v žebříčku TOP 15 něco
překvapit, tak je to nepochybně postavení trojice mladých badatelů: J. Ivánek
je interním zaměstnancem Ústavu pro
regionální studia a jeho dominantní
povinností jsou úkoly badatelské, ne
pedagogické; J. Al Saheb a M. Vařeka jsou
externí spolupracovníci Centra pro hospo-

dářské a sociální dějiny, které jim,
kmenovým zaměstnancům jiných institucí,
poskytuje podmínky pro badatelskou
činnost. Tyto příklady ukazují cestu, kterou
bychom se v příštích letech měli ubírat.
Co nás čeká?
Systém hodnocení vědy v ČR prošel
dvěma audity, které oprávněně konstatovaly nutnost zásadnější změny (po ní
ostatně volá část akademické veřejnosti).
Existuje návrh nové metodiky, ale zatím není v detailech jasné, jaké bude její
konečné znění schválené Vládou ČR. Ať
už bude přesná podoba jakákoli, celkový
trend je evidentní. Zásadní změnou je odklon od mechanického, kvantitativního
bodování a důraz na kvalitu, excelenci,
širší (mezinárodní) dopad vědecké práce.
Dosud jsme si podstatnou část našich
publikačních výsledků vytvářeli doma
na fakultě (fakultní monografie a periodika). Nyní bychom se měli snažit publikovat zejména v časopisech ze světově
uznávaných databází (body za takový
článek se budou pohybovat v rozmezí 10
až 100, příp. více bodů, standardní fakultní časopisy, pokud se vůbec dostanou
na nový vládní seznam časopisů, budou
ohodnoceny pouhými 4 body!). A nejde
přirozeně jen o pragmatickou honbu za publikačními body. Otiskovat
články v časopisech známých, citovaných a prestižních považuji za přirozenou
ambici každého vědce. U monografií budou
expertní komise posuzovat originalitu
a vědeckou závažnost, mluví se znovu o výPokračování na str. 6

Kalnická Zdeňka
David Jaroslav		
Málková Iva		
Myška Milan		
Popelka Petr		
Ivánek Jakub		
Kovalová Karla
Malura Jan		
Kladiwa Pavel		
Al Saheb Jan		
Urbanová Svatava
Mrhačová Eva		
Otisk Marek		
Vařeka Marek		
Hrtánek Petr		

278,614
264,265
242,673
211,473
176,387
164,60
155,118
147,884
142,44
135,065
133,202
132,957
130,773
122,095
116,338
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HODNOCENÍ VĚDY – BILANCE A PERSPEKTIVY
znamu knih publikovaných v prestižních
nakladatelstvích, v zahraničí
apod.,
o potřebě bodově rozlišovat účelově
sestavenou, marginální brožurku
od
rozsáhlého, dlouhodobě připravovaného
výsledku (předpokládaná škála je 4 až
120 bodů!). Jednoduše řečeno, jestliže
jsme se doposud mohli alespoň zčásti
spolehnout na naši fakultní ediční
činnost, pro budoucnost to nebude
žádná jistota (srov. též můj materiál,
který je přílohou k Zápisu z Akademického senátu FF OU, 14. 03. 2013 ).
Závěr
O nových parametrech se zatím
bouřlivě diskutuje. Osobně v nich vidím
jistou naději, že naši badatelskou činnost

nebude ovládat vědomá či podvědomá
snaha o rychlý výsledek. Vedení FF se snaží
už nějakou dobu podněcovat směřování
ke kvalitě, a to nezávisle na tušení či znalosti nové metodiky, ale proto, že takovou
orientaci považujeme za podstatu smysluplné vědy (snažíme se zpřísňovat posudkové řízení u monografií, zlepšovat
typografickou a redakční úroveň tisků,
finančně motivovat k publikování v kvalitních časopisech, prosadit naše časopisy
do databází SCOPUS a ERIH a zároveň
je transformovat do podoby elektronických periodik atd.). Reforma systému
může otevřít na fakultě větší prostor pro
soustavnou, týmově založenou vědeckou
práci, která rozhodně nebude považována

donquijotské pachtění, ale za jednu
z priorit pro každé vedení. Zároveň je
zřejmé, že bude nutné si vybírat, tj. podporovat (edičně, finančně, personálně…)
takové aktivity, které budou mít naději
na dlouhodobější úspěch. Historik Petr
Popelka v rozhovoru pro Listy FF (listopad 2012) řekl „Dobrá studie, uveřejněná
v kvalitním časopise, bude mít vždy cenu.
Důležité je chovat se tak, abych se za
svoji práci nemusel stydět.“ Ano, sdílím
jako nenapravitelný idealista tento názor a domnívám se, že věci jsou ve své
podstatě takto průzračně jednoduché….
			 Jan MALURA

Dva kulturní zážitky na katedře germanistiky

Dne 4. 4. 2013 navštívil Ostravu na
pozvání rakouského lektora naší katedry Marcuse Bitterera rakouský performer, spisovatel a básník Markus Köhle, který studentům předčítal ze svých
textů a předváděl zajímavé improvizace
– například i na téma gramatika. Akce se
zúčastnili kolegové z katedry a studenti,
ale především vzácný host, paní Natascha
Grilj, ředitelka Rakouského kulturního
fóra v České republice.
A aby toho nebylo málo, konalo se
dne 25. 4. dvakrát divadelní představení
studentů katedry germanistiky pod vedením doc. Pavly Zajícové. Představení se
skládalo z předvádění několika jednoscénkových skečů od autorů, jako jsou Loriot nebo Manzoni. Akci navštívili kromě
kolegů a studentů katedry také studenti
ostravských středních škol, kteří měli na
závěr představení možnost si sami promyslet, jak by vypadalo vytváření dramatické
insce-nace, a dokonce si i sami zahrát.
Eva HRDINOVÁ
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Markus Köhle předčítá studentům. 			

Foto: Milan Pišl
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Přednáška „Život diplomata ČR v Kongu“
na katedře romanistiky
Jak se stát velvyslancem, co obnáší práce během diplomatické mise, jaké jsou geografické a politické poměry v Konžské demokratické republice
(KDR), to a o mnoho více se dozvěděli 18. 4. 2013 na katedře romanistiky FF OU posluchači přednášky „Život diplomata ČR v Kongu“, a to
přímo od bývalého českého velvyslance na zastupitelském úřadě ČR v Kinshase, RNDr. Jana Filipenského, CSc. Přednášku uspořádala katedra
romanistiky ve spolupráci s Alliance française Ostrava.
RNDr. Jan Filipenský, CSc., původním
vzděláním fyzik, nejprve popsal svou
cestu od zaměstnání hlavního technologa Tesly Brno k velvyslanec-kému
postu na zastupitelském úřadě ČR v
Kinshase, hlavním městě KDR. Přiblížil
posluchačům geografické a politické
reálie bývalého Zairu a seznámil je rovněž
se sociálními problémy této země subsaharské Afriky. Doktor Filipenský hovořil
také o úspěších české diplomacie v Kongu
(získání zakázky pro ČR na rekonstrukci
hydroelektrárny Zongo I nebo podpora
projektu Adopce na dálku v Kongu jako
v první frankofonní zemi na světě). Díky
autentickým fotografiím a videím doktora Filipenského se mohli studenti
a zájemci z řad veřejnosti přenést do
nevšedních situací, jako je například
recepce zastupitelského úřadu ČR
Zaujatí studenti během přednášky, v popředí ukázka uměleckých předmětů.
u příležitosti státního svátku, výjezdní
							
Foto: Martin Král
zasedání velvyslanců, návštěva rovníku,
vaření mýdla na konžském venkově či byt na akademické půdě byl pro doktora mladou českou demokracii, jeho největším
návštěva školy v okrajové části Kinshasy, Filipenského také příjemným zážitkem. přáním bylo stát se vysokoškolským pedakterá se rozrůstá za podpory pražské Jak totiž prozradil, ačkoliv dal v životě gogem.
arcidiecézní charity. Bývalý český velvy- přednost politické angažovanosti pro 		
Pavlína ŽÍDKOVÁ
slanec rovněž prezentoval ukázky krátkého dokumentárního filmu ze své mise
o měření hydroelektrického potenciálu
v konžské provincii Bandundu (správní
oblast Kwilu) a o zjišťování odhadu hydroelektrického potenciálu dolního toku
řeky Kongo s jejími vodopády mezi Kinshasou a Matadi.
Posluchači obdivovali nejen krásy
konžské krajiny, ale také hudební a taneční
nadání Konžanů, kteří je neváhají použít
doslova všude, dokonce i v kostele, jak
bylo možno se přesvědčit z pořízeného
videa. Výtvarné vlohy obyvatel KDR zase
účastníci přednášky ocenili díky výstavce
uměleckých předmětů (soch, obrazů,
hudebních nástrojů), přivezených doktorem Filipenským z diplomatické mise
v Africe.
Vyprávění, audiovizuální materiály
a umělecké předměty poskytnuté doktorem
Filipenským umožnily doslova vžít se do
atmosféry subsaharské Afriky a do diplomatické práce, která může představovat RNDr. Jan Filipenský, CSc. (druhý zleva) při návštěvě konžské školy podporované
		
Foto: archiv J. Filipenského
pestrou škálu činností. Doufejme, že po pražskou arcidiecézní charitou.
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ETIKA A VĚDA

Sestry Blumensteinovy ze Slovenska.
Univerzity se tradičně ustavily jako instituce ovládané poměrně uzavřenými
mužskými bratrstvy. I když mezi nimi ve
všech dobách po celé Evropě probíhala
čilá výměna osob i myšlenek, převládla
nakonec rivalita a soupeření o prestiž –
jak o tom ostatně svědčí dodnes existující
vášeň pro sestavování žebříčků nejlepších
univerzit. Tak i věda, přinejmenším od
dob, kdy se v západní společnosti prosadily
zásady patentování, duševního vlastnictví
a autorských práv, se ráda žárlivě uzavírá do střežení esoterických tajemství
svých specializací. Proto je třeba ocenit
a pochválit autory projektu Výzkumná síť
teorie a dějin vědy, který má za úkol prolomit separatistické tendence a povzbudit
badatele k vytváření sítí spolupráce mezi
dosud si konkurujícími akademickými
a vědeckými pracovišti. Projekt vytvořily
katedry filozofie na filozofických fakultách
Masarykovy univerzity, Palackého univerzity, Západočeské a Ostravské univerzity.
Chvályhodné je, že i orgány našeho státu
a Evropské unie v tomto případě poskytly
finance nikoli tradičním institucím, ale
spíše vztahům mezi nimi a takovým interdisciplinárním oblastem, na které se obvykle peníze v rozpočetech nenacházely.
Jedním z plodů této štědré podpory byla i konference Etika a věda,
uspořádaná tak, aby poskytla nadaným studentům a vědeckému dorostu
zkušenost z této plodné mezioborové
a meziuniverzitní spolupráce.
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Foto: Vladimír Šiler
Konferenci pořádala katedra filozofie FF
OU 23. dubna 2013. O moderování byla
požádána PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D.,
z Filozofického ústavu Akademie věd, která
se speciálně zabývá problematikou etiky
vědy. Překvapením bylo početné zastoupení
studentek ze Slovenska, ač tamní univerzity
nejsou zapojeny do projektu. Přišli i hosté
z jiných fakult a univerzit. Složení auditoria bylo pestré, a ač spíše v komorním
prostoru a obsazení, intelektuálně velmi
nabité. Delegace učitelů z olomoucké katedry filozofie šla hned od počátku v diskusi tvrdě (Filip Tvrdý!) na věc a postarala se
tak o zvýšení laťky analytické a argumentační
úrovně debat.
Etika je nejen samostatná akademická
disciplína, ale svým způsobem také dimen-

Doktorka Drozenová.

ze mnoha jiných oborů a oblastí lidské
činnosti i společenské praxe. Šíře možností
aplikované etiky nebo bioetiky se ukázala
v rozmanitosti témat studentských příspěvků
i v rozdílnosti jejich metodik a intelektuální
hloubky a vědecké náročnosti. Brněnští studenti, vesměs odchovanci docenta Brázdy,
představovali spíše etiku jako vědu, dokonce
pracující empiricky a experimentálně.
Úspěšně jim sekundoval i náš Dalibor Váhala. Ke slovu přišla ekologická etika, sociálně
etická problematika vládních energetic kých
koncepcí, otázka náhradního mateřství
nebo třeba kontroverzní téma, zda vědci
potřebují pro svou práci lež jako užitečnou
fikci. Kritická služba citlivé moderátorky
a někdy nesmlouvavě drsných oponentů
z řad studentů byla vlastně tím nejcennějším
přínosem pro vystupující – získali zpětnou
vazbu a korekci pro své další směřování.
Organizátoři následně připraví redigovaný sborník příspěvků, který bude k dispozici v elektronické podobě účastníkům
i hostům, ale i širší akademické obci a intelektuální veřejnosti – a to zdarma, i navzdory tomu, že za podobné akce a publikace
v současném systému hodnocení a financování vědy nejsou žádné body.
Odpoledne pak PhDr. Wendy Drozenová,
Ph.D., ještě přidala přednášku na téma Pojetí autonomie v bioetice, na niž auditorium
živě reagovalo poučenou diskusí.
Zbývá si přát: Jen víc takových projektů!
Vladimír ŠILER

Foto: Vladimír Šiler
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Kolik emocí se skrývá na facebooku, kdo se bál hurikánu „Sandy“
a jak to bylo s „Tajnou knihou“ Ireny Obermannové
aneb Výzkum emocí na KGE FFOU přináší další plody
Facebook, hurikán „Sandy“ a „Tajná kniha“ Ireny Obermannové. Tři zdánlivě spolu nesouvisející věci či fenomény. Hurikán „Sandy“
napáchal ve své době ohromné škody v USA. Irena Obermannová popsala ve svém románu milenecký vztah s Václavem Havlem a vyvolala vlnu pobouření a znechucení v české veřejnosti. Na facebook mnozí chodíme, mnozí jej odmítáme, mnozí jsme na něm závislí a
nemalé procento lidí se svým přátelům ohlásí via facebook dříve, než si ráno vyčistí zuby. Tedy – jaká je souvislost?!
Přesto však tyto tři věci či fenomény něco společného mají. Všechny tři vyvolávají v různé míře emoce. Pozitivní, negativní nebo obojího
druhu. A u emocí ještě chvíli zůstaneme.
Emoce jsou tak staré jako lidstvo samo.
Radost, smutek, strach, zlost…Můžeme
ještě pokračovat. Každý z nás emoce
vyjadřuje (směje se, pláče, skřípe zlostí
zuby atd.), každý z nás někdy svým chováním chce vyvolat emoce u jiných osob,
případně referuje například v rozhovoru
o tom, že někdo jiný se v té či oné situaci choval emotivně. A podobně jako lidé
se chovají i texty. Ačkoli se ale v řadě textů
emoce objevují, nepatřil vý-zkum jazykových
prostředků manifestujících emoce k frekventovaným tématům v lingvistice. V posledních
letech ale přece jen došlo ke změně.
Již od roku 2009 se katedra germanistiky FF
OU věnuje výzkumu emocí v česko-německé
konfrontaci. Na tomto aktuálním a v kontextu především české germanistické lingvistiky doposud nepříliš probádaném tématu
pracuje tým kolegů kolem profesorky Lenky
Vaňkové, tým skládající se z pracovníků katedry germanistiky FF OU ve spolupráci
s kolegyněmi z Masarykovy univerzity v Brně
a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem. Výzkum se realizuje v rámci
projektu Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci
(GA ČR 405/09/0718: 2009-2013).
Jak již naznačuje název projektu, je cílem
bádání „emočního týmu“ poukázat na to,
jakými jazykovými prostředky (na morfologické, syntaktické, lexikální, stylistické
a textové rovině) jsou vyjadřovány v češtině
a němčině emoce, a to v nejrůznějších textových druzích. Během několika let, kdy
emoční bádání probíhalo, byly analyzovány
beletristické texty, dramata, lidové písně,
filmové recenze, internetové debaty na
nejrůznější témata (sportem počínaje a politikou konče) ale také i literatura pro děti
a mládež, odborné texty, populárněvědné
časopisy a nebo i texty náboženské.
Během výzkumu se vycházelo ze tří
možností, jak se mohou emoce v textu manifestovat. Mezi tyto možnosti patří: vyjádření
emocí, popis emocí, případně vyvolání emo-

Slavnostní křest knihy. Foto: Eva Bajerová
cí. Dané možnosti se v textech mohou objevit izolovaně, například autor literárního
textu popisuje určitou emoci (radost,
smutek, strach…) postavy, případně autor reklamního textu chce vyvolat pozitivní emoce ve vztahu k produktu; mohou
se ale objevit také paralelně, kdy například
ve filmové recenzi poznáme postoj autora k danému filmu, ale můžeme objevit
i snahu recenzenta o vyvolání pozitivních
nebo negativních emocí u čtenářstva. Při
bádání se vycházelo z aktuálních poznatků
korpusové lingvistiky. Emoční témata zaujala
nejen kmenové pracovníky katedry, ale stala
se předmětem četných disertačních, diplomových a bakalářských prací.
Výzkum emocionality se nicméně neomezoval výhradně na publikační
činnost kolegů. V rámci projektu byly
uspořádány dvě konference (v letech
2010 a 2013). A právě v těchto dnech byla
dne 26. 4. za účasti zahraničních hostů (prof.
Norberta Richarda Wolfa z Würzburgu, hostujícího profesora naší katedry, a prof. Wilhelma
Schellenberga z Univerzity Erfurt) slavnostně
pokřtěna kolektivní monografie emočního
týmu katedry, jež vychází pod názvem
„Emotionalität in deutschen und tsche-

chischen Medientexte” (Emocionalita
v německých a českých mediálních textech). Do monografie byly pojaty příspěvky,
které byly v ústní podobě předneseny na
nedávné konferenci v únoru tohoto roku
a které představují souhrn dlouhodobější
výzkumné činnosti autorského kolektivu.
Tematická paleta přispívajících autorů
pak byla velmi pestrá. Úvodní příspěvek
Hany Bergerové se věnuje emocionalitě
v časopisech pro mládež, Eva Cieślarová
zkoumá emoce v dopisech čtenářů v časopisech „Der Spiegel“ a „Týden“, Eva Hrdinová představuje emoce v recenzích na
kontroverzní román Ireny Obermannové
„Tajná kniha“. Martin Mostýn věnuje
svou pozornost emocionalizaci ve sportovním zpravodajství. Strategie, jakými
autoři „emocionalizují“ články v českých
a německých populárněvědných zdravotnických časopisech, charakterizuje Lenka
Vaňková. Závěr publikace je pak zcela ve
znamení tzv. „nových médií“. Jiřina Malá
popisuje emoce v českém a německém
zpravodajství o katastrofách (konkrétně
se dozvíme z jejího příspěvku o tom, jak
české a německé zpravodajské texty vnímaly hurikán „Sandy“ z roku 2012), Milan Pišl se zaměřuje na emoce v českých
a německých textech objevujících se, kde
jinde než samozřejmě – na facebooku.
Doufáme, že nová publikace z oblasti
emoční lingvistiky poslouží odborné
veřejnosti jako další východisko pro výzkum a všechny zájemce o německý jazyk
a kulturu poinformuje o jazykové podobě
aktuálních německy psaných textů. Publikaci však celý náš emoční tým nechápe
výhradně jako vědecký příspěvek. Je také
pozdním dárkem k životnímu jubileu
našemu kolegovi, profesoru Norbertu
Richardu Wolfovi, který stál u zrodu projektu samotného a po léta pomáhá naší
katedře radou, ale také svým životním optimismem!
		

Eva HRDINOVÁ
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LITERÁRNĚ-KUNSTHISTORICKÁ EXKURZE DO OLOMOUCE

Dne 21. března 2013 se 46
studentů nejen Filozofické fakulty
OU zúčastnilo jednodenní exkurze
po barokní Olomouci, jež se konala
v rámci projektu OPVK „Svět vědy
– záhadný i zábavný“. Organizačně
ji zajistili dr. Jakub Ivánek z Ústavu
pro regionální studia a dr. Jiří Jung
z katedry dějin umění, kteří se na
několika místech spjatých s historií
města v době 17.–18. století pokusili
účastníkům
přiblížit
barokní
literaturu a výtvarné umění.

bou někdejší městské mučírny, v níž tento
rekatolizační světec, kanonizovaný
teprve roku 1995, podstoupil kruté
mučení, na jehož následky zemřel.
Kaplí naše studenty provedl s velkou
ochotou a kvalitním výkladem zdejší
farář P. Antonín Basler.
Na dalších dvou místech exkurzi
provázel svou přednáškou též Mgr.
Daniel Soukup, doktorand katedry
bohemistiky Univerzity Palackého,
zároveň odborný pracovník tamního
Centra judaistických studií a vedoucí

Posledním, dr. Jungem napjatě
očekávaným cílem výpravy byl
výstup na Svatý Kopeček a návštěva
tamního chrámu Navštívení Panny
Marie. Ta se sice vlivem nepříznivého
mrazivého počasí neobešla bez
sebezapření hodného barokního
askety, nicméně i přesto studenti
rádi vyslechli nejen část kázání
se záznamem legendy o založení
poutního místa, ale též zevrubný
výklad
ikonografie
barokního
chrámu.

Studenti uchvácení barokem.

Exkurze
začala
příznačně
návštěvou pramenů – tedy ve
Studovně
historických
fondů
Vědecké knihovny v Olomouci,
kde její pracovník Mgr. Rostislav
Krušinský
studentům
přiblížil
rozličné typy tištěných i psaných
památek raného novověku. Studenty
zde
kromě
mnoha
sdělených
zajímavostí zaujala zvlášť možnost
přímého fyzického kontaktu se
vzácnými knihami.
Cesta po památkách byla zahájena
u jedné z nejznámějších – Sloupu
Nejsvětější Trojice, kter ý je součástí
světového dědictví UNESCO. Poté
se exkurze přesunula do kaple sv.
Jana Sarkandra, jež vznikla přestav-
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Foto: Alena Trtíková

oddělení
pro
výzkum
starší
literatury
Ústavu
pro
českou
literaturu AV ČR v Praze. V kapli
Božího těla uvnitř jezuitského
konviktu
studentům
představil
legendy spjaté se založením této
kaple, zvlášť tu, jež souvisí s vyhnáním
olomouckých Židů v roce 1454.
V Dómu sv. Václava přečetl část
kázání nad rakví olomouckého
biskupa
Wolfganga
Hannibala,
hraběte von Schrattenbach, které
uvedl poučeným výkladem o podobě
barokního pohřebního kázání in
genere. Není od věci připomenout,
že zájem a soustředěnost našich
studentů si přednášející velmi
pochvaloval.

Návštěva Svatého Kopečku pak byla
zakončena jak jinak než nad texty
poutnických písniček z dobových
kramářských tisků.
V závěru výpravy si její
organizátoři i zúčastnění studenti
museli povzdechnout: „Kéž by bylo
více takovýchto mezioborových
exkurzí!“

		

Jakub IVÁNEK
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POTŘETÍ – ALE NE NAPOSLEDY
aneb opět o česko-německých kulturních dnech

Germanisté - kulturní oživení Ostravy.
							
Od neděle 24. 3. do čtvrtka 28. 3. 2013 se
v Ostravě již potřetí konala multižánrová
přehlídka zaměřená na německý film,
literaturu, divadlo a výtvarné umění
Ostrau der Kulturpunkt (24.–29. března
2013). Na rozdíl od předchozích dvou
ročníků se však dočkala dvou zahájení.
Zahájena byla poprvé v neděli 24. 3.
odpoledne hrou německého spisovatele
Martina Walsera „Smrtihlav“, kde krátké
zdravice pronesli zástupci Goethova
institutu Praha, Národního divadla
Moravskoslezského v Ostravě a Centra
kultury a vzdělávání Moravská Ostrava.
Za katedru germanistiky FF OU promluvil
tajemník katedry, dr. Martin Mostýn.
Druhé, oficiální zahájení následovalo
v pondělí dne 25. 3. v Klubu Atlantik, kdy
festival symbolicky otevřela prof. Lenka
Vaňková, vedoucí katedry germanistiky
FF OU, a pan Vladimír Šmehlík z Centra
kultury a vzdělávání Moravská Ostrava.
Zájemci mohli na akci zhlédnout vedle
výstavy Filmstadt Berlin/Berlín ve filmu,
dokumentující proměny tohoto města
v letech 1946–1990, také četné německé filmy.
Ale to nebylo všechno. Následovala plejáda
akcí spjatých s katedrou germanistiky FF OU,
která se vedle Centra kultury a vzdělávání
Moravská Ostrava ve spolupráci s Goethe
Institutem Praha, Národním divadlem
Moravskoslezským v Ostravě a Industrial
Gallery a za finanční podpory Městského

Foto: Milan Pišl

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz již
tradičně na tomto kulturním festivalu podílí.
Dne 26. 3. se tak v ulicích města Ostravy
konal hodinový literární happening
studentů pod vedením dr. Ireny Šebestové
(Literatura na pochodu – Berlin und
Bayreuth). O den později se v prostorách
klubu Atlantik konal Překladatelský
workshop kolegů katedry, kde o specifikách
překladatelského a tlumočnického řemesla
promluvili Mgr. Radim Sochorek, absolvent
KGE FF OU, tlumočník a překladatel

působící rovněž externě pro orgány EU,
Mg r. Mar ie Werb ová, doktorand ka
kate dr y a s oudní přek l ad atel ka
a tlumočnice, a dále Mgr. Petr Mentlík,
právník. Akci moderovala dr. Eva Hrdinová
z téže katedry, rovněž aktivně působící jako
překladatelka a tlumočnice. V týž den se
pak v 17.30 v Minikině konala premiéra
studentského filmu „Reigen“, který
režíroval rakouský lektor katedry, Marcus
Bitterer, po premiéře pak následovalo
v Klubu Atlantik autorské čtení německého
spisovatele a performera Mathiase
Schampa, který navštívil Ostravské
kulturní dny již podruhé. Aby toho nebylo
málo, následovala pak vedle kontinuální
a takřka všudypřítomné filmové projekce
ještě popularizační přednáška o Berlíně
a jeho architektuře, humoru a hudbě –
a to od německých lektorů katedry, Marca
Winklera a Jany Stöckeler. Pro veřejnost
tlumočila oba výstupy velmi zdařile
studentka navazujícího magisterského
studia Němčina pro překladatelskou praxi,
Nelly Kristiánová. A dál? Celý týden českoněmeckého kulturního festivalu se zdál být
možná příliš krátký. Tolik věcí se nestihlo,
na tolik věcí mohla ještě dojít řada… O to
více věříme, že si všichni z katedry, a nejen
my, užijeme atmosféry čtvrtého ročníku
tohoto festivalu v příštím roce. Všichni
potenciální zájemci jsou tímto srdečně
zváni!

				
Oficiální
zahájení v Atlantiku.			

		 Eva Maria HRDINOVÁ

Foto: Milan Pišl
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Restaurace U Rady patřila profesoru Myškovi a jeho přátelům
Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc., dr. h. c., přední český hospodářský historik, oslavil 13. dubna v plné fyzické a duševní
svěžesti osmdesáté narozeniny. U příležitosti jeho jubilea uspořádalo Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s Wydziałem Filologiczno-Historycznym Akademii Jana Długosza
w Częstochowie ve dnech 25.-26. dubna v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice mezinárodní konferenci s názvem Vzdělanec nad hranicemi provincionality, o níž budeme informovat v příštím vydání Listů.
Restaurace U Rady je proslulá řízným,
vzduchem tlačeným plzeňským pivem
a výtečnou kuchyní. V dobách minulých
byla i centrem ostravského kulturního,
spolkového a společenského dění.
Restaurace U Rady není jen
obyčejnou hospodou, nálevnou či
šenkem. Je místem příběhů, součástí
ostravské kulturní tradice a především
nedílnou složkou dějin města, sahající
ještě do éry monarchie. O tom, že se
do této hospody nikdy nechodilo jen
zbůhdarma prolévat pivo hrdlem, by
mohli podat svědectví její VIP hosté
už z 30. let minulého století – Sergej
Prokofjev, Igor Stravinskij či Paul
Hindemith.
Nezaměnitelná atmosféra místa
a klientela rekrutující se především
z uměleckých kruhů zapříčinila, že jak
v roce 1968, tak v listopadu 1989 byla
restaurace U Rady jedním z míst, kde
se přepisovaly dějiny i formovala nová
koncepce rozvoje kultury a vzdělanosti
Ostravy. A tak není divu, že právě tato
restaurace, kde se točí nejlepší plzeňské
pivo v Ostravě, se stala po skončení
prvního jednacího dne konference

Gratulace exděkanky, doc. Mrhačové.
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Gratulace děkana, prof. Zářického.

Foto: Kryštof Myška

Vzdělanec nad hranicemi provincionality místem neformálního přátelského
setkání profesora Milana Myšky, jeho přátel a kolegů. V úvodu této společenské
akce pronesl laudatio na počest profesora Milana Myšky jeho syn Ing. Martin
Myška, které zveřejňujeme v plném znění.
Jana BOLKOVÁ

Foto: Kryštof Myška

Vážení přítomní,
dovolte mi, abych poděkoval profesoru Zářickému,
děkanovi Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
a všem jeho spolupracovníkům, kteří se podílejí na tak
gigantické akci, jakou je konference Vzdělanec nad hranicemi
provincionality .
Pan profesor se dožil ve zdraví osmdesátky a všichni jej
znáte jako profesionála, vědce, badatele a dobrého člověka.
Když jsem byl panem děkanem Zářickým požádán, abych
jako syn pana profesora přednesl o svém otci několik vět, byl
jsem na rozpacích jak se s tímto přáním vyrovnat. Napadlo
mne, že bych Vám mohl nabídnout pohled na Milana Myšku
jako rodiče - otce a praotce.
Spolu s bratrem Ondřejem patříme k jediným dvěma lidem
na této planetě, kteří měli možnost profesora Myšku poznat
v roli otce.
Celým dětstvím nás otec citlivě vedl a nenápadně do
nás vkládal stavební kameny rodu Myšků. Chtěl z nás mít
vzdělance, tudíž jsme navštěvovali hudební školy a učili se
cizím jazykům a dnes jeho prozíravost velmi oceňujeme.
Nicméně otcovy metody výchovy byly trochu drsné. V německé
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řeči vyřčený povel Brillen abnehmen
jsem znal již ve třetí třídě. Dříve
jsem totiž brýle ještě nenosil. A někdy
jsme opravdu trpěli, hlavně když
prověřoval naše znalosti dějepisu. Teď
už nemusíme skrývat, že pan profesor
považoval za nejúčinnější metodu
výchovy tělesný trest.
Naší poklidně školní docházce také
nepřispívala otcova pedagogická
činnost na ostravské pedagogické
fakultě, jelikož naše učitelky byly
převážně
jejími
absolventkami.
Některé si na nás vybíjely komplexy ze
svých studií, všichni jistě víte, proč.
Jako malí kluci jsme ocenili, že
se „tatík“ stal řidičem a majitelem
malého „fiátka“, s kterým jsme v době
školních prázdnin procestovali celou
republiku. Řidičem je dodnes, láska k
miniautům jej neopustila.
Ztráta zaměstnání v roce 1972
nepřinesla jen nevýhody. Otec byl
s námi téměř stále doma, mohl nám
věnovat dostatek času, takže v rodinných vztazích jsme nestrádali.
Velmi pozitivní vliv na moje
a bratrovo formování osobnosti
měla otcova investice do zemědělské
usedlosti, kterou si spolu s bratrem
Ctiradem pořídili a v krátké době
jsme ji společnými silami přetvořili
v rodinné víkendové sídlo. Snad lepší
místo pro společné trávení volných
chvil si nelze představit. Mnohdy jsme
pracovali celé dny na opravách stoleté
dřevěnice a otec nás překvapoval
stále novými dovednostmi. Vlastními
silami jsme měnili podlahy, opravovali
střechu, ryli záhony pro domácí bio
zeleninu. Proto náš otec vítal občasné
návštěvy v roztrhaných pracovních
manšestrákách, se špinavýma rukama
a smrděl karbolínem. Dovedete si to
představit?

Ing. Martin Myška čte laudatio na počest profesora Myšky.

Foto: Kryštof Myška

Důležitou činností na chalupě je následovatelů. Vnuci a vnučky
vypadají k světu, na každém je již
poznat, že se povedli.
Tatínek jako správný historik si
musel prožít na vlastní kůži takovou
malou průmyslovou revoluci. A to
vzhledem k jeho věku stojí za obdiv.
Celý život pracoval s psacím strojem,
ale dnes naprosto bravurně zvládá
technické procesy, které jsou spojeny
s počítači, mobily, mailuje, surfuje,
ukládá data a kdoví co ještě.
Ne všechno v životě profesorů je
snadné, jasné a zářící. V rodině se
vyskytly i nepříjemné chvíle, nemoci.
Tatínkovy
infarkty,
maminčina
neurologická
choroba
sice
poznamenaly oba na těle, ale vždy
se našel někdo, kdo v kritické době
spravovat na chalupě, na autě, a na nezištně pomohl. Duševně oba rostli.
jiných – dnes bychom honosně řekli To se projevilo na jejich společném
projektech, v nás živil zájem o tech- soužití. Tatínek musel před několika
nické obory, které jsme posléze lety převzít veškerou starost o domácoba s bratrem na pražské technice nost a péči o nemocnou ženu a stal
vystudovali.
se zručným kuchařem a pekařem.
Svým studiem jsme mu způsobovali
Teď zvládá současně s vědou
nelehké chvilky, které si kompenzoval i náročné každodenní domácí práce
bujarými oslavami našich dílčích a s láskou se stará o nemocnou
studijních úspěchů, obvykle s tuzem- manželku, která s ním nesla tíhu doby
ským rumem v popředí.
a je mu stále tou nejpevnější oporou.
Doba šla dál, s bratrem jsme se
Díky mami, díky tati.
stali sami rodiči, povýšili jsme naši
maminku a tatínka do role babičky
Martin MYŠKA
a praotce. Děda se zhostil nové role
Manželka profesora Myšky s profesorem
skvěle, společně s babičkou vytvořili
Damborským.
Foto: Kryštof Myška báječný prostor pro rozvoj našich
i příprava palivového dříví na zimu. Otec,
správný hospodář, nebo řekněme šetřílek,
měl v oblibě zpracovávat odpadové dřevo,
které zůstávalo ležet ladem ve všude
přítomných lesích po těžbě dřeva. S láskou
zpracovával větve, kterým jinak neříkal
než krkošky. Přesto, že si při řezání jeho
milovaných krkošek uřízl kus prstu,
pokaždé nás po návratu z lesní procházky
informoval, kde jsou nové hromady
krkošek, které bude třeba co nejdříve
zpracovat. Ať je přemístíme dřív, než nás
někdo předběhne.
V technických věcech nám pravda
mnoho nepomáhal, zato svou fyzickou
zdatností a tichým souhlasem byl
vydatnou oporou.
Trvalou potřebou něco společně

13

LISTY
LISTYFilozofické
Filozofickéfakulty
fakultyOstravské
Ostravskéuniverzity
univerzityv vOstravě
Ostravě

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH SLAVISTŮ PO ČTRNÁCTÉ
Ve dnech 26. a 27. března se na
Ostravské univerzitě uskutečnil již
XIV. ročník tradiční konference
mladých slavistů „Slavica iuvenum“.
Na organizaci tohoto setkání se
každoročně podílí ostravští polonisté
a rusisté, velké poděkování za pečlivé
přípravy této konference patří zejména
organizátorům, Dr. Vilímkovi a Dr.
Murycovi.
„Konference je otevřená pro studenty
a doktorandy různých slovanských
filologií. V tomto roce bylo tradičně
nejvíce zúčastněných z Polska, jiných
českých univerzit, Slovenska, Ruska
nebo Chorvatska. Jistou inovací je
v letošním ročníku zvláštní sekce
věnovaná etnolingvistice a jazykovému
obrazu světa, v níž se sešla řada
zajímavých příspěvků,“ řekl dr. Jiří
Muryc, zástupce vedoucí katedry
slavistiky.
Po slavnostním zahájení, na kterém
studenty přivítali mimo jiné proděkan
pro vědu a výzkum FF OU, doc. Jan
Malura, Anna Olszewska, generální
konzulka Polské republiky v Ostravě,
a také Aleš Zedník, honorární konzul
Ruské federace v Ostravě, se již program
samotné konference rozdělil do tří
samostatných sekcí, literárněvědné,
překladatelsko-jazykovědné a nově do

Slavnostní zahájení konference ve studovně FF OU.
sekce etnolingvistické
„Účastním se slavistické konference
již řadu let. Myslím si, že takováto
setkání jsou nejen skvělou příležitostí
pro budoucí vědce k získání mnoha
zkušeností, ale také příležitostí poznat
nové, zajímavé lidi podobného zamě-

Diskuse účastníků konference v sekci etnolingvistika.
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Foto: Jelena Kupcevičová

Foto: Jelena Kupcevičová

ření“ řekla Agnieszka Baran, lektorka
Technicko-humanitní akademie v BielskuBialé
a
současně
doktorandka
Ostravské univerzity. „Velmi si také
cením vřelého přijetí, jehož se vždy
na konferenci studentům dostává,“
doplňuje.
„Konference se účastním pravidelně
také již řadu let. V tomto roce jsem
však neprezentoval žádnou ze svých
prací, ale byl jsem požádán o pomoc
ve vedení literárněvědné sekce. Musím
říct, že práce, které jsem měl možnost
vyslechnout, jsou na opravdu vysoké
úrovni. Jednotlivá témata byla velmi
zajímavá a inspirativní. Dovolil bych
si tvrdit, že řada prací byla zpracována
téměř profesionálně,“ řekl Piotr Baran,
doktorand Jagellonské Univerzity
v Krakově a v současné době také
praktikant naší univerzity.
„Letošní konference se dle mého
názoru opravdu povedla. Myslím si,
že se všichni zúčastnění budou vracet
domů spokojeni a motivováni pro
jejich další vědecké bádání,“ dodala na
závěr ostravská polonistka, dr. Urszula
Kolberová.
Petr LIGOCKÝ, student slavistiky
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Rozhovor o „kulturním dění jinak“ s šéfredaktorkou
e-magazínu LaCultura.cz Evou Peterkovou, jež je na naší
fakultě posluchačkou navazujícího studia oboru Filozofie.
Evo, prosím tě, nejdříve se zeptám, co
je vlastně LaCultura.cz? Jsou to jen
webové stránky nebo součást nějakého
širšího projektu? A jak vůbec funguje?
LaCultura.cz je e-magazín, zaměřený
na kulturu jak v České republice,
tak na celém světě. Projekt je zacílen
zvláště na mladé umělce, kterým chce
napomoci ke zveřejnění, stejně jako
nabídnout praxi autorům článků, hlavně
recenzí a reportáží. Portál původně
vznikl jako magisterská práce jednoho
brněnského studenta, který jednoduše
vytvořil kulturní web, kde se měly
objevovat články z kulturní branže,
které nepodléhaly mainstreamovému
proudu. Problém nastal tehdy, když
začali přibývat čtenáři a času zakladatele
ubývat. Situace se musela nějak řešit a tak
se o tento internetový časopis začali starat
především studenti žurnalistiky Vysoké
školy báňské a nakonec spadl do rukou
nám, studentům Ostravské univerzity.
Jak už jsi zmínil, tak hlavním mottem
je „kulturní dění jinak“. Chtěli bychom
obohatit český kulturní prostor o různá
témata, která se zde příliš nevyskytují.
Představit kulturu i z odlišných stránek,
než jsou ty mainstreamové, omílané
dokola ve všech možných médiích.
Ukázat, že kultura má různá jiná, ne příliš
známá zákoutí, která však neztrácejí
vůbec nic na atraktivnosti, právě naopak.
V tomto duchu u nás začaly vznikat
různé rubriky, například Oriental music
city, zaměřená na asijskou hudbu nebo
L´Underground a jiné.
Jak široké je pole působnosti LaCultury?
Původně se jednalo jenom o kulturní
web, ale od minulého roku, když se
vyměnilo vedení, se snažíme naše pole
působnosti rozšiřovat. Nedávno jsme se
stali občanským sdružením a v plánu
máme pořádání výstav, autorských čtení
a podobných kulturních akcí. Taktéž
jsme partnery několika hudebních
a filmových festivalů. Před nějakým
časem jsme založili novou rubriku, kde
se každou neděli objevují různá díla,
hlavně povídky a básně našich čtenářů.
Z nich bychom rádi chtěli v brzké době
vydat sborník a při křtu uspořádat
autorské čtení. V plánu je taktéž Edice
Osvěta, která má přinést odpovědi na
palčivé otázky naší historie a dneška.
Jediný problém máme se sponzory.

LaCultura není nikým sponzorována,
což nám poněkud brání v realizaci
našich plánů. Skoro nikdo nechce
investovat do kultury a my tak všechno
děláme v našem volném čase a zadarmo.
Po jakou dobu je LaCultura vlastně v
chodu a jak dlouho pro ni sama píšeš?
LaCultura je v provozu někdy od
roku 2009. Abych pravdu řekla, tak já
jsem k ní přišla náhodou. Kdysi jsem se
chtěla dostat na jeden festival, na kterém
hrála moje oblíbená kapela. Nicméně
nechtělo se mi vyhazovat peníze za celý
festival. Tehdy jsem objevila LaCulturu,
která mi zařídila vstup zdarma. V tu
chvíli se přede mnou otevřely obrovské
možnosti. Samozřejmě jsem šance
využila, začala jezdit po festivalech,
koncertech, měla jsem možnost vidět
koncerty z pódia, být v backstage, dělat
rozhovory, poznávat interprety a tak dále.
Tato šance mě nadchla, jsem poměrně
velký hudební fanda, který se rád baví
s kapelami, zjišťuje, jak se chovají, jejich
zájmy a dělat to jako práci se mi zdálo
skvělé. Nabyla jsem mnoho zajímavých
a neopakovatelných zkušeností, získala
nové kontakty, ale hlavně se bavila. A asi
mi to šlo, protože jsem se ani nestačila
vzpamatovat a stala se ze mě editorka
hudební rubriky a od minulého roku
šéfredaktorka.
Za zmínku určitě stojí, že mezi
přispěvateli je kromě tebe řada
studentů FF OU, někteří jsou i editory
jednotlivých rubrik. Odhadneš, kolik
máte přispěvatelů?
To je taky poměrně dlouhá historie.
Když jsem přebírala LaCulturu, tak byla
situace poměrně zoufalá. Všichni naši
redaktoři totiž nesdíleli stejné nadšení
jako já. Prakticky jsme v LaCultuře
zůstali dva aktivně píšící a bylo potřeba
s tím něco dělat. V tu chvíli jsem oslovila
spolužáky z katedry filozofie a musím
říct, že hlavně díky nim je LaCultura
stále v provozu. Všichni se do díla pustili
s vervou, ustavili se vedoucí všech rubrik,
pravidelné schůze a našli se další členové.
LaCultura konečně získala pevnou
strukturu, na které můžeme poměrně
hodně stavět. Za což jim patří můj velký
dík, protože vůbec nevím, jak by to bez
nich dopadlo. Já vlastně moc nechápu
některé redaktory, kteří u nás kdysi psali.
Měli různé možnosti, výhody dostávat se

Jedna z mnoha podob Evy Peterkové.
Foto: archiv EP
na akce zadarmo, dělat rozhovory, získat
praxi a nikdo toho nevyužíval, jejich
přístup byl spíše nezaujatý. Polovina
dnešních mladých lidí mi připadá spíše
znuděná. Nevím, jestli je to tím, že je
opravdu nic nezajímá, nebo že o určitých
akcích nevědí. V Ostravě se přece pořádá
spousta věcí, které ale mnohdy končí pro
nezájem veřejnosti krachem. Dnes je
těžké někoho opravdu nadchnout.
Počet vašich odběratelů na Facebooku
se v této době pohybuje kolem
úctyhodných dvanácti set. Sociální
síť ale slouží hlavně k propagaci
samotných stránek. Jste s jejich
návštěvností v redakci spokojeni?
To je pravda, na Facebooku se
blížíme k 1200 fanouškům a čísla
skoro každý den narůstají. Za to
mohou hlavně rozhovory, které mají
velký úspěch. Naposledy například s
Jardou Konášem, autorem hudebních
masakrů, ale i s jinými lidmi. Taktéž
se dostáváme více do povědomí díky
mediálním spolupracím jak s různými
festivaly, tak i s ostatními kulturními
akcemi. Náš Facebook primárně
slouží k propagaci stránek, jak říkáš,
informování o článcích, ale taktéž se na
něm objevují novinky ze světa, zajímavá
videa a vlastně všechno možné. Co se
týče spokojenosti, tak to je poměrně
těžká otázka. Já jsem věčně nespokojený
člověk, a ačkoliv se může zdát, že máme
hezkou návštěvnost, tak bych byla
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samozřejmě ráda, kdyby byla vyšší.
Jaké klady a přednosti bys u LC sama
zdůraznila?
Tak největším kladem podle mne
je t o, ž e j s m e v š i c h n i s t u d e n t i .
M á m e p ř á t e l s k ý k o l e k t i v, k d e s e
z n á m e a nikdo nad námi nevládne
diktátorskou rukou. Když je nějaký
problém, tak ho vyřešíme společně

a jdeme dál. Taktéž jsme lidé s různými
názory, koníčky a zájmy, což se projevuje
na pestrosti článků. Samozřejmě jsme
pro věc zapálení, takže se nám daří
získávat zajímavé rozhovory, dostávat se
na zajímavá místa apod. Jsme poměrně
liberální, necháváme průchod novým
nápadům a inovacím, ať už co se týče
článků či chodu LaCultury celkově.

A tímto bych i ráda dodala, že stále
sháníme nové redaktory, takže pokud
by měl někdo zájem se k nám přidat,
tak se může ozvat na Info@lacultura.cz,
nebo se podívat na naše stránky www.
lacultura.cz, kde najde veškeré důležité
kontakty.
Jménem redakce Listů FF OU ti děkuji
za rozhovor.
Vladimír MIČULKA

SRDEČNÁ GRATULACE PROFESORU ZDEŇKOVI MASAŘÍKOVI

Profesor Masařík na katedře germanistiky.
23. března oslavil své 85. narozeniny
nestor české germanistiky, prof. PhDr.
Zdeněk Masařík, DrSc. Jeho jméno,
tak dobře známé v germanistických
kruzích po celém světě, je spojeno
nejen s brněnskou univerzitou, na níž
vystudoval a působil po více než 50 let,
ale i se Slezskou univerzitou v Opavě,
kde
pomáhal
zakládat
oddělení
germanistiky na Institutu cizích jazyků,
a s Ostravskou univerzitou, s níž zahájil
spolupráci v polovině devadesátých let.
Vedle výuky zde napomáhal s vědeckou
orientací katedry i navazováním
zahraničních kontaktů.
Ve svém výzkumu spojil profesor
Masařík diachronní i synchronní pohled
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Foto: Eva Bajerová

na jazyk: jeho monografie a studie,
věnované výzkumu jazyka německých
kanceláří na území Moravy, patří
stále k nejcitovanějším pracím české
germanistiky. Nemenší ohlas našly jeho
studie zaměřené na současný jazyk,
zejména na částice a modalitu. Je málo
vědců, kteří dokáží tak mistrně skloubit
svou vědeckou dráhu s pedagogickou
činností. Profesoru Masaříkovi se
podařilo vychovat celou novou generaci
českých germanistů a především získat
následovníky pro tak obtížný obor, jakým
je výzkum vývoje německého jazyka.
Z jeho iniciativy vznikl v roce 1999
Svaz germanistů České republiky. Jako
předseda, později jako čestný předseda

Svazu šířil vždy myšlenku spolupráce mezi
jednotlivými germanistickými pracovišti.
Právě v propojení výzkumu a výměně
zkušeností viděl hlavní cestu dalšího
rozvoje české germanistiky. Pro nás, české
germanisty, je ale profesor Masařík nejen
vědcem, pedagogem, organizátorem,
ale také otevřeným člověkem, který
je svým zanícením pro obor, vitalitou
a životním optimismem stále vzorem
mladším kolegům a kolegyním. K jeho
narozeninám mu celá germanistická
obec přeje pevné zdraví a vše nejlepší do
dalších let!
		
Lenka VAŇKOVÁ
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MALÝ SERIÁL O STUDOVNĚ FILOZOFICKÉ FAKULTY...

I.
Univerzitní knihovna je tvořena ústřední
knihovnou a 6 fakultními studovnami.
Studovna Filozofické fakulty je největší
fakultní studovna. Nachází se v přízemí
budovy E na třídě Československých legií
9 v Ostravě. Je to jedno z nejdůležitějších
míst fakulty, vhodný prostor pro studium.
Studovna byla otevřena 1. 4. 1995, a to díky
paní doc. PhDr. Evě Mrhačové, CSc., tehdejší
děkance FF, která zajistila prostory pro
studovnu a základní fond. Fond studovny
se postupně doplňoval a rozšiřoval, proto
bylo nutné zajistit další místnost. Studovna
se rozšířila o nové prostory, o studovnu
germanistiky a studovnu romanistiky.
V současné době je ve filozofické části
studovny FF 7 813 dokumentů, ve studovně
germanistiky 4 712 dokumentů, ve studovně
romanistiky 4 117 dokumentů a ve zvláštním
oddělení multimédií 709 dokumentů
(CD a DVD). Veškeré dokumenty jsou
určeny k prezenčnímu studiu ve studovně,
knihy je možné si absenčně půjčit na tzv.
krátkodobou výpůjčku (tzn. přes noc nebo
přes víkend).
V tomto článku bych vám chtěla trochu
přiblížit studovnu germanistiky. Byla
založena v roce 1995 z iniciativy tehdejší
vedoucí katedry germanistiky doc.
Miroslavy Kyselé a paní Brigitte Widmer ze
Švýcarska. Zpočátku fungovala samostatně,
nezávisle na studovně FF. V prvních deseti
letech byla budována za pomoci švýcarského
Spolku na podporu katedry germanistiky

Předmětové třídění - germanistika.

Prostor ke studiu.
University Ostrava. Na rozvoji se
podílely i další organizace, například
Niermann-Stiftung, DFG (Deutsche
Forschungsgemeinschaft). Dokumenty
jsme obdrželi i od soukromých dárců.
Nejvýznamnějším z nich byl Dr.
František Schwarz, který studovně
věnoval svou knihovnu. Na galerii ve
studovně je umístěna také část fondu
DAAD (Deutsches Akademisches
Austauschdienst).
Studovna germanistiky je samostatnou
místností s galerií. Dokumenty jsou
rozděleny přehledně podle jednotlivých
oborů. Všechny dokumenty ze studovny
jsou zkatalogizovány a jsou vyhledatelné
v online katalogu Univerzitní knihovny.
Naleznete
zde
encyklopedie,
jako
například
Meyers
Neues
Lexikon, Die deutsche Literatur des
Mittelalters:Verfasserlexikon, Der Große
Brockhaus: Handbuch des Wissens in
zwanzig Bänden, Der Brockhaus in
fünfzehn Bänden, Das neue TaschenLexikon in 20 Bänden, Sprachgeschichte:
ein
Handbuch
zur
Geschichte
der deutschen Sprache und ihrer
Erforschung, Lexikon des Mittelalters,
Fachsprachen:
ein
internationales
Handbuch zur Fachsprachenforschung
und Terminologiewissenschaft.
Součástí fondu je také slovníková

Foto: Jiří Plešek
literatura, učebnice, odborné publikace
týkající se například fonetiky, lexikografie
aj. Naleznete zde i publikace o Německu,
Rakousku a Švýcarsku a další materiály.
Cennější publikace, zejména slovníky,
jsou uzamčeny v zasklené knihovničce
a půjčují se na požádání.
Ve studovně germanistiky sice nemáme
staré tisky, až na jednu výjimku z roku
1789 (Curas, Hilmar: Curas erleichterte,
vermehrte, und ganz neu umgearbeitete
franzözische
Sprachlehre...
1789),
ale můžete prostudovat knihy psané
švabachem, tzv. historický fond z let
1815-1856. Některá vícesvazková díla
nejsou úplná. Namátkou můžeme
uvést třeba Knigge, Adolph: Ueber den
Umgang mit Menschen (1815), Heinrich
Zschokke’s ausgewählte Schriften.Teil 5
(1825), Johann Gottfried von Herder’s
sämmtliche Werke zur Philosophie und
Geschichte. Theil 1-2 (1827), Johann
Gottfried von Herder’s sämmtliche
Werke: zur schönen Literatur und Kunst.
Band 5-6 (1827) atd.
Všechny zájemce o germanistiku,
nejen z řad studentů, v naší studovně
rádi uvítáme. V příštím čísle vám
přiblížím nejmladší část studovny,
studovnu romanistiky.
Eva MALÁ, studovna FF
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STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE
KATEDRY PSYCHOLOGIE
Katedra
psychologie
pokračuje
úspěšně v tradici studentských vědeckých
konferencí realizovaných každoročně
ke Dni učitelů. My, vysokoškolští
učitelé, proto vnímáme odborná
vystoupení oborových studentů naší
katedry nejen jako prezentaci odborných výsledků aktivně zúčastněných
studentů, ale také jako ocenění práce
nás – pedagogů. Na letošní konferenci se
přihlásilo 12 studentů oborů psychologie a sociální práce, potěšující je účast
studentů kombinovaných forem oborů
sociální práce.
V první části konference vystoupili
studenti jednooborové a dvouoborové
bakalářské Psychologie s příspěvky na
téma:
Romana Dzurošková – „Súvislosti
psychickej deprivácie a reziliencie u detí v
ústavnej starostlivosti“,
Dagmar Fasetová – „Hodnotová orientace a dobrovolnictví“,
Karel Rečka – „Vztah narcismu a empatie u vysokoškolských studentů“,
Zuzana Fabiánová – „Vliv úrovně
sense of coherence na volbu copingových
strategií u adolescentů v různých životních
kontextech“
Kristýna Mžyková – „ Genderové stereotypy v pohádkách H. Ch. Andersena“
Sandra Ščudlová – „Vztah
středoškolských studentů ke zdraví“.
Ve druhé části konference vystoupili
studenti bakalářského studia Poradenství
v sociální práci a magisterského navazujícího studia Sociální práce s poradenským
zaměřením prezenčních i kombinovaných
forem:
Eva Horňáková – „Stáří a změny ve
financování zdravotní péče“,
Katarína Dubělčíková – „Názory
stredoškolskej mládeže na prevenciu HIV/
AIDS“,

Porota a vzácná návštěva, děkan FF.
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Vítězky SVK KPS 2013.
Kateřina Glumbíková – „Genderové
odlišnosti v interpersonálních vztazích“,
Irena Grygarová – „Sexualita lidí s mentálním postižením v praxi“,
Anna Pětvaldská – „Názory
středoškolské mládeže na euthanasii“.
Odborná porota složená ze dvou
pedagogů a jednoho studenta měla nelehký úkol vybrat z jedenácti přednesených
kvalitních příspěvků tři nejlepší. Kromě
odbornosti rozhodovala úroveň vizuální
prezentace příspěvků, rétorické dovednosti referujících a schopnost pohotově a

Foto: Jan Sebastian Novotný

Foto: Jan Sebastian Novotný
adekvátně reagovat. První a druhé místo
získaly studentky navazujícího studia sociální práce Kateřina Glumbíková a Irena
Grygarková, na místě třetím se umístila
studentka psychologie Kristýna Mžyková,
jejíž vystoupení bylo vyhodnoceno navíc
jako nejlepší účastníky konference – získala
cenu publika. Ocenění v podobě finanční
odměny i katedrou vydávaného časopisu
Psychologie a její kontexty určitě vítězky
potěšilo. Zájem a diskuzi vyvolaly ovšem
i další prezentované příspěvky, posluchače
velmi oslovilo osobní zaujetí přednášeným
tématem.
V letošním roce bylo úspěšné vystoupení
na konferenci současně i podmínkou pro
výběr studenta psychologie, který bude
reprezentovat FF OU na 13. Medzinárodných študentských psychologických dňoch
v květnu 2013. Delegován byl Karel Rečka
z 2. r. jednooborové Psychologie, který se
v sekci psychologie umístil jako druhý.
Poděkování za úspěšně realizovanou
Studentskou vědeckou konferenci patří nejen vystupujícím, pedagogům – vedoucím
prací, organizátorům a moderátorovi, ale
i publiku, které podpořilo referující svou
účastí i zvídavými dotazy v diskuzi. Cílem
těchto konferencí je motivovat studenty k
vědecké činnosti, dát jim možnost předvést
výsledky své práce před širším auditoriem.
Věříme, že SVK 2013 byla pro studenty
pomáhajících profesí katedry psychologie
inspirací pro studentské odborné „klání“
v následujícím roce.
Anna SCHNEIDEROVÁ
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STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE
NA KATEDŘE SOCIOLOGIE
Dne 27. března 2013 se uskutečnila na
katedře sociologie studentská vědecká
konference. Místem byly netradičně prostory Staré Arény na Masarykově náměstí.
Vystoupilo sedm studentů bakalářského
studijního oboru Management v neziskovém sektoru. Komisi tvořili členové
katedry sociologie a náhodně vybraná
studentka z publika. Konferenci navštívil
i děkan naší fakulty prof. PhDr. Aleš
Zářický, Ph.D., který svým vystoupením
konferenci podpořil a poděkoval všem
zúčastněným.
Všichni soutěžící byli odměněni
věcnými
cenami,
výherci
získali
mimořádné stipendijní ohodnocení
děkana filozofické fakulty. Nejlepším vystupujícím byla odbornou komisí zvolena
Vladěna Turowská s příspěvkem „Potenciál neziskového sektoru v péči o rodinu
a dítě v kontextu návrhu na zrušení kojeneckých ústavů“, na druhém místě se
umístila Tereza Molatová s příspěvkem
„Public relations v neziskové organizaci
MENS SANA o. s. Ostrava“ a na třetím
místě Ondřej Pavlica s příspěvkem „Strategický plán Staré Arény“, který zároveň
získal i cenu publika. Na závěr konference vystoupili i dva bývalí studenti
s nesoutěžními příspěvky. Ondřej Klügl
představil projekt „Pragulic a sociální
podnikání“ a Kristýna Kvasničková „Dobrovolnictví a Young Life“.
Úspěšnost konference posuzovali nejen členové katedry, ale zajímal nás také

Členové komise.

Vystoupení děkana.
pohled našich studentů. Anonymní minianketou jsme se dověděli i podněty, jak
příští rok konferenci vylepšit. Členové
katedry shodně konstatovali, že konference se podařila. Studenti pozitivně
hodnotili vystoupení absolventů, jako
ukázku toho, že „mají po studiu spoustu možností, jak se uplatnit“. Většinou
pozitivně byly hodnoceny i netradiční
prostory Staré Arény. Studenti konstatovali, že právě tyto netradiční prostory
přispěly k lepší atmosféře konference.

Foto: Ondřej Pavlica

Foto: Ondřej Pavlica
Oceni li t a ké, že o přest áv kách
by lo možné koupit si ob čerst vení.
Z an ket y v yply nu lo, že student y
zauj a ly i nové infor mace a motivace
pro příští rok zúčastnit se konference.
Jako námět pro zlepšení v budoucnosti
většina respondentů v anketě uvedla: dát
delší čas pro referující a více času pro
otázky a diskusi, také příspěvky orientovat více na praktické výsledky.
Zdeněk VAVREČKA

Vystoupení Kristiny Kvasničkové.
Foto: Ondřej Pavlica

19

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

STUDENTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCE
Je dním z má l a p e v ných b o dů
v našem turbulentním akademickém
světě (srov. článek o hodnocení vědy
v tomto čísle) jsou nepochybně studentské vědecké konference, konané
na FF OU vždy v závěru března. Dnes
se z různých míst ozývá volání po
vtažení talentovaných studentů do
vědecké práce, což ovšem pro většinu
pracovišť naší fakulty je dávno běžnou
samozřejmostí. Výraznou podporu
pro tyto aktivity přináší Studentská
grantová soutěž, která je nyní velmi
důležitým pilířem financování vědy na
FF a umožňuje mj. dotáhnout studentské bádání do podoby publikovaných
výsledků. Vysoký podíl naší fakulty
v této grantové soutěži se odráží též
v kvalitě a šíři konferenčních vystoupení. Nicméně do SGS projektů
se zapojují především doktorandi, ale

smysl fakultních studentských konferencí leží přece jen poněkud jinde. Je
to možnost pro studenty všech stupňů
studia prezentovat výsledky své práce
a diskutovat o nich před náročným
publikem. To, že v takové situaci
dokáží obstát posluchači magisterských i bakalářských programů, letošní
konference ukázaly velmi dobře. Na
setkáních, která jsem navštívil, mě zaujala odborná úroveň mnoha příspěvků,
ale i debatérská vášeň studentů (zejména filozofie). Uznání si zaslouží nápad katedry anglistiky a amerikanistiky
oživit konferenci vystoupením hostujících účastníků, konkrétně studentů
z Wichterlova gymnázia v Ostravě
Porubě. To je určitě jedna z cest, jak
propagovat naši fakultu mezi ostravskými středními školami.
Většina studentských konferencí se

letos uskutečnila 27. března, ale konference kateder historie, germanistiky
a české literatury měly svůj zvláštní
termín, daný především potřebou
nominovat reprezentanty do celostátního kola. Také tradiční dvoudenní
mezinárodní setkání mladých slavistů
Slavica iuvenum se tentokrát vešlo do
termínu v závěru března (26.–27. 3.).
K oceněným studentům letos patří:
Dalibor Váhala a Vojtěch Zachník (oba
KFI), Vladěna Turowská (KSE), Lucie
Machálková (KCJ), Soňa Donutilová
a Martina Šimíková (KDU), Jana Orlíková (KAA), Denisa Čechová, Tereza
Sassi, Eva Chovanová a Lenka Pyšová
(všechny KRO), Kateřina Glumbíková
a Kristýna Mžyková (KPS).
Jan MALURA

Proděkan, doc. Jan Malura, vybral jako ukázku do Listů FF úryvek z prezentace
Dalibora Váhaly, nazvané Evoluční etika a teorie her.

EVOLUČNÍ ETIKA
Evoluční etika se snaží odpovědět na
otázku, odkud se berou normy (normy
napomáhají lidské spolupráci a potlačují
konflikty) a morální sentimenty
(evoluce nás vybavila pocity, které
nás nutí k pomáhání – radost z pomoci druhému, a odrazují od podvádění
– svědomí). Evoluční etika tvrdí, že
morálka vzniká přirozeným výběrem.
Základní otázky „Co mám dělat?“
či „Co nemám dělat?“ transformuje do „Co mohu dělat jako biologický druh?“ a „Co chci dělat?“ (To
neurčuji, ale cítím to.). Evoluční
etika pokládá altruismus za systém
vzniklý rozšířením z příbuzenských
vztahů na společenský rámec.
Mnoho situací mezi lidmi lze
nazírat prizmatem teorie her a interpretovat je jako interakce, ve kterých
„hráči“ v konkrétních situacích
pravidelně vykazují jisté vzorce chování („strategie“), aby dosáhli svých
očekávání („odměn“), které se však
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mohou individuálně lišit v závislosti
na podmínkách prostředí.
„Jakmile jednou uzříme svět prizmatem teorie her, nelze ho dále vidět
jinak.“ (Davis McArthur)
Život je plný elementárních her,
tedy interakcí, do kterých vstupují
lidé, kteří hledíce si vlastních zájmů,
snaží se jednat tak, aby maximalizovali svůj zisk. Společnost naopak
často požaduje, aby jednali v rámci
celku, tedy zohledňovali i ostatní.
Proč člověk někdy podřizuje své
zájmy celku, ačkoliv by mohl získat
více sobeckým jednáním? Proč tedy
lidé nepodvádějí? Protože hrajeme
na více kol a nevíme, kdy interakce
skončí.
Proč se chováme nežádoucím
způsobem, když víme, co je správné?
Protože přirozený výběr nás vybavil sklony k chování, jichž by bylo
nevýhodné se vzdát.
Bude svět lepší, když budeme znát

teorii her? Může být vychytralé chování považováno za etické?
Závěr:
„Nabádejte své děti, aby se staly
dobrými lidmi. Ne proto, že to je
náročné a záslužné, ale proto, že se
jim to nakonec vyplatí.“ (Ridley:
Původ ctnosti.)
Bude dobré, když lidi přesvědčíme,
aby interakce brali jako hry, na
kterých mohou vydělat obě strany.
Etika jde tedy reciprocitě naproti, snaží se urychlit nastolení spolupráce, protože jinak trvá poměrně
dlouhou dobu, než začneme kooperovat.
Teorie her ukazuje, jak se bránit
neetickému chování (trest, trestání
netrestajícího, moralistická agrese k
nekooperujícímu, atd.).
Dalibor VÁHALA
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ŠTĚSTÍ

příspěvek do studentské soutěže
Co si myslím, že je štěstí? Štěstí je
privilegium, které si člověk musí zasloužit.
Musí ho hýčkat a vážit si ho. Štěstí je
pomíjivé, kdo se ho nemíní chopit a držet
zuby nehty, toho s lehkým srdcem opustí.
Štěstí není nic vzácného, to jenom nám se
to tak jeví. Štěstí čeká na každém kroku,
jen ho uchopit. Problém je spíše v našich
nárocích na něj. Kolik lidí je zdravých,

majících práci, střechu nad hlavou, rodinu, partnery, kamarády… Řeknou snad
o sobě, že jsou šťastní? Samozřejmě že ne.
Protože ta sousedovic tráva je přece jenom
pořád zelenější.
Myslím, že každý člověk je mnohokrát za život šťastný, ale při tom všem
shonu si toho třeba ani nevšiml. Štěstí
k nám nepřichází samo a už vůbec se nás

zbytečně nedrží. Je třeba si ho užívat, vnímat je. Prostě si ty šťastné okamžiky štěstí
vědomě prožít. Nikdy v životě člověka
nebude všechno perfektní. Ale proč si
neužít třeba jen to, že venku po zimě
konečně svítí sluníčko. Vždyť by klidně
mohlo pršet…
Markéta ŠKOLOTÍKOVÁ
studentka FF OU

STUDENTSKÝ FILM NA KGE
Seminář KGE Německý film se pod vedením rakouského lektora Mag. Marcuse
Bitterera, B.A. dočkal poprvé výstupu ve
formě celovečerního studentského filmu.
Tento ojedinělý projekt tak volně navázal
na tradici divadelních inscenací, které se
každoročně konají pod taktovkou doc.
PhDr. Pavly Zajícové, PhD. Předlohou
studentského filmu se stala divadelní hra
Reigen (název se do češtiny překládá jako
Rej nebo Kolo) rakouského dramatika Arthura Schnitzlera, předního představitele
Vídeňské moderny.
Reigen. Deset osob, deset scén, deset milostných vztahů. Každá scéna je tvořena dialogem, tedy dvěma osobami, z nichž vždy
jedna pokračuje do další scény a tak dále,
až se kolo uzavře. Napříč společenskými
vrstvami, proti konvencím. Tak se setkává

Na premiéře filmu Reigen.

prostitutka s vojákem, voják se služebnou,
služebná s mladým pánem, mladý pán
s manželkou, manželka s manželem,
manžel s děvčetem, děvče s básníkem, básník s herečkou, herečka s hrabětem a nakonec hrabě s prostitutkou. Každá scéna
vrcholí milostným aktem, který ale publiku
zůstává utajen. Schnitzler v této nadčasové
hře tematizoval nejedno společenské
tabu. Není tak divu, že se hra ve své době
nedočkala vlídného přijetí a naopak vyvolala několik skandálů, které vyústily až
v zákaz uvádění.
V režii Marcuse Bitterera bylo toto
dílo přizpůsobeno dnešní době. Tak se
například z vojáka stal student nebo ze
služebné sekretářka. Také prostory, ve
kterých se natáčelo, vyžadovaly úpravy
v postavách a scénářích. Téměř z minuty na

Foto: Milan Pišl

minutu se herečka proměnila ve zpěvačku
a klavír se zaměnil za gramofon.
Samotné premiéře filmu předcházelo
několik měsíců pilné práce. Čas seminářů
se jevil jako nedostatečný, a tak bylo nutné scházet se i v odpoledních a večerních
hodinách. To nás však neodradilo
a natáčení bylo vždy synonymem
zábavného večera. Většina členů týmu
byla pověřena hned několika úkoly. Tak
nebylo výjimkou, že herec byl zároveň
střihačem, kameramanem či se podílel na
výběru hudby.
Ačkoliv to ve výsledném efektu téměř
nebylo znát, obešla se realizace filmu
bez profesionální techniky či vysokých
rozpočtů. Jak režisér na slavnostní
premiéře s nadsázkou dodal, rozpočet se
díky nákladům na pivo zvýšil z původních
500,- Kč na cca dvojnásobek.
Premiéra studentského filmu proběhla
dne 26. března 2013 v rámci českoněmeckého kulturního Festivalu Ostrau
der Kulturpunkt 2013 v promítacím sále
ostravského Minikina. Ten pod návalem
diváků z řad studentů, ale i široké
veřejnosti doslova praskal ve švech. Na
rozdíl od své divadelní předlohy se film
dočkal potlesku i uznání ze strany diváků.
Na základě nadšených reakcí publika byla
hned na druhý den naplánována další
premiéra a s promítáním tohoto filmu se
počítá také pro studenty středních škol.
Katedra germanistiky opět prokázala, že
je dynamickým a kreativním pracovištěm
a že se zde studenti mají možnost podílet
na zajímavých projektech.
Michaela ŠPAKOVSKÁ
studentka KGE
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I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L ÁVÁ N Í

ŠUMNÉ STOPY ŽIDOVSKÝCH IMIGRANTŮ
Z ÚZEMÍ BÝVALÉHO ČESKOSLOVENSKA VE SVATÉ ZEMI
Radovan Lipus, divadelní režisér,
vysokoškolský pedagog, scénarista
a režisér úspěšného televizního cyklu
Šumná města (66 dílů) se v současnosti
vedle divadla věnuje projektu Šumné
stopy, mapujícím osudy českých
architektů a umělců, kteří realizovali
svá díla v zahraničí a výrazně se zapsali
do architektonické a umělecké historie daných zemí. V uplynulých dvou
letech bylo natočeno 18 dílů o otiscích
práce českých rukou
v Japonsku,
Bosně a Hercegovině, Slovinsku, Bulharsku. V listopadu loňského roku točil
Radovan Lipus se svým souputníkem,
architektem a hercem Davidem Vávrou
šestidílnou sérii v Izraeli, který letos
slaví šedesáté páté výročí své existence.
I proto byla jeho dubnová přednáška
na téma Česká architektura v Izraeli
v cyklu Setkání s osobností příležitostí
k objevení mnoha historických souvislostí, uměleckých vazeb i pozoruhodností kulturního a společenského života,
které byly a jsou doposud v Česku širší
veřejnosti zcela neznámé.
V úvodu zhlédli posluchači v předpremiéře první díl z této šestidílné
road movie s názvem KAFKŮV KUFR,
který je jedinečnou mozaikou osudů
židovských imigrantů z území bývalého
Československa včetně historických
okolností a souvislostí, které je nutné stále mít na paměti. Nezbytná rekvizita Davida Vávry, Kafkův kufr, je ve
skutečnosti zavazadlo spisovatele Maxe
Broda, který v něm 14. března 1939, při
opouštění naší republiky, převážel do Izraele Kafkovo dílo. V dokumentu David
Vávra odjíždí do Izraele symbolicky z ostravského hlavního nádraží – stejně jako
první židovský transport 18. října 1939,
kdy bylo z Moravské Ostravy odvlečeno
na tisíc židovských mužů a jejich převoz
na území nacisty obsazeného Polska byl
prvním z nekonečné řady, která provázela vraždění evropských Židů.
Proto má v dokumentu své místo
citlivě zakomponovaná pietní vzpomín-
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Radovan Lipus, vzácný a milý host.
ka na holocaust včetně návštěvy Yad
Vashemu, největšího památníku obětí
a hrdinů holocaustu na světě.
V další části dokumentu jsou
představováni židovští přistěhovalci
z území někdejšího Československa,
kteří ve Svaté zemi dosáhli významných profesních úspěchů. Oficiální
fotografie z vyhlašování státu Izrael
jsou dílem jihlavského rodáka Rudi
Weissensteina, výtvarné návrhy prvních
izraelských známek, bankovek i obchodních etiket jsou spojeny se jménem
grafika Oty Veliše, který rovněž asistoval
při oficiálním aktu vyhlášení státu Izrael
v roce 1948. Návrh bronzových dveří
Knessetu je dílem Shraga (Františka)
Weila, pocházejícího z Nitry. Zikmund
Kerekéš je autorem náhrobku Theodora
Herzla, ideologického zakladatele státu
Izrael a dalších památníků a náhrobků
na vojenských hřbitovech. Módní
návrhářka z Prostějova Lola Beer Ebner si v 50. letech v Tel Avivu otevřela
prestižní módní salón, v němž navrhovala mo-dely pro manželky předních
politiků, včetně produkce návrhů uniforem pro ženy sloužící v izraelské

		

Foto: Miroslav Maňas

armádě, u policie, na poště či u izraelských aerolinek El Al. Tvůrci se rovněž
věnují dílu brněnského malíře Ludvíka
Bluma (jeho dvě nejznámější díla najdeme v pracovně izraelského prezidenta a v Augustiniánském klášteře
sv. Tomáše v Brně), malířky Anny Ticho nebo činnosti architektů Alfreda
Neumanna, Paula Engelmanna, Kurta
Ungera i krajanům podí lejícím se na
výstavbě kibuců.
Po skončení projekce se rozvinula
poutavá diskuse, jejímiž hlavními tématy
bylo samotné natáčení v Izraeli, historie židovského národa i problematika
izraelsko-českých vztahů v minulosti
a současnosti. Již T. G. Masaryk byl znám
podporou sionismu, tj. židovského osídlení biblických území. Po vzniku státu
Izrael pomohlo Československo školit
jeho vojenské piloty a židovskému státu,
který byl okamžitě po svém založení napaden pěti arabskými zeměmi, dodalo
navzdory mezinárodnímu embargu
zbraně. Na tuto pomoc, která pomohla
Izraeli přežít nejtěžší dny války, Izraelci
dodnes nezapomněli.
Jana BOLKOVÁ
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POZNÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM OSOBNÍ ZKUŠENOSTI JE NEJCENNĚJŠÍ
Rozvoj našeho regionu, jeho úspěšnost
v zahraničním obchodování těsně souvisí s cizojazyčnou vybaveností občanů, kteří
se chtějí uplatnit v podnikatelské sféře, s jejich dobrou znalostí nejen konverzačního
cizího jazyka, ale zejména jazyka aplikovaného na hospodářskou sféru a cestovní
ruch a rovněž s jejich dobrou a všestrannou
informovaností o hospodářských podmínkách země, jejíž jazyk studují.
Filozofická fakulta OU založila jako
první v České republice bakalářské studium hospodářské angličtiny a němčiny
a o několik let později i francouzštiny,
španělštiny, ruštiny a polštiny. Kvalitu
zpracovaných projektů, podle nichž absolvent získá základní znalosti i z oblasti
ekonomie, bankovnictví, marketingu,
práva, ale i kultury a historie příslušné
země, ocenila i Akreditační komise České
republiky.
O tato studia je každoročně veliký zájem
a je přirozeně cílem naší fakulty je i nadále
zdokonalovat. Takováto možnost vyvstala v souvislosti s návštěvou personálního ředitele firmy Agrofert, ing. Daniela
Rubeše, která se uskutečnila 26. března t.
r., a probíhala ve velmi přátelském a konstruktivním duchu. Přestože skupina Agrofert Holding předního podnikatele ing.
Andreje Babiše se v oblasti školství věnuje

Jednání s personálním ředitelem firmy Agrofert, ing. Danielem Rubešem .
Foto: Tomáš Rucki
především vzdělávání středních technic- cizojazyčného prostředí z ekonomického,
kých a zemědělských kádrů, podařilo politického a kulturně historického hlese nám vzbudit její zájem. Nastíněná diska.
představa byla hned dvojí:
Navázání kontaktu s podnikatelskými
l. Rádi bychom pro fakultu získali a zvali subjekty v dané zemi, dojednání a příprava
ke krátkodobým přednáškovým pobytům takovýchto akcí, a především jejich finanční
odborníky z hospodářské sféry dané ja- krytí není pro humanitní fakultu jednozykové oblasti, kteří by našim studentům duchá záležitost, proto iniciativu Agrofertu
poskytli přehled o ekonomickém vývoji vítáme a děkujeme za ni.
a aktuální hospodářské i politické situaci
Pevně věříme, že i další jednání budou
v zemi studovaného jazyka;
stejně úspěšná.
2. rádi bychom umožnili našim
Aleš ZÁŘICKÝ, děkan
studentům těchto oborů přímé poznání

NOVINKY NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA
Didaktika cizích jazyků – Radomír Choděra
Příručka je pojata jako úvod do studia
základních problémů výuky cizích jazyků. Jde
především o metadidaktiku cizích jazyků, čili
o pojmový systém didaktiky cizích jazyků,
o filozofii, logiku a metodologii vědy. Jejím
přednostním posláním není předmětnou oblast
optimalizovat, formulovat preference těch či
oněch řešení, nýbrž jde o něco jiného – o sebepoznání. Význam metavědy, resp. metateorie pro cizojazyčné vyučování a učení spočívá
v tom, že přispívá k definování kategorií a
pojmů, které bývají vykládány a aplikovány
přibližně, nejasně, nebo dokonce nepatřičně.
Přitom nejde jen o formální, akademickou
záležitost. Jde i o otázku navýsost praktické
důležitosti, protože jasné kategorie a pojmy
umožňují spolehlivá praktická řešení. Publikace
je určena didaktikům cizích jazyků, učitelům
cizích jazyků a studentům učitelství cizích
jazyků. Druhé vydání. Brožovaná, 212 str., 250 Kč.
Filosofie zakázaného vědění – Konrad
Paul Liessmann
Práce Konrada Liessmanna, profesora na
Institutu pro filosofii vídeňské univerzity, autora řady vědeckých a esejistických knih o
otázkách estetiky, filosofie a kulturologie, vychází ze zamýšleného, ale neuskutečněného
záměru Friedricha Nietzscheho napsat knihu
Filosofie zakázaného vědění, ve které chtěl
nastavit zrcadlo evropské kultuře a jejím ideálním hodnotám pravdy, krásy a dobra, v němž
by se neobjevilo nic jiného než vůle ke lži
nenávisti a zkáze. Liessmann rekonstruuje z
Nietzscheho odkazu jeho filosofii zakázaného
vědění a staví ji do kontrastu s těmi koncepty

filosofické tradice, které opatrně krouží kolem
zapovězených zón nepravdy, špatnosti a zla.
Přitom se ozřejmuje, co Nietzscheho mnohokrát zmiňované přehodnocení všech hodnot
značí: zproštění skrytých a zakázaných pravd evropského myšlení jeho stinných stránek. Přeložil
Milan Váňa. Vychází v edici 21. století. Vázaná,
316 str., 355 Kč.
Parmenidova filozofie – Záviš Kalandra
Parmenidova filosofie je prvním uceleným
knižním textem levicového intelektuála Záviše
Kalandry. Vznikl v polovině dvacátých let 20.
století coby disertační práce na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy, ovšem před obhajobou jej Kalandra stáhl a nikdy tak své doktorské studium nedokončil. V originální studii
Kalandra soustředí svou pozornost na vývoj
tzv. předsokratovské filosofie, zejména pak na
filosofa, jejž sám považuje za mezník – Parmenida. Kalandra v úvodu práce odsuzuje dosavadní výzkum fragmentů Parmenidova díla
jako ahistorický a za svůj cíl si klade nápravu
chyb, jež jsou při výkladu předsokratovské
filosofie činěny. Analýza vyrůstá z historických a dialekticko-materialistických pozic,
nepřehlédnutelný je autorův holistický přístup a
také jistá adorace pohybu, resp. vývoje. Interdisciplinární analýza dochovaných fragmentů Parmenidových úvah zůstává i po pětaosmdesáti
letech nejvýraznějším příspěvkem vzniklým v
českém intelektuálním prostředí a představuje
stále intelektuálně podnětný vklad do debat
filosofických, historických i kosmologických.
Vázaná, 280 str., 385 Kč.
Volný čas v českých zemích 1957–1967 –
J. Knapík, F. Martin

Poválečné zkracování pracovní doby a
nárůst objemu volného času patřilo k jevům,
které mimořádně významně ovlivnily vývoj
životního stylu v padesátých a šedesátých
letech. Podle dobových ideologických představ
měly volný čas vyplňovat primárně projevy
společenské angažovanosti, sebevzdělání a
tělesná aktivita, realita však vyhlížela odlišně
a ve formách trávení volného času se zejména mladá generace občanů Československa
především v šedesátých letech značně
přibližovala svým vrstevníkům jinde v Evropě.
Předkládaný rukopis sleduje dopad změn
spojených s novými způsoby trávení volného
času na fungování české společnosti v druhé
polovině 50. let a v 60. letech, včetně dobových
odborných diskusí o této tematice. Vypovídá
i o novém vztahu společnosti ke konzumerismu. Zároveň se snaží zodpovědět některé
otázky po účinnosti a dopadu snah vládnoucí
moci aktivně ovlivňovat život v privátní sféře
občanů, tedy především oblast volnočasových
aktivit. Na základě sond věnovaných jednotlivým formám trávení volného času (např.
sběratelství, kutilství, cestování, taneční zábavy,
mimoškolní vzdělávání a kulturní činnost)
detailně rozebírá některé typické příklady
dobových volnočasových aktivit, včetně jejich často velmi komplikovaného vztahu k
tehdejším ideologickým představám. Speciální
pozornost pak věnuje otázce trávení volného
času mládeží, včetně objevujících se patologických jevů (alkoholismus, počátky narkomanství, tzv. chuligánství). Vychází v edici Šťastné
zítřky. Vázaná, 576 str., 550 Kč.
Připravila Eva MRHAČOVÁ
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čtení k přemýšlení
STANISLAV KOMÁREK
Ekleziomorfní struktury v přírodních vědách
Myšlenku ekleziomorfních struktur Stanislav Komárek podrobněji rozvinul zejména v knize Příroda a
kultura (2008). Touto ukázkou se vracíme k přednášce, kterou profesor Komárek – biolog, filozof, esejista, spisovatel a cestovatel – přednesl na naší fakultě v rámci Setkání s osobností v březnu tohoto roku.
Myšlenka paralelity vědy a náboženských
systémů není nová. Cílem tohoto článku
je pokusit se o stručnou charakteristiku nikoli těchto učení samých, nýbrž
struktur, které jsou jejich nositeli.
Pojem ekleziomorfní struktury
si žádá bližší specifikaci. Termín
„ekleziomorfní struktura“ byl zvolen
pro označení struktur podobných církevní hierarchii, přičemž pojetí církve
je zde míněno výhradně sociologicky či právnicky, nikoli teologicky}
společenskou strukturu, hierarchicky
uspořádanou a rozšiřovanou kooptací,
j ejíž cí le (v této for mě j en zcel a
v ýjime čně dek l arované), sp o čívají
v sebeudržení a sebeexpanzi do nových
prostor (ať už geografických či kognitivních), ve správě a konzervaci učení,
většinou jediného správného a samospasitelného, jakož i v praktickém vykonávání dozoru a moci. Obdobné
struktury jsou od lidské společnosti
vyvinutějších kultur jen těžko odmyslitelné. V typické formě jsou jejich
představiteli třeba katolický klérus doby
středověku a raného novověku či komunistické strany zemí východního bloku.
Poněkud zastřený obraz téže struktury
můžeme ale spatřit i v církvích protestantských a také ve vědě, zejména pak
v novověké přírodovědě od 18.–19.
století.
Zajisté mi bude z obou stran namítnuto, že se zde neoprávněně zaměřuji
jen na jevové a dílčí aspekty těchto
struktur a že jejich podstata je zcela
jiná. Rád bych zde poněkud rehabilitoval jevovou stránku světa proti aspektu hodnocení a interpretací. Není
tomu ve střední Evropě ještě dávno, kdy
facka udělená rudým komisařem kulakovi byla aktem spravedlivé třídní msty
a facka uštědřená opačným směrem
aktem kontrarevolučního násilí. Proto
se dovolávám spíše schopnosti pozorování, která by ostatně měla být pro

přírodovědu typická, než rozlišování
skrytých podstat.
Ekleziomorfní struktury disponují
vždy metodou pro získávání relevantních poznatků, ať už se tak děje exegezí
kanonizovaných textů, nebo kanonizovaným experimentováním s hmotným světem. Vždy se objevuje i snaha
poradenským či v horším případě autoritativním způsobem ovlivňovat
každodenní život a srůstání ekleziomorfní struktury se státní mocí (komunistické strany s ní byly dokonce zcela
identické). Vždy je nápadná povinná
indoktrinace mládeže tou kterou naukou v době její největší konjunktury.
Dnes můžeme směle mluvit o „unii
laboratoře a trůnu“ v oblasti okcidentální euroamerické civilizace a Paul
Feyerabend přichází s pro mnohé
přírodovědce skandálním požadavkem
odluky vědy od státu.
Nedílnou součástí činnosti ekleziomorfních struktur je rovněž stálé
očišťování pravého učení od heretických směrů a pronásledování a likvidace, či aspoň diskreditace, jejich
nositelů. Právě tak je nutno ochraňovat
celý systém před sebereflexí. Ekleziomorfní struktura tak či onak oplétá sebe
samu legitimačními mýty a zatemňuje
navenek i dovnitř pravý mechanismus svého fungování. Pokud někdo
do všech detailů zná dějiny a funkční
dynamiku svého oboru či denominace,
působí to na něj spíše útlumově a je pro
danou strukturu už jen těžko prakticky
použitelný. Dá se s dobrým svědomím
říci, že sebereflexe a akceschopnost
jsou v nepřímé úměře; aby člověk vyjel třeba na horní Amazonku, ať už
christianizovat domorodce, či třeba
měřit potenciály na listech bromelií,
je třeba značné dávky svatého nadšení.
Kolem každé ekleziomorfní struktury se časem nabalí množství rituálů,
tato se uzavře do svého světa, používá

svého vlastního jazyka a symbolů, čímž
podtrhuje vědomě či podvědomě svou
exkluzivitu.
Mezi různými ekleziomorfními
strukturami, zejména těmi, které se
v průběhu historie bezprostředně
předcházely a následovaly, panuje vždy určitá otevřená či skrývaná
nevraživost, která může za extrémních
podmínek nabýt i k r vav ých forem.
Nejhůře s e p o chopitelně h le dí na
o dp a d l í ky a sektáře z vlastních řad.
Dlužno taky poznamenat, že všechny
ekleziomorfní struktury jsou, jak
často feministické kruhy zdůrazňují,
mužským výtvorem a jsou mužské
psychice lépe přizpůsobeny. Pokud se
v nich chtějí prosadit i ženy, je nezbytné, aby přijaly za svůj tento typ myšlení
a jednání. Zárodky ekleziomorfních
struktur lze pozorovat už v mužských
klubech a tajných společnostech
přírodních národů.
Novověká přírodověda je sice
velmi speciálním, ale přesto typickým představitelem těchto struktur se všemi vylíčenými detaily. Od
přírodovědců, jakožto mágů a strážců
pravd, v dnešní době značná část obyvatelstva očekává úkony, druhdy typické
pro kněžstvo: poučování, poradenskou
činnost, provádění předpovědí a obřadů
a úkonů k ovlivnění nejrozmanitějších
dějů. Jsem dalek toho, abych tvrdil,
že význam ekleziomorfních struktur
s jejich snahou o stabilitu a kontrolu
je pouze negativní. Jsou naopak motorem, organizátorem a moderátorem
nejrůznějších typů aktivit. Jde ovšem
o to, aby tato problematika byla nahlédnuta a ekleziomorfní struktura,
naše opora i radost na straně jedné a jho a kletba na straně opačné,
nepřebujela a nezdegenerovala.
Praha, 1990
Sci-Phi 2/91:78-79, Tvar 10/93:9
Připravil Vladimír ŠILER

