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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
RENESANCE ZA HRANICEMI ITÁLIE II
HIERONYMUS BOSCH

Hieronymus Bosch se narodil kolem
roku 1450 ve městě ´s-Hertogenbosch.
Jeho skutečné jméno znělo ale Hieronymus van Aken, své přízvisko získal
podle města, v němž se narodil a také prožil celý svůj život. Pocházel z umělecké rodiny, otec i děd byli malíři.
Bohužel o jeho životě máme velice
málo informací, protože se nedochovaly téměř žádné spolehlivé archivní
záznamy. A tak pouze víme, kdy se asi
oženil a že v 80. letech 15. století se stal
členem Bratrstva Notre-Dame, pro
které namaloval několik obrazů.
Do současnosti se dochovalo asi
třicet Boschových obrazů, u nichž
máme jistotu, že jsou jeho dílem. Pouze
pět z nich je podepsáno. Problémy
jsou rovněž s jejich chronologií. Řadu
obrazů známe pouze z kopií, z nichž
většina vznikla ještě za autorova života.
Za jeho nejznámější a nejoriginálnější dílo lze považovat triptych Zahrada
pozemských rozkoší, který vznikl
pravděpodobně před rokem 1510.
Jedná se zároveň o dílo nejzáhadnější
a nejsugestivnější. Dílo, jež bylo pojmenováno podle ústředního obrazu
(deska o velikosti 220 na 195 cm), se dočkalo různých interpretací, od ezoterických až po alchymistické. Pro některé
odborníky pak bylo důkazem Boschovy
příslušnosti k heretické sektě adamitů,
frakci Bratří volného ducha.
Divák pozorující Boschovu Zahradu,
musí „číst“ všechny tři obrazy postupně. Na začátku je zahrada pozemského Ráje, kde byla stvořena Eva. Přibližně ve stejnou dobu, ale na jiném

Sám si dokonce vymýšlel různé
stvůry, které se pak hojně uplatňují
na jeho malbách.
Nadšeným Boschovým obdivovatelem byl španělský král Filip II.
(† 1598), který vlastnil jeho
nejznámější díla, kupř. Zahradu
pozemských rozkoší a Sedm smrtelných hříchů, jež se dnes nacházejí
v madridské galerii Prado, která vlastní asi nejvíce Boschových děl.
Záhadný malíř Hieronymus Bosch,
o němž bylo kdysi napsáno, že jako
první malíř přetvořil religiózní umění
a dodal svým kompozicím aspekt
lidového života, zemřel krátce před
9. srpnem 1516 a byl pochován v s-Hertogenbosch.

místě došlo ke stvoření různých monster, jež se spolu s lidmi dělí o blaženství ústředního obrazu a muka Pekla
na pravém křídle (rozměry obou křídel
220 x 97 cm). Dominantním tématem
se tak stává hřích smilstva, přímý
důsledek stvoření ženy, prezentovaný rozličnými vizemi sexuálních radovánek. Lidstvo se dopustilo velkého
hříchu, a proto je trestáno za spáchané
viny v Pekle, kde podstupuje rafinovaná
muka, zatímco v pozadí hoří město.
Existuje ale mnoho jiných interpretací.
Bosch je autorem několika dalších
Marek ZÁGORA
obdivuhodných oltářních triptychů, jež
jsou nejtypičtější formou jeho obrazů:
Fůra sena, Poslední soud, na křídlech
obou těchto triptychů se také objevují
Ráj a Peklo, Pokušení svatého Antonína nebo Klanění tří králů. Několikrát
namaloval obraz Nesení kříže a velice
působivý, plný jedinečných symbolů je
deskový obraz Sedm smrtelných hříchů,
na němž zobrazil všechny hlavní hříchy
světa (lakota, závist, hněv, pýcha, chlípnost, lenost a obžerství).
Boschova malířská tvorba je dodnes
zahalena rouškou tajemství. Již ve své
době
vzbuzoval
svými
obrazy
pozdvižení i nebývalý obdiv. Jedni jej
považovali za pomatence, druzí za geniálního umělce a kazatele. Současné
bádání jej považuje dokonce za heretika.
Jeho dílo je inspirováno středověkými
bestiáři, vlámskou lidovou obrazností
a také iluminovanými rukopisy. Na je- Detail jednoho z obrazů, které jsou reprodukovány na další straně. Najdete
ho obrazech se často objevuje peklo, z je- tento detail na reprodukcich?
hož jednotlivých scén i dnes mrazí.
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Zahrada pozemských rozkoší - centrání část ( před r. 1510)			

Šarlatán 			

				

Pravé křídlo - Peklo

Nesení kříže - detail (1515-1516)

Pokyny pro formátování příspěvků

Příspěvky prosíme odevzdávejte ve formátu Word libovolné verze (doc, docx), případně v OpenOffice libovolné verze (odt) nebo ve formátu
rtf. Pokud váš text obsahuje zvláštní znaky z cizích jazyků, napište, prosím, k textu dovětek s upozorněním. Fotografie zasílejte v samostatných
souborech (např. jpg, nikoli vložené do textového souboru). U všech snímků uvádějte popisek a jméno autora. Redakce si vyhrazuje právo texty
gramaticky opravovat, drobně stylisticky upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit. Příspěvky do listopadového čísla zasílejte e-mailem na
adresu listyff@osu.cz nejpozději do 22. 11. 2013. Příspěvky zaslané po tomto nebudou do listopadového čísla zařazeny.
Listy Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě č. 8/2013 - říjen, ročník čtvrtý. LISTY JSOU NEPRODEJNÉ
Redakční rada: ThLic. Vladimír Šiler, Dr., doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., PhDr. Jan Vorel, Ph.D, Mgr. Jana Bolková, Bc. Vladimír Mičulka, Bc. Tereza Čapandová.
Barevná elektronická verze Listů je dostupná na webu FF OU v rubrice Ze života fakulty na adrese: http://periodika.osu.cz/listyff
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OSTRAVA!!! RODINNÉ STŘÍBRO

antikvariát a klub Fiducia
Antikvariát a klub Fiducia byl založen Ilonou (viz foto vpravo) a Jiřím
Rozehnalovými před patnácti lety, dne 19. 10. 1998. V polovině října tedy
oslavil 15 let své existence.
Redakce Listů FF přeje tomuto významnému kulturnímu centru, s nímž
filozofickou fakultu váže úzká spolupráce (v jednom z loňských čísel
Listů jsme toto centrum nazvali „mladší sestrou filozofické fakulty“),
hodně dalších skvělých idejí a možností jejich realizace.
				
		
Redakce LISTŮ FF OU
První půlrok sídlil Antikvariát na náměstí v Mariánských Horách, poté
se přesunul do podnájmu v prostoru Fiducia, kde sídlí dodnes. Od roku 1999
začal pořádat kulturní akce, od roku
2002 pak převzal celé prostory od města
do nájmu, zrekonstruoval spodní i horní prostory, přeměnil je na výtvarné
galerie a přednáškovou místnost a celý
objekt začal používat nový název Antikvariát a klub Fiducia.
Za 15 let existence uspořádal Antikvariát a klub Fiducia několik tisíc akcí, festivalů, veřejných debat
a do Ostravy přivezl řadu významných osobností české i zahraniční
kultury, např. Helenu Třeštíkovou,
Alexandra Sticha, Jana Balabána,
Františka Líznu, Olgu Lomovou, Radovana Lukavského, Václava Cílka,
Jiřinu Šiklovou, Ivana Magora Jirouse,
Arnošta Lustiga, Radovana Lipuse a Davida Vávru, Miroslava Masáka či Pavla
Zajíčka. V současnosti je Fiducia médii i veřejností považována za jedno
z nejvýznamnějších nezávislých kulturních center celého regionu.
Ve Fiducii se postupně výrazně vyprofilovaly dvě galerie, které v prostoru sídlí, a to Fotografická galerie Fiducia a Galerie Dole. Obě galerie byly
několikrát za sebou (2011, 2012, 2013)
vyhodnoceny grantovou komisí Ministerstva kultury jako nejlepší galerijní
projekty v ČR. Obě galerie tak uspěly
v konkurenci těch nejprestižnějších
českých galerií, jako je například
Galerie města Brna či DOX. Za 15 let
fungování Antikvariátu a klubu Fiducia byly všechny prostory zrekonstruovány do současné podoby a ve vstupní
chodbě vznikly originální malby
pražských výtvarníků Matěje Lipavského a Pure Beauty.

Schůze Okrašlovacího spolku.

			

Centrum Fiducia se v začátcích fungování věnovalo především výtvarnému
umění a literárním akcím. Pozvalo
do Ostravy řadu špiček české literární
vědy (Alexandr Stich, Jiří Pelán, Václav
Jamek...). Od roku 2004 se ve spolupráci s historikem Martinem Strakošem
začalo toto kulturní centrum cíleně
věnovat i problematice rozvoje města
a architektury. Od roku 2007 provozuje
Dětské studio Fiducia, které je určeno
aktivitám dětí a jejich rodičů. Pořádá
také akce věnované historii, pořady ve spolupráci s pamětníky druhé světové
války i akce věnované protikomunistickému odboji. Fiducia dlouhodobě
spolupracuje s řadou institucí, jako je například Národní památkový ústav, Archiv města Ostravy, Filozofická fakulta
Ostravské univerzity, Národní divadlo
moravskoslezské, sdružení Pant, me-

Foto: archiv Fiducia

zinárodní konference Forum 2000
a s desítkami dalších z celé republiky.
Od roku 2004 začala Fiducia
pořádat Šumné procházky s režisérem
Radovanem Lipusem a Martinem
Strakošem, komentované procházky
po lokalitách Ostravy i dalších měst regionu. Šumné procházky se staly jednou
z nejnavštěvovanějších aktivit klubu.
Vznikla nádherná tradice, která bude v budoucnu pokračovat.
V roce 2004 se Fiducia výrazně
zapojila do diskusí o budoucnosti
industriálních památek v Ostravě,
angažovala se spolu se sdružením Za starou Ostravu v debatě o tehdejším
plánu zbourat v Dolní oblasti Vítkovic dvě vysoké pece ze tří a omezit
významně památkovou ochranu. V roce 2004 a 2005 byly ve Fiducii uspo-
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řádány tři klíčové veřejné diskuse, které
spolu s iniciativou ostravského Národního památkového úřadu a průkopníka
ochrany industriálního dědictví Stanislava Vopaska přispěly k přehodnocení významu této památky a místo
původně avizovaných demolic byla
zahájena její obnova.
V roce 2005 Fiducia uspořádala
historicky
první
komentovanou
prohlídku Dolní oblasti Vítkovic
pro veřejnost. Průvodcem byl Martin Strakoš a prohlídka zaznamenala
obrovský úspěch. O komentovanou
prohlídku této industriální památky,
do té doby veřejnosti nepřístupné, projevilo tenkrát zájem i přes nepříznivé
počasí více než tisíc lidí.
Antikvariát a klub Fiducia se od roku
2004 aktivně angažuje také v tématech
spojených s rozvojem Ostravy. Kromě již
zmíněných debat o záchraně industriálních památek, jimiž v roce 2004 odstartovala tradice veřejných debat v klubu,
se Fiducia angažovala i v mnoha dalších
aktivitách, jejichž snahou je rozvíjet
demokratickou diskusi a pojmenovávat
problematická témata spojená s rozvojem Ostravy. Od roku 2006 se centrum
pravidelně věnuje tematice chátrající
kulturní památky Městská jatka, v témže
roce iniciovalo debatu o plánované demolici hotelu Palace. Je velkým úspěchem, že v dnešní době se již o demolici hotelu Palace nehovoří, jelikož majitel přišel s ideou nového využití této
památky. (Chceme věřit, že podobně
dopadnou i jednání o budoucnosti
Městských jatek, jejichž majitel nyní
jedná s městem o případném odkou-

Martin Strakoš, Romana Rosová a Naděžda Goryczková.
pení.) V roce 2007 se Fiducia spolu
se Sdružením Svatý Václav věnovala
kauze kolem plánovaného kácení
lipové aleje v Komenského sadech.
Díky společnému úsilí se alej podařilo
zachránit. Od roku 2005 se Fiducia
intenzivně věnovala také výstavbě
Nové Karoliny, uspořádala řadu odborných debat o této problematice
a v roce 2012, kdy bylo otevřeno tolik
kritizované nákupní centrum Nová
Karolina, vydala spolu s historikem architektury Martinem Strakošem a dalšími
osobnostmi (např. historik umění
Rostislav Švácha a fotograf Viktor
Kolář) odborné kritické prohlášení
a uspořádala protestní laser show na fasádu této kontroverzně přijímané budovy. Fiducia se spolu s občanskými ini-

Sympozium FF OU Město - debata.			
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ciativami dlouhodobě zabývá i dalšími tématy, například kauzou kolem
výstavby vědecké knihovny, tzv. Černé
kostky. V roce 2004 se na půdě Fiducie
rozpoutala vášnivá debata o výstavbě
této vědecké knihovny. Prezentovaný
záměr postavit knihovnu bez soutěže
byl i díky této debatě a nátlaku České
komory architektů opuštěn a byla vypsána
architektonická
soutěž.
(Vítězný projekt tzv. Černé kostky ale
bohužel nebyl dosud realizován,
i přes petici a protesty veřejnosti!) Jak
známo, v poledních letech se rozhořela diskuse o budoucnosti jedné
z ostravských kulturních památek
- legendárního domu Ostravica-Textilia. Spolu s občanskou iniciativou
za záchranu této památky uspořádala
Fiducia několik debat a protestních
akcí a podpořila také petici, k te rá
na záchranu této památky v Ostravě
vznikla (a na níž se podíleli i pracovníci Filozofické fakulty OU). Je třeba
hlasitě dodat, že vedení města přes
mohutnou iniciativu občanů (petici
tenkrát podepsalo více než šest tisíc
lidí!) nedokázalo situaci kolem památky vyřešit. Je to ostuda tohoto vedení
města!
Fiducia byla po několik let hlavním
koordinátorem mezinárodního festivalu Jeden svět v Ostravě. Podílí se i na řadě dalších festivalů, například Architecture week, Muzejní noc, ProTibet
apod. Pro mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava uspořádal klub
Fiducia (2007) první industriální doprovodné festivaly s názvem Barvy Ostravy – Industriál, kdy se návštěvníci
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i Colours of Ostrava mohli poprvé
v historii Colours blíže a netradiční
formou seznámit také s industriálním dědictvím Ostravy - na speciálních projížďkách, sfáráních do dolu,
odpichu železa či na prohlídkách
s historikem architektury Martinem
Strakošem.
Fiducia se zabývá také vydavatelskou
činností. Kromě katalogů, souborů
pexes a pohlednic vydala odbornou
publikaci historika architektury Martina Strakoše Ostravské interiéry,
koncem roku 2013 vydá publikaci
významného ostravského historika
Vojtěcha Vlčka Ostrava za ostnatými
dráty, která se věnuje ostravskému
protikomunistickému odboji a boji
proti nacismu.
Z iniciativy Ilony Rozehnalové byl
v tomto roce založen Okrašlovací
spolek Za krásnou Ostravu, který navazuje na obdobné ostravské spolky
z předválečného období. Spolek vydává kulturní čtvrtletník – bulletin
Krásná Ostrava a okrašluje místa,
která byla zapomenuta či zdevastována. (Ilona Rozehnalová rovněž spravuje kulturní portál krasnaostrava.cz,
na kterém přináší informace o aktivitách Okrašlovacího spolku, o kultuře
v Ostravě, ale také materiály k důležitým kulturním tématům či otázkám, věnujícím se rozvoji města Ostravy.)
Všechny popsané aktivity kulturního centra Fiducia měly, mají
a budou mít pro zlepšení života našeho
města obrovský význam.
Klobouk dolů, Fiducio, klobouk
dolů, paní Ilono Rozehnalová a všichni kolem Vás! Ať se daří i nadále!

Miloš Štědroň v diskusi o Janáčkovi.

Dětský ateliér.		

			

Foto: archiv Fiducia

Foto: archiv Fiducia

Připravila Eva MRHAČOVÁ

Bulletin krásná Ostrava.		

Foto: archiv Fiducia
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50 NEJSTARŠÍCH UNIVERZIT EVROPY
Po celý uplynulý rok, od října 2012, byl v Listech FF otiskován seriál Univerzity starého a nového světa. Závěrem
tohoto seriálu otiskujeme přehled 50 nejstarších univerzit Evropy. Velmi nás těší, že s některými z nich má naše
filozofická fakulta uzavřenu smlouvu o spolupráci (vyznačeno tučně).
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1088

Itálie, Bologna

Università di Bologna

26 1396

Chorvatsko, Zadar

Sveučilište u Zadru

2

1150

Francie, Paříž

Université de Paris

27 1402

Německo, Würzburg

3

1167

Anglie, Oxford

University of Oxford

Julius-MaximiliansUniversität Würzburg

4

1175

Itálie, Modena

Università degli Studi
di Modena e Reggio
Emilia

28 1404

Itálie, Turín

Università degli Studi
di Torino

29 1409

Německo, Lipsko

Universität Leipzig

5

1209

Anglie, Cambridge

University of
Cambridge

30 1412

Skotsko, St. Andrews

University of St.
Andrews

6

1212

Španělsko,Valladolid

Universidad de
Valladolid

31 1419

Německo, Rostock

Universität Rostock

7

1218

Španělsko, Salamanca

Universidad de
Salamanca

32 1425

Belgie, Leuven

Katolická univerzita v
Lovani

8

1220

Francie, Montpellier

Université Montpellier

33 1431

Francie, Poitiers

Université de Poitiers

9

1222

Itálie, Padova

Università di Padua

34 1434

Itálie, Catania

Università degli Studi
di Catania

10 1224

Itálie, Neapol

Università degli Studi
di Napoli Federico II.

35 1451

Skotsko, Glasgow

University of Glasgow

11 1229

Francie, Toulouse

Université de Toulouse

36 1456

Německo, Greifswald

Ernst-Moritz-ArndtUniversität Greifswald

12 1245

Itálie, Siena

Università degli Studi
di Siena

37 1457

Německo, Freiburg im
Breisgau

Albert-LudwigsUniversität Freiburg

13 1290

Portugalsko, Coimbra

Universidade de
Coimbra

38 1460

Švýcarsko, Basilej

Universität Basel

39 1464

Francie, Bourges

Université Bourges

40 1465

Slovensko, Bratislava

Academia Istropolitana

41 1472

Německo, Mnichov

Ludwig-MaximiliansUniversität München

42 1473

Německo, Trier

Universität Trier

43 1477

Švédsko, Uppsala

Uppsala universitet

44 1477

Německo, Tübingen

Eberhard Karls
Universität Tübingen

45 1477

Německo, Mohuč

Johannes Gutenberg
Universität Mainz

46 1479

Dánsko, Kodaň

Københavns
Universitet

14 1303

Itálie, Řím

Università degli studi
di Roma "La Sapienza"

15 1308

Itálie, Perugia

Università degli Studi
di Perugia

16 1336

Itálie, Camerino

Università degli Studi
di Camerino

17 1343

Itálie, Pisa

Università di Pisa

18 1348

ČR, Praha

Univerzita Karlova

19 1350

Francie, Perpignan

Université de
Perpignan

20 1361

Itálie, Pavia

Università di Pavia

21 1364

Polsko, Krakov

Uniwersytet
Jagielloński

47 1481

Itálie, Janov

22 1365

Rakousko, Vídeň

Universität Wien

Università degli Studi
di Genova

23 1367

Maďarsko, Pécs

Pécsi
Tudományegyetem

48 1495

Skotsko, Aberdeen

University of Aberdeen

49 1495

24 1386

Německo, Heidelberg

Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg

Španělsko, Santiago de
Compostela

Universidad de
Santiago de
Compostela

50 1499

Španělsko, Madrid

Universidad
Complutense de
Madrid

25 1391
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Itálie, Ferrara

Università degli Studi
di Ferrara
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Pozor! Začíná nový seriál Listů FF OU:

VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH PARTNERSKÝCH
UNIVERZITÁCH I.
PROF. PHDR. LENKA VAŇKOVÁ, DR.
Germanistka prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., vystudovala německý jazyk a ruský jazyk
na FF MU v Brně a obor anglický jazyk na FF OU v Ostravě. Doktorské studium v oboru
Německý jazyk absolvovala na MU v Brně pod vedením prof. Zdeňka Masaříka. V roce
2002 se habilitovala na Filozofické fakultě Univerzity Julia Maximiliana ve Würzburgu
prací „Medizinische Fachprosa aus Mähren. Sprache – Struktur – Edition“, která vyšla
knižně v roce 2004 v nakladatelství Reichert ve SRN. Dalším habilitačním řízením prošla
L. Vaňková na FF UP v Olomouci. V roce 2010 byla prezidentem jmenována profesorkou
v oboru Německý jazyk.
Prof. Vaňková působí řadu let jako vedoucí katedry germanistiky a opakovaně byla zvolena předsedkyní Svazu germanistů
ČR.Vedle toho vykonávala či vykonává řadu dalších funkcí: proděkanky pro zahraniční styky a rozvoj na FF OU, členky oborové komise
Akreditační komise, vedoucí oborové rady doktorského studia Německý jazyk na FF OU a členky oborových rad na několika dalších
univerzitách, vedoucí redaktorky časopisu Studia Germanistica a členky Rady vysokých škol. Prof. Vaňková je členkou řady odborných
grémií a společností, z nichž jmenujeme Vědeckou radu FF OU, VR FF UJEP v Ústí nad Laben, VR PdF Univerzity v Hradci Králové.
Je rovněž členkou mezinárodní pracovní skupiny Historische Kanzleisprachenforschung a Gesellschaft für Germanistische Sprachgeschichte.
Ve své vědecké činnosti se prof. Vaňková zaměřuje na vývoj německého jazyka a na analýzu současné němčiny. Předmětem jejího
bádání jsou zejména německé rukopisy 14.-16. století, patřící do oblasti tzv. úřední němčiny, a rukopisy s lékařskou tematikou. Z této
oblasti publikovala celkem 3 monografie a vedla dva vědecké projekty (GAČR 2002-2004, GA AV ČR 2009-2012). Vedle výzkumu raně
nové němčiny se prof. Vaňková zabývá zejména vztahem jazyka a emocí (projekt GAČR 2009-2013) a odborným diskurzem (Projekt
EU). Je vydavatelkou 6 odborných sborníků a 2 kolektivních monografií. Zejména díky ní se Ostrava stala několikrát místem konání
významných germanistických konferencí: Aspekte der Textgestaltung (2001), Sprache und Emotionen im Deutschen und im Tschechischen (2009), Mittelalterlich-frühneuzeitliche Fachtexte als Objekt der Fachprosaforschung (Ostrava 2011), Emotionalität im Text
(Ostrava 2013). Na katedře germanistiky prof. Vaňková přednáší a garantuje řadu lingvistických disciplín. Pravidelně přednáší
také na zahraničních univerzitách v Německu ( Erfurt, Würzburg) a ve Finsku (Jyväskylä).
Lenka Vaňková je neobyčejně pracovitá, cílevědomá a má skvělé organizační schopnosti.
Celou popsanou dráhu od asistentky po univerzitní profesorku s uznávaným mezinárodním renomé zvládla od r. 1991, kdy přišla
na fakultu ze střední školy. Klobouk dolů, Lenko!
					
Eva MRHAČOVÁ

JAK TO CHODÍ NA UNIVERZITĚ VE WÜRZBURGU
aneb

U NÁS JSTE NA SPRÁVNÉ ADRESE
„Hledáte univerzitu ideální velikosti? Dost velkou na to, aby poskytla
širokou a inovativní nabídku oborů?
Ale i dost malou na to, aby umožnila osobní přístup? A má tato univerzita mít
navíc i dobrou pověst? Pak jste u nás
na správné adrese.”
Takto vítají návštěvníka webové
stránky Univerzity Julia Maximiliána
ve Würzburgu. O tom, že jsem na správné adrese i já, jsem se mnohokrát
přesvědčila během těch téměř 14 let,
které uplynuly od navázání mých
prvních kontaktů s touto univerzitou.

Poprvé jsem vstoupila na Univerzitu
ve Würzburgu v roce 2000. Díky stipendiu DAAD jsem dostala možnost strávit
dva měsíce na würzburgském Ústavu
dějin medicíny, který vedl prof. Dr. Gundolf Keil, jeden z největších světových
odborníků na středověké lékařství.
Protože jsem se rozhodla v rámci své
habilitační práce zpracovávat německé
rukopisy s lékařskou tematikou z 15.
století, byl pro mě Würzburg skutečně
tím ideálním místem, kde jsem mohla
najít jak odbornou radu, tak nepřeberné
množství literatury a pramenů.

Ústav dějin medicíny je sice součástí
würzburgské univerzity, není ale součástí univerzitního kampusu, který vyrostl na východním okraji města na kopci zvaném Hubland. Ústav má své sídlo
ve svahu Hublandu, v obrovské vile
(původně soukromé klinice), kterou
mu věnoval Horst Ludwig Wullstein,
jeden z významných würzburgských
lékařů. V suterénu této budovy mi
byla při mém pobytu přidělena malá
pracovna. Denní světlo tam sice téměř
nezasvitlo, ale zato jsem byla obklopena ze všech stran knihami, takže sta-
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U NÁS JSTE NA SPRÁVNÉ ADRESE
čilo sáhnout do regálu a knihy, které bych
jinak pracně sháněla, byly na mém pracovním stole. Navíc jsem na Ústavu dějin medicíny našla tým lidí
ponořených s nezvyklým zaujetím do
řešení výzkumných úkolů. Nikomu
nepřipadalo zvláštní, že v Ústavu tráví celé
dny od rána do večera, často včetně soboty a nedělního dopoledne. Dobrým
zvykem byly na Ústavu společné “Kaffeepausen”. Většinou se při nich diskutovalo o věcných problémech, a tak
jsem mohla mnohdy bez hledání v knihách nasát cenné informace a odkazy.
Dva měsíce mi zde velmi rychle uběhly.
Když jsem se loučila, netušila jsem,
že se do Würzburgu budu ještě mnohokrát vracet a že společně s profesorem Keilem vydám knihu o jednom
ze stěžejních děl středověké farmacie a několik článků. A zdaleka jsem
netušila, že budu o dva roky později
na zdejší filozofické fakultě obhajovat svou habilitační práci a že se stanu
“soukromou docentkou” na Ústavu
německé filologie.
Stát se vyučující würzburgské univerzity jsem považovala za velkou výzvu a také velkou čest. Vždyť Univerzita

Most přes řeku Main.

Julia Maximiliána je šestou nejstarší
univerzitou na německém území (její
kořeny sahají až k roku 1402). S univerzitou je spojena řada jmen významných
badatelů, z nichž 14-ti byla udělena
Nobelova cena. Tím nejznámějším je
určitě Wilhelm Conrad Röntgen, který
zde v roce 1895 zaznamenal elektromagnetické vlnění, dnes známé jako

Lenka Vaňková se svými würzburgskými kolegy.
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rentgenové paprsky. V současnosti
má univerzita asi 24 000 studentů,
což ji řadí v Německu mezi univerzity
střední velikosti. I když zdejší univerzitu proslavily hlavně objevy z oblasti
přírodních věd a medicíny, daří se zde
i vědám společenským.
Institut německé filologie navštěvuje
přes 2 500 studentů. Je proto pochopitelné, že výuka zde probíhá v jiných
rozměrech než v Ostravě. Přednášky
pro více než 200 studentů se konají
v ozvučených sálech, semináře pro 60
a více studentů nejsou výjimkou. V posledních letech si kolegové pochvalovali zavedení studijních poplatků:
protože většina vybraných peněz
zůstala na jednotlivých pracovištích,
mohli být zaměstnáni další učitelé,
čímž se přece jen podařilo snížit
počty studentů ve skupinách. Ze strany studentů ovšem poplatky nebyly
vnímány stejně pozitivně. Svědčily o tom
protestní akce studentů, které jsem při
jednom z pobytů zažila. Během nich
probíhaly diskuse s vyučujícími, kteří se
snažili studenty přesvědčit o výhodách
plynoucích z poplatků.
V uplynulých letech jsem na Institutu
pro německou filologii postupně nabízela odborné semináře na různá témata.
Moje semináře byly obdobou našich
povinně volitelných předmětů. Každý
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student musel v rámci studia absolvovat několik těchto tzv. Hauptseminare,
a přestože nabídka byla poměrně pestrá, byly moje semináře vždy bohatě
obsazené. Zvláště před prvním blokem
seminářů k tématu “Vývojové tendence
v současné němčině” jsem byla plná
napětí: Jak přijmou němečtí studenti
českou vyučující, která je bude chtít
poučovat o tom, jaké změny probíhají
v jejich rodném jazyce? Bude je to vůbec
zajímat? Hned první hodiny ukázaly,
že moje obavy byly úplně zbytečné. Studenti byli pozornými posluchači. Často
s překvapením zjišťovali, že jevy, které
popisujeme v semináři, sice často sami
užívají, ale vůbec si je neuvědomují.
I další moje témata – ať to byl “Odborný
jazyk” nebo “Jazyk a emoce” – se setkala s pozitivním ohlasem (jak to vyplývalo z evaluace, která se povinně
prováděla na závěr každého kurzu).
Semináře probíhaly blokově během
dvou týdnů (během každého týdne jsem
musela odučit 15 hodin) a byly zařazeny
většinou do odpoledních, někdy
spíše večerních hodin. V jednom roce
dokonce končila výuka až v půl desáté
večer. Za obrovský úspěch jsem tehdy
považovala, že studenti v hodinách
neusínali, ale dokázali se zamýšlet nad
charakteristikami odborného jazyka
a analyzovat odborné texty. Dva z nich
se tehdy dokonce rozhodli, že se budou
odbornému jazyku věnovat pod mým
vedením i v rámci své diplomové práce.
Pokud bych měla zrekapitulovat
své zkušenosti z výuky ve Würzburgu,
konstatuji, že rozdíly mezi německými
a českými studenty jsou dnes už minimální. Dříve se poukazovalo na větší
aktivitu německých studentů v diskusích. V tomto ohledu se u nás mnohé
změnilo: čeští studenti jsou dnes
mnohem aktivnější a i v hodinách
v Německu občas seděli studenti, kteří
se “jen vezli”. Jediným větším rozdílem
tak byl podíl zastoupení zahraničních
studentů ve výuce. Těch bylo v každém semináři vždy několik, někdy
i ze vzdálených lokalit jako Čína nebo
Mongolsko. Pro würzburgskou univerzitu, zvláště pro Institut germanistiky,

je totiž spolupráce s mnoha univerzitami z celého světa příznačná. Značná
část studentů přijíždí do Würzburgu
studovat na základě programu Erasmus.
Mezi nimi jsou již od roku 2001 také
studenti germanistiky z Ostravské univerzity. Přestože v rámci studenských
stáží v podstatě nikdy nešlo o reciproční
výměnu, kolegové ve Würzburgu se nikdy nezdráhali přijímat naše studenty
(což se nám bohužel na některých jiných
německých univerzitách stalo), naopak
s léty jejich počet navýšili, takže nyní již
pět studentů naší katedry každým rokem
tráví jeden semestr právě ve Würzburgu.
Řada studentů z České republiky a řady
dalších zemí dostala možnost studovat
na zdejší univerzitě díky tzv. Studienbörse Germanistik, která je finančně
podporovaná nadací Hermanna Niermanna. Z ostravských studentů využili
této možnosti témeř všichni doktorandi.
Ve Würzburgu našli nejen ideální podmínky pro studium, ale i místo, kde
mohli příjemně trávit volný čas.
Město samotné nepatří k největším
(dnes má asi 130 000 obyvatel), a i když
bylo z velké části zničeno bombardováním na konci druhé světové války,
najdeme v něm celou řadu historických památek. Jednou z nejznámějších
je hrad tyčící se na kopci nad Würzburgem. Hrad mohou obdivovat jak
návštěvníci města, tak všichni, kdo
projíždějí po dálnici z Prahy směrem
na Frankfurt nad Mohanem, protože
jeho siluetu je vidět z velké dálky. V centru města láká turisty Rezidence se sbírkou gobelínů, Dóm a celá řada kostelů.
Návštěvník Würzburgu by si neměl nechat ujít procházku po mostě přes řeku
Mohan (Main), který svou výzdobou
a atmosférou v mnohém připomíná
pražský Karlův most. Pro germanisty je
téměř povinností návštěva pomníčku
Walthera von der Vogelweide, hlavního
představitele německého minesangu
(tedy středověké rytířské milostné poezie). Všichni příchozí zřejmě ale nevynechají ochutnávku vynikajícího vína
z vinic, které se rozprostírají na svazích
kolem města. O tom, že víno a Würzburg patří k sobě, se přesvědčíme hlavně

na podzim, kdy je někdy problém najít
ve městě ubytování a Burgerspital a další
známé vinárny jsou plné k prasknutí.
Do Würzburgu jsem se vždy ráda
vracela. V hotelu U sv. Josefa jsem našla
téměř rodinnou atmosféru a stejné to
bylo také na univerzitě. Členové Institutu německé filologie – ať už pod vedením
prof. Norberta Richarda Wolfa nebo pod
vedením jeho nástupce prof. Petra W.
Kleina – si mě získali svou vstřícností
a otevřeností. V průběhu let se rozvinula
mezi našimi pracovišti úzká spolupráce
v mnoha oblastech. Co se týče výuky,
mohou studenti ostravské germanistiky
profitovat ze zkušeností würzburgských
kolegů. Každoročně absolvují semináře
k textové lingvistice pod vedením profesora Wolfa a již několikrát měli možnost
navštěvovat semináře ze sociolingvistiky, které vedl professor Schwitalla. Velice zajímavý byl pro naše studenty také
seminář o německých dialektech, který
vedly doktorky Almut König a Monika
Fritz-Scheuplein, členky Centra pro
výzkum dolnofranckého dialektu při
Institutu německé filologie. Vyučující
würzburgské germanistiky se zapojili do
vydávání našeho časopisu Studia Germanistica, ať již jako autoři, recenzenti
nebo redaktoři (prof. Wolf). Pravidlem
se stala účast ostravských akademiků
na konferencích pořádaných würzburgskou germanistikou a stejně tak přijali
würzburgští kolegové pozvání na konference v Ostravě.
Zážitků, které jsem si z Würzburgu
za uplynulá léta odnesla, je celá řada.
Jedním z nejsilnějších bylo oficiální
rozloučení s prof. Wolfem při jeho
odchodu do důchodu, které probíhalo
v prostorách kostela patřícího pod würzburgskou univerzitu. Ve svém projevu
jsem si tehdy dovolila citovat básníka Jaroslava Seiferta “každý den něco končí …
každý den něco začíná …”.
Pravidelnou výuku ve Würzburgu jsem
se rozhodla od letošního roku omezit
(povinností na domácím pracovišti přece
jen každým rokem přibývá), moje spolupráce s würzburgskou univerzitou na vědeckých projektech bude pokračovat.
Lenka VAŇKOVÁ
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POCTA PETRU HOLÉMU
Po několikaletém úsilí autora a náročné přípravě realizačního týmu byla na konci srpna vydána monografie Český sochař Quido Kocián. Rozměrná publikace obsahuje koncept a text doc. PhDr. Petra
Holého, předmluvu ke knize významného českého historika umění prof. PhDr. Petra Wittlicha, CSc.,
a obrazovou část, obsahující průřez tím nejdůležitějším, co ve své celoživotní tvorbě Kocián zanechal.
Petr Holý, historik umění, excelentní
a charismatický vysokoškolský pedagog, při jehož přednáškách posluchárna vždy praskala ve švech, publicista,
autor řady monografií o klíčových
osobnostech regionálního umění,
ale také interesantní člověk s obrovským rozhledem odešel z tohoto světa
15. 12. 2010. Knihu dokončil na samém
sklonku života s vypětím posledních
sil, oslaben těžkou nemocí, která jej
nakonec zdolala. Kniha byla vydána
sochařem Igorem Kitzbergerem, který
byl iniciátorem tohoto projektu a zároveň vydavatelem monografie.
Text knihy jedinečným způsobem
mapuje život a dílo významného
českého sochaře Quida Kociána.
Petr Holý se nám na stránkách knihy
nesnaží předávat pouhé faktografické
či věcné informace, ale jedinečným,
téměř poetickým způsobem odhaluje
své pojetí uměleckých a filozofických
hledisek, které je nejen bytostně podmanivé, ale také velmi celistvé a daleko
přesahuje bohatý a mnohovrstevný
obor dějin umění, jenž mu byl vlastní.
Dokáže svým osobitým bohatým
jazykem plným asociací čtenáři
velmi procítěně přiblížit i složité,
interpretačně nesnadné umělecké
stanovisko. Jeho schopnost najít a ocenit krásu v ošklivosti, vcítit se do bolesti a utrpení životní cesty člověka,
okamžiků prohry, kdy je na pokraji
fyzických i duševních sil a dotýká se
samotného dna lidství, mu pomáhá s nově oživenou naléhavostí odhalit řeč
symbolů a přináší nová interpretační
hlediska.
Talent vidět dál než za první obzor mu umožnil vyzdvihnout mnohé
z toho, co jiným zůstalo ukryto. Je to
právě dar empatie, který mu dovoluje zastávat jedinečný pohled na svět
umění. Posílením o složku prožitkovou
získává psaný projev na aktuálnosti a dostává téměř novelistický charakter,
který je jedinečný, stejně jako neobvyklý u vědeckých studií tohoto typu.
Avšak oprostit dílo o jeho prožitkovou
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stránku je devalvování jeho podstaty a jedinečnosti. James Elkins se o metatextu
v umění zbaveném prožitku vyjadřuje
přiléhavou metaforou: „Všichni, kdo
žijeme v této střízlivé přítomnosti, sdílíme do určité míry stejný problém. Jako
bychom stáli v mlze na mořském břehu,
kde příboj a křik racků naznačuje,
že je před námi cosi velkého, ale my
nevnímáme nic než mokrý písek pod
nohama.“
(James Elkins, Proč lidé
pláčou před obrazy. Praha 2007, s. 178.)
Petr Holý se pokouší o rehabilitaci
veřejného obrazu Quida Kociána, jenž
byl redukován …„opakovaným líčením
životopisných údajů na schematickou
představu s akcentem několika významných děl“… (Holý, s. 12), a tak ochuzen
o spletité, mnohdy rozporuplné momenty života podmiňující jej i jeho dílo.
Kniha v 10 kapitolách mapuje Kociánovu celoživotní sochařskou tvorbu
a životní mezníky ji ovlivňující a nabízí
nové východisko. Utváří rámec komplikované doby, v které se formuje jeho
jedinečná umělecká osobnost, jako
složitou socio-kulturní fresku, plnou
filozofických přesahů a vlastních mnohapohledových úvah. Seznamuje nás
s křehkou tělesnou i duševní povahou
často zraňovaného sochaře, jehož semlela tíha vlastního bytí. Provází nás
formováním jeho osobní tvůrčí pravdy
v procesu iniciace, kdy osciluje mezi
tradicí prezentovanou jeho mentorem
Myslbekem a inovací osobní svobody.
„…U Quida Kociána však došlo k tomu, že díky jeho složité vnitřní výbavě
a vnitřní rozporuplnosti citů a zároveň
vlastní složitosti morálního vybavení
rozvíjelo se jeho dílo na konci 19. století,
jeho přelomu a počátku dalšího tak,
že absorpce myslbekovských principů
i vzpoura proti nim, či touha opustit je,
rozloučit se s nimi a dospět do vlastní
tvůrčí svobody a dospělosti probíhaly
současně, paralelně, občas součinně
a prostupně“ (Holý, s. 46)
Kriticky se obrací k legendárnímu
sporu Kociána s Myslbekem, tolikrát

zmiňovanému a vyzdvihovanému, a nabízí pohled bez sentimentu a idealizace,
jež životní realitu překryly mytizací.
Interpretační část citlivě a s mnohými
přesahy mapuje osobnost poplatnou
břemeni doby, dokáže překonat schematický rámec pojetí, jež se zdálo
pouhým stínem psychického utrpení
muže.
„Na přelomu dvou staletí a prahu toho
nového Quido Kocián při svých fyzických a mentálních dispozicích a vysoké
senzibilitě … procházel složitým obdobím, během něhož se střídaly hluboké
krize s bujarými, často bohémstvím signovanými vzpourami. …rodí se nové
století plné temného doznívání toho minulého, ovšem plné nových příslibů…“
			
(Holý, s. 58)

Šárka, 1897, mramor/alabastr
Foto: Tomáš RUCKI
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POCTA PETRU HOLÉMU

Umělcův úděl, 1900, bronz				
Text je doprovázen více než 150
barevnými
reprodukcemi
(fota:
M. Hlaváček, M. Tihelka, František
Tomášek) a soupisem sochařova díla
sestaveného PhDr. Josefem Sůvou v roce 1975 a nyní doplněným Tomášem
Matesem, kurátorem galerie plastik
Hořice. To vše na 355 stranách. Trestuhodné by bylo opomenout vizuální

stránku knihy a kultivovaný grafický projev, jenž z daru písma učinil
estetický požitek. Velmi citlivým
způsobem propojuje obrazovou a textovou stránku knihy.
Po čtyři dlouhé roky se z fragmentů
korespondence, životopisných výpisků,
novinových článků, řady komparací
a analýz rodila tato první komplexní

Foto: Tomáš RUCKI
monografie Quida Kociana, která je, jak
poznamenal v úvodním slovu ke knize
významný historik umění Petr Wittlich
„…pomníkem umělci… jenž otevřel zóny,
kam nikdy před ním a málokdy po něm
pronikalo české sochařství“ (Petr WITTLICH, Předmluva ke knize, s. 10).
Kristina ROSENDORFOVÁ,
		
vnučka Petra Holého
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OBŘÍ ÚSPĚCH KATEDRY GERMANISTIKY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě souhlasného
stanoviska Akreditační komise České
vlády udělilo naší fakultě právo konat habilitační a profesorská řízení
v oboru Německý jazyk!
Je to obrovský úspěch. Po katedře
slavistiky, historie a české literatury se tak katedra germanistiky stává

čtvrtým pracovištěm FF OU, které
již získalo všechny možnosti, které
může vysokoškolské pracoviště získat
– právo doktorského studia a právo
habilitačních a profesorských řízení.
Katedra germanistiky je současně
čtvrtým v ysokoškolským pracovištěm v České republice (po UK Praha,
MU Brno a UP Olomouc), kde se lze

o habilitační profesorská řízení v oboru Německý jazyk ucházet!
Z celého srdce blahopřejeme této
velmi agilní katedře a přejeme jí samé
úspěchy i do budoucna.
Eva MRHAČOVÁ

NOVÉ VĚDECKÉ POSILY NA KATEDŘE
PSYCHOLOGIE FF
Na počátku zimního semestru tohoto
akademického roku nastoupily na základě výsledků výběrového řízení na katedru psychologie Filozofické fakulty
Ostravské univerzity dvě nové odborné
asistentky.
PhDr. Viktória Kopuničová, Ph.D.,
absolvovala doktorské studium na katedře psychologie Filozofické fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích v oboru sociální psychologie a psychologie práce. Disertační práci na téma „Osobnosť, životná perspektíva a problematické používanie internetu vysokoškolákov“ obhájila dne 27. 8. 2013.

Cílem práce byla analýza vztahu mezi
vybranými osobnostními a sociálními proměnnými, životní perspektivou
a problematickým užíváním internetu
mezi vysokoškoláky se zaměřením na jeho univerzální prevenci.
Mgr. Veronika Ježková, Ph.D.,
ukončila doktorské studium na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne
4. 10. 2013 obhajobou disertační práce
„Diagnostická hodnota testu KON2006“ v oboru klinická psychologie.
Její disertační práce se zaměřila na diagnostickou hodnotu Dotazníku neu-

rotické osobnosti KON-2006, jeho historii, konstrukci, na popis jeho psychometrických charakteristik a na možnosti jeho využití v praxi.
Oběma novým odborným asistentkám srdečně blahopřeji k získání
titulu Ph.D. a přeji jim za katedru
psychologie hodně dalších úspěchů
v jejich započaté akademické kariéře.
Zdeněk MLČÁK

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE NA NÁVRH
TRIČKA FILOZOFICKÉ FAKULTY
Studentská komora Akademického senátu FF OU za podpory děkana fakulty vyhlašuje studentskou soutěž!!!
Oč jde? Připravuje se nová série reklamních triček fakulty a tentokrát to jsou studenti, kdo je přizván k vytvoření motivu, jejž na sobě ponesou. Právě Ty můžeš navrhnout nový design potisku!
Kreativitě se meze nekladou, požadavek je pouze jeden: motiv musí odkazovat k Filozofické fakultě
Ostravské univerzity.
Zaslané koncepty budou hodnotit členové Studentské komory AS FF OU a děkan fakulty. Vítěz soutěže
bude odměněn částkou 5 000 Kč.
Návrh (nejlépe ve formátu .pdf ) zašli do konce kalendářního roku na adresu vladimir.miculka@osu.cz.
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Mezinárodní vědecký kongres v britském
Manchesteru
Vystoupení Mgr. Aleše Materny
z Filozofické fakulty Ostravské univerzity
na světovém kongresu Dějiny vědy, techniky a medicíny 2013
Britská společnost pro dějiny vědy,
techniky a medicíny uspořádala ve spolupráci s University of Manchester
a Centrem pro historii vědy, techniky
a medicíny této univerzity tradiční, již
24. světový kongres History of Science, Technology and Medicine
2013. Českou republiku reprezentoval
na této osmidenní konferenci, která
proběhla ve dnech 21. – 28. července
2013, Mgr. Aleš Materna. Student doktorského programu Hospodářské a sociální dějiny katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
a loňský laureát Ceny Josefa Šusty,
udělované Sdružením historiků ČR,
se mezi více než 1700 vystupujícími
odborníky z celého světa prezentoval
přednáškou z dějin průmyslu konce
19. a počátku 20. století. Jeho téměř
půlhodinové vystoupení s názvem Patenty a licence využité v lodní výrobě
Vítkovických železáren pro Rakouskouherské válečné loďstvo v letech 18911914 vzbudilo značný ohlas a vyvolalo
mezi posluchači zajímavou diskuzi.
Více nám o svých zážitcích a celém kongresu, který se koná pravidelně jednou
za čtyři roky (v roce 2017 jej bude hostit
brazilské Rio de Janeiro), pověděl
samotný Aleš Materna:
„Účast na této prestižní mezinárodní
akci byla pro mě po všech stránkách
velice přínosná. Kongres se odehrával
v novém, téměř futuristickém areálu univerzity, který je situován v jihovýchodní části poblíž centra města
na Oxford Road, naproti městského
muzea a původní staré budovy univerzity, založené v roce 1824. Měl jsem
možnost navštívit desítky zajímavých
přednášek o dějinách a historii téměř
nepřeberného množství vědeckých
oborů, od matematiky, fyziky, astronomie, lékařství či psychologie, až po
dějiny rozličných technologií a objevů
využitých v lodní, letecké, automobilové, vlakové či kosmické dopravě.
Společným tématem všech vystoupení
pak byl celosvětový transfer myšlenek,
objevů, technologií a pracovních dovedností. Díky osmidennímu pobytu jsem
si zdokonalil svou angličtinu a ujistil se, že si velmi obstojně poradím v ko-

Zleva: John L. Busch (USA), Weiqiang Zhou (Tchajwan), Aleš Materna (CZ), Neil
Brown (GB), Paloma de la Vallée Poussin (Belgie).
					
Foto: archiv autora
munikaci s mnoha kolegy z celého
světa, jejichž angličtina překypovala
desítkami dialektů. Měl jsem možnost
poznat typickou britskou pohostinnost,
galantnost a ochotu pomoci vyřešit
jakýkoliv problém s jejich typickým
úsměvem a uctivostí, chování tolik
odlišné od toho, které znám z domova
z České republiky. Největším přínosem
však byla možnost prezentovat svůj
vlastní výzkum ekonomických a sociálních dějin 19. a počátku 20. století
v oblasti industrializace průmyslových
podniků. Můj příspěvek byl zařazen
do sekce Lodě a lodní výroba, jejímž
předsedou byl historik a bývalý kurátor
londýnského muzea Neil Brown. Jako
první v tomto bloku vystoupila Paloma
de la Vallée Poussin z belgické univerzity v Louvain, která nám přiblížila soudobé mechanické aplikace při výstavbě
dřevěných lodí v 17. století v Anglii
a Francii. Weiqiang Zhou z Národního
muzea v Thajwanu představil postup
výroby starých čínských lodí stylu Tongan z období před Opiovou válkou, s ukázs ukázkou rekonstrukce a výroby repliky této lodě podle dochovaných plánů.
Pokud jde o mé vystoupení, ve své před-

nášce jsem se snažil poukázat na přínos
mnoha zakoupených patentů a licencí pro výrobu pancéřových lodních
plechů, které sloužily k výstavbě rakousko-uherského válečného loďstva
v časovém rozsahu pokrývajícím
zhruba čtvrtstoletí před vypuknutím
prvního velkého světového válečného
konfliktu. Zároveň jsem představil
stěžejní výrobní postupy lodních
plechů a přiblížil konkrétní významné
habsburské lodě a křižníky (z nichž
většina zasáhla do bojů 1. světové
války), pro jejichž výstavbu byl tento materiál Vítkovickými železárnami
dodáván loděnicím v Pule a Rijece.
Na závěr našeho bloku vystoupil americký historik John Laurence Busch,
mj. autor úspěšné knihy Steam Coffin
o první americké lodi poháněné
parním strojem Savannah, jež přeplula
roku 1818 Atlantik. Ten ve své velmi
zajímavé přednášce kromě tohoto plavidla představil i další z první generace amerických parních lodí a přiblížil
i testování prvních parních strojů pro
jejich pohon. Po každém jednotlivém
vystoupení následovala velmi zajímavá
diskuze a debata přednášejících a po-
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Mezinárodní vědecký kongres v britském
Manchesteru

Nová a původní budova University of Manchester.
sluchačů. Možnosti k dalším debatám pak byly v přestávkách mezi jednotlivými bloky u kávy či oběda, často
se pak odpoledne a k večeru přenesly
z půdy univerzity i do přilehlých typicky britských hospůdek, kde se při
ochutnávání znamenitého místního
pěnivého moku rozebíraly a porovnávaly
nejnovější trendy a možnosti vědeckých
výzkumů a stav bádání v rozličných
vědeckých disciplínách jednotlivých
zemí.
Já sám jsem byl k mé velké radosti
krátce po svém vystoupení osloven
zástupci dvou prestižních britských
vědeckých společností s nabídkou
členství, což mi přineslo i zcela konkrétní možnosti pro další rozvoj mé
vědecké práce. Společnost The British Society for the History of Science mi nabídla vystoupit v lednu
2014 se svou přednáškou v rámci
postgraduální konference na půdě
univerzity v Leedsu. Od společnosti
Newcomen Society jsem pak dostal
nabídku otištění mé práce v jejich
mezinárodně uznávaném vědeckém
časopise The International Journal
for the History of Engineering & Technology, který vychází dvakrát ročně
ve Velké Británii a v USA, a to již od
roku 1920, a možnost účasti na jejich každoroční členské konferenci,
plánované na léto 2014.
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Ocenit musím kromě perfektně zvládnuté organizace této obrovské akce i bohatý doprovodný program kongresu.
Díky němu jsem si mohl prohlédnout
například areál observatoře Jodrell
Bank s největším britským a třetím
největším teleskopem na světě, kterým
je možné sledovat ty nejvzdálenější
galaxie ve vesmíru a zkoumat např.
černé díry a kvasary, dále pak původní
textilní továrnu na vodní pohon z 18.
století v Quarry Bank Mill s ukázkou
práce nejstarších v Anglii vynalezených

Před teleskopem v Jodrell Bank.

spřádacích strojů Jenny, Water Frame,
Mule a Selfaktor. V Muzeu vědy a průmyslu jsem byl nadšen expozicí
starých parních strojů, parních lokomotiv, vagónů, historických letadel
a automobilů, městské Museum of
Manchester připravilo zajímavou expozici vzniku a vývoje osídlení města
a přilehlé aglomerace včetně exponátů
koster dinosaurů a pravěkých lidí. Jediný z volných dnů jsem si zpestřil cestou vlakem do nedalekého Liverpoolu,
kde jsem si prohlédl přístav s Albertovými doky a Námořní muzeum s expozicí
trojice sesterských lodí Titanic, Britanic a Olympic. Velkým zážitkem pak byl
závěrečný ceremoniál kongresu, který
obsahoval prohlídku stadiónu fotbalového klubu Manchester United pro
75 tisíc diváků včetně návštěvy šaten
hráčů, po níž následovala dvouhodinová večeře v klubové restauraci přímo
v útrobách stadiónu, jíž se zúčastnilo
na 800 účastníků kongresu. Zde pak byla
celá konference po několika proslovech
organizátorů slavnostně ukončena, aby
nás pak na cestu do hotelů dvoupatrovými autobusy v pozdních večerních
hodinách doprovázel typický britský
déšť, připomínající slzy lítosti a dojetí
nad tím, jak rychle tento úžasný týden,
plný poznání, dojmů a zážitků utekl.“
		

			

Aleš MATERNA

Foto: archiv autora
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Katedra romanistiky oslavila dvacet let své existence
První říjnový pátek prožila katedra romanistiky FF OU poněkud netradičně. Dne 4. října 2013 si totiž bohatým programem připomněla dvacáté výročí svého založení. Už v akademickém roce 1992/1993 nastoupili ke studiu studenti nultého ročníku francouzštiny a o rok později byla zahájena výuka v magisterském
oboru učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy a v bakalářském oboru španělština pro
hospodářskou sféru a cestovní ruch. Dvacetileté výročí bylo příležitostí pro setkání bývalých i současných
členů katedry, absolventů i studentů, a také pro vzpomínání, vděčnost i přemítaní o budoucnosti.
Dopoledne bylo věnováno bloku
přednášek tří členů katedry romanistiky: prof. PhDr. Lubomíra Bartoše, CSc.,
doc. Mgr. Jiřího Chalupy, Dr., a Mgr. Jana
Lazara, Ph.D. Profesor Bartoš seznámil
posluchače se svými dobrodružnými
zážitky ze Střední a Jižní Ameriky i z jižní
Francie z doby krátce po absolvování
studia, při kterých byl často konfrontován s rozdílností kultur hispanofonního a frankofonního světa a tehdejšího
Československa. Docent Chalupa ve
svém příspěvku nazvaném „Silná a slabá
místa postmoderní historiografie“ pomocí barvitých příkladů vysvětloval,
proč mít rád historii a zároveň poukázal
na mezery v historiografických pramenech a těžkosti spojené s jejich interpretací. Doktor Lazar seznámil posluchače
s předmětem svého výzkumu, problematikou francouzštiny na počítačovém
chatu. Studentům prezentoval tendence zjednodušování francouzského
pravopisu a jeho přibližování fonetické
podobě, jak je patrno z komunikace
zprostředkované počítačem.
Slavnostní odpoledne bylo prostorem
pro setkání bývalého i současného vedení
fakulty, bývalých i současných pracovníků
katedry, bývalých i současných studentů.
Bylo prostorem pro vzpomínání, pro
vyjádření vděčnosti těm, kteří se
zasloužili o vznik a úspěšný rozvoj katedry, i pro pohledy do budoucna.
Úvodní slovo patřilo děkanu Filozofické fakulty, prof. PhDr. Aleši Zářickému,
Ph.D. Poté se slova ujala doc. PhDr. Eva
Mrhačová, CSc., tehdejší děkanka Filozofické fakulty, která nese hlavní zásluhy
na vybudování tehdy nového pracoviště,
a poutavě vylíčila příběh o tom, jak lze
vybudovat studijní obor, romanistiku, na
„zelené louce“. Paní docentka zdůraznila
v souvislosti se vznikem a rozvojem katedry romanistiky především zásluhy
PhDr. Jany Pavliskové, Ph.D. (první vedoucí katedry romanistiky). Vyzdvihla
také další významné členy a podporovatele katedry, mezi nimi i PhDr. Hanu
Cincibuchovou (první vedoucí španěl-

Vzácní hosté – bývalá děkanka a současný děkan.

Foto: Maxmilian Drozdowicz

Prof. Šabršula.					

Foto: Maxmilian Drozdowicz

15

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Katedra romanistiky oslavila dvacet let své existence
ského oddělení), prof. PhDr. Oldřicha
Běliče, DrSc., prof. PhDr. Svatavu
Urbanovou, CSc., prof. PhDr. Jana
Šabršulu, DrSc., prof. dr hab. Aleksandera Abłamowicze, prof. PhDr.
Lubomíra Bartoše, CSc., či prof. dr hab.
Piotra Sawického. Docentka Mrhačová
také připomněla zásluhy institucí,
zvláště Francouzského institutu při
Velvyslanectví Francie, a následný
vznik Francouzského jazykovědného
a vzdělávacího centra při ostravské
katedře romanistiky nebo dar tisícovky
knižních titulů ze strany Španělského
království.
Chtěla tomu náhoda, že v roce, kdy
si připomíná výročí svého založení katedra romanistiky, oslavil významné
životní jubileum (95 let) pan profesor
Jan Šabršula. Toto odpoledne patřilo
také jemu. Slavnostně bylo pokřtěno
číslo 1/2013 časopisu Studia Romanistica, věnované právě profesoru
Šabršulovi u příležitosti jeho významného životního jubilea. Pan profesor
pak zavzpomínal na své aktivní mládí
studenta a gymnazijního profesora,
provázené Sokolem, sportem i hudbou.
O kulturní vstupy do programu se postarali členové pěveckého sboru VŠBTU Ostrava pod vedením Mgr. Jana
Mlčocha, člena španělského oddělení
katedry romanistiky.

TRES

Oficiální program se poté překlenul
do části neoficiální, kdy se ve dvou
sekcích, francouzské a španělské, v příjemném prostředí setkali absolventi,
současní studenti, bývalí a současní
členové katedry a také zástupci vedení
FF OU, včetně děkana fakulty. Vzpomínalo se na staré časy, předávaly se
různé profesní zkušenosti, ale také
se vážně přemítalo nad tím, co komu
přinesou dny příští.

Účastníci oslav.			

Oslava dvacátého výročí založení katedry romanistiky FF OU se nesla v přátelském a poklidném duchu. Dvacet let
je v životě člověka krásný věk, ve kterém stojí na prahu dospělosti a často jej
čekají nejkrásnější léta jeho rozvoje.
Věřme, že tomu tak bude i v případě
katedry romanistiky.

		
		
		

		

Foto: Maxmilian Drozdowicz

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy
výtvarné skupiny TRES+,
která se uskuteční dne 11. 11. 2013
v 16.00 h.
v galerii Na Půdě (děkanát FF OU).
Výstava potrvá do 3. 1. 2014

TRES0.WEBNODE.CZ

ZDENEK PALA, JAN MELENA, TOMÁŠ KOUDELA
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Zatoulaný dopis z exkurze…
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

Účastníci exkurze.

		

Foto: Petr HRTÁNEK

Ve dnech 25. – 27. 6. tohoto roku se uskutečnila bohemistická a kunsthistorická
exkurze, tentokrát pod záštitou OPVK Svět vědy – záhadný i zábavný. Teprve
nedávno se nám podařilo objevit dopis, v němž dva účastníci popisují zdánlivě
autentické zážitky. Čtenářům jej předkládáme v necenzurovaném znění.
Milá Adriano,
píšeme Ti z naší oblíbené akce, která
si za léta své existence dokázala získat
všeobecný věhlas, reputaci a (nebojíme se to říct) dosáhla na status téměř
kultovní – z bohemistické exkurze! Letos s extra kunsthistorickou příchutí.
Bohužel jsi nemohla jet, tudíž se Ti
pokusíme stručně vylíčit nejsilnější
zážitky. Jak brzy zjistíš, většina plasticky
popisných pasáží cílí na ubytovnu v Třebíči. I jiné moravské pamětihodnosti
a kláštery ovšem stály za to. Ale to jen
tak na okraj.
Je škoda, že se letos jelo autobusem,
jelikož vlak umožňuje mnohem lepší
mezilidský kontakt, navíc je v něm
možno chodit na záchod prakticky
kdykoliv. Obzvláště tato druhá nevýhoda
se ukázala být pro některé účastníky
exkurze nepřekonatelným handicapem.
První den věnovaný santiniovské pouti
na Zelenou horu, Havlíčkovu Brodu a Petrkovu šťastně skončil ubytováním v obci
Želiv. Ze zdejšího kláštera by ovšem asi
už málokdo vytáhl paty, kdyby čekal,
že bude muset druhý den vyměnit tuhle

trapnou hru na askezi za autenticky
očistnou zkušenost, která některé upgradovala na poustevníky lačnící po lavičce
v parku. Protože jsme byli přecpáni
mnoha chody kulturních, architektonických, estetických a dalších zážitků,
ona ominózní zkušenost s třebíčskou
ubytovnou působila jako ten nejlepší
klystýr. Nejlepší pokoj, prezidentské
apartmá DeLuxe, pro jehož (byť hrubé)
ohodnocení bylo i plných pět lebek málo,
byl vybaven hned čtyřmi televizory,
multifunkčním houbičkovým systémem,
sofistikovaným osvětlením Černá hodinka a neidentifikovatelným překvapením
ve skříni (šlo pravděpodobně o obsah
prezidentského žaludku). Lidumilní
drogoví kuchaři dokonce nechali na místě své nádobíčko ku dobru a prospěchu hostí budoucích. Doc. David
ostatně varoval již předem, že ubytovna
není pro rozmazlené… vagíny (napsáno
zde kulantně, že). Místní šéfžena nám
dokonce ochotně vyměnila špinavé
povlečení za nové špinavé, přestože již
byla očividně dobrých deset let po smrti.
Avšak na onom místě za ni snad Mr. Prop-

Pisatelé dopisu ve své mladické kritičnosti značně přehánějí, navíc řada jejich
narážek má tak trochu hermetický charakter. Pro nezasvěcené proto objektivně
dodejme, že exkurze byla koneckonců naprosto skvělá (ostatně dr. Hrtánek předem
všechny varoval, že kdo se musí mýt častěji než jedenkrát týdně, na exkurzi jezdit
nemá – ne všechno, co říká, jsou „kecy“).

per šúroval, proto se teď v reklamách
každému brajglu pln optimismu vysmívá. Prostředí ubytovny bylo natolik motivační, že i nejlepší studentky
se lačně vrhaly do tenat nejdrsnějších
nonstopů a nejzaplivanějších barů, aby
si na obávanou noc vytvořily mimikry.
Situaci dokreslí snad už jen fakt, že dr.
Hrtánkovi došly povzbudivé kecy a vegetariánka Helenka bez řečí pozřela
živočišnou bílkovinu, poněvadž spala
s otevřenou pusou. Takže Adruš, to, že ses
nechala nějakým hmyzím bodnutím diskvalifikovat již v Ostravě, nebylo příliš
moudré. Takto ses dostala do škatule
snobů a simulantů, zatímco tvrdé jádro
bylo hmyzem dostatečně obohaceno
v klidném prostředí ubytovny po
důkladné sebebalzamizaci lihovinami
(tzv. kategorie Odvážlivců, co si „do
toho“ lehli bez pláštěnky). Inu, nakonec
usnuli všichni...
Tož konečně Třebíč... je asi tak fascinující jako mechanismus kelímku od
jogurtu Müller pro slečnu Pazderkovou
– „Jako fakt hustý!!!“ Nabízelo se nám zajímavé srovnání přístupů Třebíče a Tasova k historické paměti: zatímco v Tasově
se ke svému slavnému rodáku Jakubu
Demlovi hlásí snad jen jméno na jeho
hrobě, étos života v třebíčském ghettu
se soudobí nájemníci snaží vlastními silami zachovat co nejvěrněji i pro další generace. Tato asociace mě přivádí k oněm
kultovním povinným referátům, které se
snaží zachovat vysokoškolské náležitosti
exkurze… Nad příspěvky by se dalo polemizovat o smyslu současného kurikula informatiky a rétoriky na školách,
jelikož na vysokoškolských referátech lze
demonstrovat zatím jen dokonalé ovládnutí klávesových zkratek CTRL C (kontrol cizí) a CTRL V (kontrol vlastní). Fascinující byl snad jen příspěvek pronesený
nad hrobem Otokara Březiny, jímž
referentka překvapivě na minimálním
prostoru jedné věty (úvodní a zároveň
závěrečné) dokázala některé studenty
nadchnout pro mezipředmětovou debatu o formálních náležitostech žaloby
na vzdělávací systém a neblahých
důsledcích konzumace lihovin na lačno.
No nic, Adri, rádi bychom Ti napsali, jak bylo krásně na Zelené hoře,
v Jaroměřicích, Polné či Dalešicích,
nicméně, abychom byli naprosto
upřímní, ubytovna ČSTV Třebíč si prostě
v našich pamětech uzurpuje veškerý
prostor pro sebe. Tak zase příští rok,
princezno!
V dokonalé úctě
Matěj ANTOŠ a Petra KNESPLOVÁ
		
studenti FF OU
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Pozor! Začíná nový seriál Listů FF OU:

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ I.
Mgr. Naděžda Krejčová
absolvovala obor Ruština ve sféře podnikání na FF OU. Zde pod vedením dr. Igora
Jelínka úspěšně obhájila bakalářskou práci Komentovaný překlad divadelní hry
Nikolaje Koljady Amigo. V navazujícím magisterském studiu pokračovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (obor Překladatelství ruského jazyka),
kde v r. 2011 pod vedením prof. Danuše Kšicové obhájila magisterskou práci Komentovaný překlad divadelní hry Ludmily Ulické Russkoje varenje. Během studia a po jeho ukončení pracovala na pozici manažerky v reklamní agentuře CAT,
občanském sdružení Jagello 2000 a jako překladatelka z ruštiny. Oba zmíněné
překlady divadelních her současných ruských autorů se staly základem úspěšných
divadelních inscenací v ostravské Komorní scéně Aréna (N. Koljada: Amigo,
premiéra 2012, režie: Ivan Krejčí; L. Ulická: Ruská zavařenina, premiéra 2013, režie:
Ivan Rajmont).

„PŘEKLÁDÁM JEN PRO RADOST“
Rozhovor s překladatelkou Naděždou Krejčovou vedla Alice Taussiková
„Jednoznačně Ulická. Přestože Amigo
byla má první realizovaná hra a s Koljadou jsem i v občasném písemném
kontaktu, jde o hodně sentimentální,
drásavý text, zatímco Ruská zavařenina
Původně s tím Aréna neměla nic je větší legrace.“
společného. Měla jsem takové „koljadovské“ období, přečetla jsem spoustu Píšete si s Nikolajem Koljadou –
jeho her, zhlédla inscenace, jako autor jaký je?
mě hrozně bavil. Řekla jsem si, že Koljady je u nás málo. Přeložila jsem tedy „Milý, skromný člověk, kterému sláva
Amiga a dala text přečíst uměleckému nestoupla do hlavy. Několikrát jsem
šéfovi Arény a ten po přečtení řekl, že by se ho dotazovala na detaily z jeho her,
to chtěl dělat. Před premiérou Amiga na výklady určitých věcí a vždy mi vše
jsem byla hrozně nervózní, a přestože vysvětlil, ač je to slavný autor. To Ulická
po zhlédnutí inscenace vidím ve svém pře- je velice zaneprázdněná, cestuje po cekladu chyby a vím, že žádný překlad
nebude nikdy dokonalý, jsem s ním
spokojená.“
Jaké další ruské hry jste přeložila?
Pro Komorní scénu Aréna jste
přeložila už druhou hru, vedle
Ruské zavařeniny, která bude mít
zanedlouho premiéru, i Amiga.

lém světě. Koljada žije sám s asi sedmi
kočkami v Jekatěrinburgu a snaží se
vést aktivní veřejný život a dělat něco
pro své město. Je zapálený pro divadlo,
píše hry, režíruje, sám si navrhuje kostýmy, obětoval divadlu svůj osobní
život. Mrzí mě, že na premiéru Amiga
nakonec nemohl přijet.“
Proč jste si vybrala právě studium
ruštiny?
„Moje maminka je Ruska, otec byl
Čech. Já jsem narozená v Moskvě, ale
záhy jsme se přestěhovali sem a doma
jsme nikdy rusky nemluvili. Otec to ne-

„Kromě Amiga a Ruské zavařeniny jsem
přeložila ještě několik her, ale než dám
překlad někomu přečíst, tak si jím musím být úplně jistá. Překládání jedné
hry mi zabere zhruba rok. Na uživení to
není, beru to jako zábavu, něco, co mě
těší. Základ mé překladatelské práce
tvoří technické dokumenty. U her to
je jiné. Nejprve dlouho hledám text,
který pak nejméně půl roku jen čtu,
přemýšlím o něm a hledám veškerou
literaturu, která s ním, byť jen okrajově, souvisí. Takže když je ve hře zmínka
o Faustovi, tak si ho celého také přečtu.
Možná to dělám zbytečně, ale mě to
takhle baví.“
Která z těchto dvou her, které lze
nyní v Aréně vidět, je vám osobně
bližší?
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Amigo.

		

			

Foto: archiv autorky
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ
svou diplomku. Znala jsem už prozaická díla Ulické, a protože u nás v té době
nebylo ještě nic přeloženo, byla jsem
úplně první, kdo něco od ní přeložil
do češtiny. Ivan Krejčí, tehdy už můj
manžel, si překlad přečetl a chtěl hru
režírovat, ale nakonec to dopadlo jinak a já jsem moc zvědavá na inscenaci
Ivana Rajmonta, na jiný pohled.“
Ludmila Ulická se v této hře silně
inspirovala A. P. Čechovem, jak už
v základním dějovém rámci, tak co
se týče postav, citací či parafrází –
jak obtížné bylo hru přeložit pro
českého diváka? Byla jste obložena
Čechovovými hrami?

Ruská zavařenina.

		

chtěl a trval na tom, že se maminka musí
naučit česky. Dlouho mě vůbec nenapadlo, že bych s ruštinou mohla mít
něco společného profesně. Přestože jako
malá jsem pořád někde recitovala ruské
básničky, účastnila se Puškinových
památníků a podobných akcí. Ale
později jsem pracovala jako manažerka
v neziskové organizaci a dostala jeden
projekt na Ukrajině. Tam jsem běžně
překládala, ale nic profesionálního, takové ty každodenní věci. Ale protože
už jsem byla ze stávající práce unavená,
navíc jsem pociťovala jakýsi dluh k ruštině, tak jsem se ji v 25 letech rozhodla

Foto: archiv autorky

začít studovat. Původně jsem myslela,
že se budu věnovat tlumočení, pak jsem
ale na nástěnce ve škole našla nabídku
agentury Dilia na jakousi překladatelskou
dílnu. A protože mě divadlo vždycky
hrozně bavilo, bylo záhy rozhodnuto.“

„Především jsem byla obložena svými
poznámkami, papíry se jmény postav
a šipkami kdo s kým a jak, taková schémata vztahů mezi hrdiny. Používala
jsem, samozřejmě, Čechovovy originály, ale přečetla i všechny jeho české
překlady, abych přesně věděla, jak jeho
postavy mluví v češtině. Některé repliky ve hře jsou à la Čechov, některé
jsou přesnými citacemi – a pro ty jsem
použila překladů Leoše Suchařípy, které
jsou u nás nejznámější.“

Ludmilu Ulickou a její Ruskou Sice jste právě čerstvou maminkou
zavařeninu jste pro Arénu objevila dvouměsíčního chlapečka Jáchyma, nicméně - překládáte už něco
také vy?
dalšího?
„Stalo se to náhodou. V Moskvě jsem šla
do divadla na tuhle hru, hrozně se mi lí- „Tentokrát to bude přímo pro Arénu, jde
bila, tak jsem si sehnala text a rozhodla o hru Julie a Nataša a premiéra by měla
se, že ji přeložím a zároveň o ní napíšu být na konci příští sezóny.“

IMATRIKULACE A PROMOCE – TRADIČNÍ ŘÍJNOVÉ AKADEMICKÉ
OBŘADY FF OU
Společenský sál Domu kultury města Ostravy byl v pondělí 14. října dějištěm slavnostního akademického obřadu
imatrikulace 720 studentů bakalářských programů Filozofické fakulty. Imatrikulace je tradičním akademickým
ceremoniálem, kdy složením imatrikulačního slibu je slavnostně stvrzeno přijetí nových studentů do akademické
obce Ostravské univerzity a její Filozofické fakulty. Vysoký počet studentů neumožňuje zachovat obvyklý průběh
tohoto obřadu, proto i letos imatrikulační slib skládal/a vždy jeden vybraný zástupce/zástupkyně za studijní
obor.
Týž den převzalo na slavnostních promocích vysokoškolské diplomy celkem 199 absolventů a absolventek
bakalářských a magisterských oborů Filozofické fakulty OU. Slavnostní atmosféru obou akademických aktů
umocnilo vystoupení dechového tria Fakulty umění OU.
												
												
Jana BOLKOVÁ
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KNIHOVNA KATEDRY HISTORIE
V loňském akademickém roce měli čtenáři Listů díky kratšímu seriálu možnost více se seznámit s jednotlivými odděleními studovny Filozofické fakulty. V tomto čísle však ještě přinášíme, řekněme, „bonusový díl“.
Knihovníci katedry historie

Knihovna KHI.		

		

Tomáš Onderka

Kamil Rodan

Pavel Kladiwa

Petr Zářický

Aleš Zářický

Kamil Rodan
(podruhé)

Dušan Buchta

Pavel Palata

Foto: Miroslav MAŇAS

Knihovna katedry historie patří patrně
k těm nejskrytějším na Filozofické
fakultě. Snad proto ji někteří učedníci
Músy Kleió objevují dokonce až ve třetím
ročníku svých studií. Prostory knihovny
zapadlé na konci chodby ve čtvrtém
poschodí slouží posluchačům jako studovna, skromné copy centrum, ale často
také jako klidová (a uklidňující) zóna
před zkouškou či státnicemi. Kromě
monografií je na tomto místě k nalezení
nemalý počet historických časopisů,
sborníků, bibliografií a slovníkových
řad. I když knihovna slouží primárně
k prezenčnímu studiu, s výjimkou
některých nepostradatelných tisků
je možné si publikace vždy na dobu
od čtvrtku do pondělí vypůjčit.
Léta trvání knihovny KHI od jejího
založení z iniciativy pana profesora
Milana Myšky v roce 1995 jí přinesla
pod její správu kolem 15 500 titulů a rovněž vlastní historii. Z jedinců, kteří vykonávali funkci knihovníka, se v některých případech stali uznávaní vědci
a současný děkan fakulty v lehké variaci potvrdil výrok z románu Umberta
Eca Jméno růže: „Podle tradice se knihovník stane později opatem“. Své
evidenční služby knihovna nyní nabízí
též třem dalším pracovištím Filozofické
fakulty.
		

20

Vladimír MIČULKA

Knihovna KHI.		

		

Foto: Miroslav MAŇAS

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

NOC VĚDCŮ 2013 NA KATEDŘE GERMANISTIKY
aneb

PŘEHLÍDKA EMOCÍ
Katedra germanistiky Filozofické
fakulty Ostravské univerzity se připojila k celoevropské propagaci vědy,
vzdělání a školství pod názvem Noc
vědců. Devátý ročník s podtitulem
„Energií k poznání“ se konal poslední
zářijový pátek a chtěl ukázat, čím žijí
vědci, pedagogové a odborníci z mnoha oborů. Cílem této popularizační
akce bylo formou zábavně laděných
prezentací,
krátkých
přednášek,
workshopů a instalací ukázat, jakým
zajímavým badatelským problémům
se v současnosti Filozofická fakulta
OU věnuje. Protože jazykové vzdělání
neodmyslitelně patří k hlavním
oborům zájmu celé fakulty, připravila
také katedra germanistiky prezentaci
svých aktivit.
Návštěvníky z řad široké veřejnosti
provedla prostorem katedry její vedoucí prof. Lenka Vaňková a prezentovala dva aktuálně realizované projekty, na kterých členové katedry
germanistiky pracují. Prvním z nich
byl Evropský projekt z operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Posílení rozvoje
Centra výzkumu odborného jazyka
angličtiny a němčiny na Filozofické
fakultě Ostravské univerzity (reg. č.
CZ.1.07/2.3.00/20.0222), který se věnuje bádáním v několika oblastech
(odborný diskurz, jazyk techniky,
medicíny atd.). Druhým představeným
projektem, díky kterému se katedra
germanistiky stala v poslední době
baštou emoční lingvistiky v celoevropském měřítku, byl projekt podpořený
Grantovou agenturou České republiky

Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfron
taci (ID: GA405/09/0718). Profesorka
Vaňková seznámila návštěvníky nejen s projektovým záměrem, ale i s nejnovějšími publikačními výstupy. K výzkumu lidských emocí se vázal i malý
úkol, který přítomní hosté s velkým
zaujetím plnili – k fotografiím členů
katedry a připojeným emočním
výrazům v německém i českém jazyce
měli přiřadit odpovídající emoci. Tato
malá hra bavila nejen děti, ale i dospělé a při urputném zkoumání výrazů
jednotlivých tváří a emočních jazykových prostředků jsme přistihli i celou
řadu kolegů z akademické obce.
Zažité mýty o tom, jak je němčina
neatraktivní
a
nevhodná
pro
umělecké ztvárnění vyvrátila skupina

studentů pod vedením dr. Ireny
Šebestové svým dynamickým a neotřelým pojetím práce s autentickými
německými texty.
Podle reakcí a hojného počtu
příchozích můžeme první Noc vědců
na katedře germanistiky označit za velmi úspěšnou. Věříme, že i touto formou je možné propagovat a zdůrazňovat důležitost jazykového vzdělání
a kvalitních vědeckých projektů. V době, kdy je německý jazyk výraznou
výhodou při budování kariéry (což si
uvědomuje odborná veřejnost, méně
však již studenti středních škol a jejich rodiče), je každý způsob jeho
popularizace záslužný.
Text a fota: Milan PIŠL

21

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

DALŠÍ KŘTINY MONOGRAFIE NA KATEDŘE
GERMANISTIKY

Ze křtu.		

		

Po nedávném křtu výukového materiálu autorského kolektivu z řad naší
katedry, konkrétně publikace Textarbeit im Studium des Deutschen als
Fremdsprache (autorský kolektiv Zajícová/Bajerová/Schwärzler), se na katedře germanistiky opět křtilo.
V rámci konání v pořadí již osmého
vědeckého kolokvia projektu Posílení
rozvoje Centra výzkumu odborného
jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
(reg.č. CZ.1.07/2.3.00/20.0222) se dne
2. října 2013 uskutečnil další slavnostní křest. Členové projektu, jakož
i další pozvaní hosté přihlíželi křtu
monografie Překlad liturgického
textu v zrcadle teorie skoposu, jejíž
autorkou je dr. Eva Hrdinová. Monografie navazuje na dlouholeté bádání
autorky a členky projektu v oblasti
překladu humanitně zaměřeného
textu. Konkrétně se dotýká překladů
bohoslužebných textů církve pravoslavné a řeckokatolické (tzv. Svatá
Liturgie Jana Zlatoústého) v relacích
řečtina a církevní slovanština a čeština
a němčina. Kniha, která představuje
jeden z publikačních výstupů uvedeného projektu, přináší zjištění,
že teorie skoposu, vcelku nový směr
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Foto: Tomáš RUCKI

v translatologii, který zdůrazňuje
při překladu účel textu, a to často
i na úkor jeho formy, se uplatňuje
překvapivě i u překladu liturgických
textů. Právě těch textů, jež leckdy
považujeme za statické a neživé.

Kulturní vystoupení dr. Igora Jelínka.

Statická a neživá však oslava knižní
prezentace v žádném případě nebyla. Celkem asi 35 hostů, mezi nimi
například oba zahraniční experti
projektu, profesoři Norbert Richard
Wolf a Axel Satzger, zástupci katedry
anglistiky a amerikanistiky a katedry
romanistiky, si tak mohlo vychutnat
slavnostní atmosféru při občerstvení
a sklence vína. Laudatio na monografii proslovila vedoucí katedry
germanistiky, prof. Lenka Vaňková,
která také publikaci pokřtila, a to za asistence doc. Andreje Slodičky, katolického kněze.
O atraktivní hudební a pěvecký
doprovod se postaral dr. Igor Jelínek
z katedry slavistiky.
Nezbývá nám, než popřát knize,
aby se dobře četla, a naší katedře
a potažmo celé fakultě – abychom
se opět a v brzké době mohli sejít při
podobné příjemné příležitosti.
		

Martin MOSTÝN

Foto: Eva CIEŚLAROVÁ

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

OLEX 2013 – filozofické setkání v Olomouci
S myšlenkou navázání kontaktu mezi katedrami filozofie se zrodila olomoucká filozofická konference
OLEX (Olomoucké expo), mladší sestra filozofické konference Masarykovy univerzity FILEX, která se již
v minulém roce postarala o rozšíření tradice studentských filozofických konferencí. Pestrobarevné zastoupení univerzit z mnoha měst České republiky (z Prahy, Hradce Králové, Ústí nad Labem, Ostravy,
Brna a Olomouce) doplnilo i zastoupení mezinárodní z New Yorku. Samozřejmě nemohla chybět ani
Ostravská univerzita, již prezentovali Eva Peterková a Pavel Javorek.
11. a 12. října 2013 se celkem 16
přednášejících ze sedmi univerzit sešlo
na katedře filozofie v Olomouci, aby
rozšířili tradici studentských filozofických konferencí, navázali nové kontakty
a dozvěděli se, na čem ostatní studenti
filosofie právě pracují.
Celá konference byla rozdělena
do několika bloků. První část patřila
přednášejícím, kteří se zabývají převážně
novověkem. Následovala poměrně
volná sekce „Free style“, prezentovaná
v režii převážně brněnských kolegů.
Ráno druhého dne započalo sekcí antiky a politické filosofie a k dokončení
posloužily sekce kontinentální filozofie
či etiky.
To vše bylo utvořeno za účelem pomoci studentům představit své filosofické zájmy, jak mezi sebou, tak i veřejnosti a prohloubit spolupráci mezi
katedrami a studenty. Svým rozsahem
v našich končinách ojedinělé Olomoucké expo (expo – výstava, kam se
sjedou jednotlivé země a prezentují, co
mohou světu nabídnout) tak navázalo
na loňskou konferenci Masarykovy univerzity, Filex – Filozofické expo, které se
zúčastnili taktéž dva studenti naší univerzity – Lukáš Lička a Vojtěch Zachník.
Ostravskou katedru filozofie na olomoucké konferenci zastupovali dva studenti navazujícího magisterského oboru. Eva Peterková představila novověký
spor mezi zakladatelem skotské filozofie Common sensu Thomasem Reidem
a jeho kritikem Josephem Priestleym,
který ovšem vychází z odlišné interpretace naprosto stejných základů – pravidel filozofie Isaaca Newtona. Druhým
přednášejícím byl Pavel Javorek, který
se snažil poupravit negativní obraz sofistických filozofů skrze dílo Prótagory
z Abdér.
Kromě historicko-filozofických témat
jsme se na konferenci dočkali i poměrně
novátorských koncepcí, například
úsměvného rozšíření kompetencí filozofie v podobě příspěvku „Filozof
a raketa“ od Marka Vanžury (MU) nebo
srovnání scientismu s kontinentální
filozofií od Jana Chmelíčka (MU).

Hojné účasti na obou dnech konference ze strany jak studentů, tak pedagogů v zastoupení známého kritika dr.
Filipa Tvrdého, dr. Martina Jabůrka či
dr. Petra Vodešila a vysoké kvalitě dílčích
příspěvků odpovídala i kvalita diskusí po
jejich skončení, které byly častokrát velice podnětné.
Celý projekt byl financován z grantu
„Neformální logika a teorie argumentace“, což se podepsalo na vysoké úrovni
a atmosféře celé konference, již si na starost vzali studenti magisterského studia
v Olomouci - Pavlína Heinzová a Vladi-

Eva Peterková.		

Pavel Javorek.

mír Vodička, kteří odvedli skvělou práci.
Tímto bychom chtěli organizátorům,
hostům a hlavně přednášejícím
poděkovat za přátelskou atmosféru celé
konference. Jsme toho názoru, že OLEX
2013 svůj účel naplnil vrchovatě a dosáhl
všeho, co si na začátku předsevzal. Nezbývá než se těšit na další ročník a pozvat
na už zmíněnou konferenci Masarykovy
univerzity Filex, která se uskuteční
ve dnech 22. – 24. 11. 2013 v Brně.

		

		

Eva PETERKOVÁ, Pavel JAVOREK
studenti FF

Foto: Pavel JAVOREK

Foto: Eva PETERKOVÁ
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Vietnamská bohemistika dle ostravských osnov

Společná fotografie aktérů jednání: uprostřed rektor HANU prof. Nguyễn Ðình Luận,
po jeho pravici koordinátor setkání dr. Phan Ðạo a dr. Nguyễn Th Thanh Xuân,
po levici děkan FF prof. Aleš Zářický, rektor OU prof. Jiří Močkoř a proděkanka
PřF OU dr. Petra Konečná.
			
Foto: archiv autora

Ve dnech 8.–9. října navštívila Ostravu delegace Hanojské univerzity v čele s jejím rektorem prof. Nguyễn
Ðình Luậnem. V moravskoslezské
metropoli, která byla jejich jedinou zastávkou v České republice,
jednali vietnamští akademici mj.
o znovuotevření Departamentu
bohemistiky, na jehož založení by
se měla výrazně podílet právě naše
bohemistická pracoviště. Během
plodného jednání, jehož součástí
bylo i podepsání bilaterální smlouvy na úrovni univerzit, projevila
vietnamská strana nejen obligátní
zájem o lektory českého jazyka,
ale zajímala se zejména o naše
akreditační spisy, které by mohly
po patřičné úpravě a za přispění
odborníků z naší fakulty posloužit
jako výchozí know how pro akreditaci bohemistických studií na Hanojské univerzitě.
Hanojská univerzita, založená v roce 1959 pod názvem Hanojská univerzita zahraničních studií, má po re-
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strukturalizaci
vietnamského
školství v roce 2002 asi 15 tisíc
studentů, je strukturována do tří
fakult a 15 (zejména jazykových)
oddělení. Již vzhledem ke své tradici se univerzita věnuje především
jazykovému vzdělávání, nově provozuje také fakulty managementu
a informačních technologií. Vedle
edukační činnosti v samotném Vietnamu provozuje Hanojská univerzita také 11 studijních oborů ve spolupráci s univerzitami v Austrálii,
USA a EU. Z našeho pohledu se jeví
zajímavým zejména tradiční postgraduální studium francouzského
jazyka uskutečňované ve spolupráci s Katolickou univerzitou v Lovani. Rovněž Departament vietnamistických studií, zastupovaný
proděkankou pro zahraniční vzta-hy dr. Nguyễn Th Thanh Xuân,
prezentoval moderní didaktické
pomůcky určené k výuce vietnamského jazyka a literatury.
Nezbývá než si přát, aby výše
nastíněné možnosti spolupráce
nabyly hmatatelných rozměrů.
		
		
Aleš ZÁŘICKÝ

Podpis bilaterální smlouvy, rektoři obou univerzit.		

Foto: archiv autora
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Galerie Na Půdě představuje:

Vladimír J. Horák & Irv. E. Roeth/ DeDeArt & Mein
Leben ist ein Malbuch
Od 1. října do 10. listopadu se můžete v prostorách
galerie Na Půdě Filozofické fakulty Ostravské univerzity blíže seznámit s tvorbou pedagoga katedry
sociologie FF OU a zároveň uměleckého fotografa
Vladimíra J. Horáka, který zde vystavuje spolu s německým malířem a grafikem Irv. E. Roethem.
DeDeArt v pojetí Vladimíra Horáka charakterizuje hledání krásy v místech, kde by to člověk na první
pohled nečekal, ale kde se krása opravdu, alespoň
pohledem jeho objektivu, nalézá. Destrukce nemusí
být vždy negativní, naopak může vytvářet nové hodnoty, které Vladimír J. Horák zachycuje na svých fotografiích.
Protipólem streetartových fotografií jsou pestrá grafická díla a obrazy Irv. E Roetha, která věrně
vyjadřují motto jeho části výstavy - Můj život je ilustrovaná kniha.
				
Jana BOLKOVÁ Autoři výstavy.

		

Foto: archiv autorů

AKADEMICKÝ DEN 2013: UDĚLENÍ CENY REKTORA
A OCENĚNÍ TŘÍ STUDENTŮ FF
Akademický den Ostravské univerzity je již
tradičně spjat s udílením ocenění nejlepším
studentům naší alma mater za uplynulý
akademický rok. Novinkou letošního
slavnostního zahájení akademického roku
2013/2014 bylo udělení Ceny rektora. Toto
prestižní ocenění získali:
• Za mimořádný přínos ve vědecké a pedagogické činnosti přední český sociolog
prof. PhDr. Jan KELLER, CSc., z Fakulty
sociálních studií OU.
• Za významné studentské aktivity absolvent magisterského studia oboru Politická a kulturní geografie Přírodovědecké
fakulty Mgr. Adam SOUSTRUŽNÍK,
hlavní organizátor Majálesů a zakladatel společné Stavovské unie studentů
Ostravské univerzity a VŠB - TUO.
• Za významné výsledky v oblasti výzkumu a vývoje molekulární biologie a genomiky řas studentka doktorského studijního programu Mgr. Tereza ŠEVČÍKOVÁ
z Přírodovědecké fakulty OU.
Zároveň z rukou rektora převzalo
Pamětní list osmnáct studentů naší
univerzity, mezi nimiž byli i tři studenti
Filozofické fakulty OU:

s nadprůměrnými studijními výsledky
a hlubokým zájmem o studovaný obor.
Svědčí o tom jeho zapojení do týmového
výzkumu v rámci Studentské grantové
soutěže pod vedením doc. Jakuba Guziura.
Výsledky výzkumu vedeného v rámci projektu publikoval v odborném filologickém
časopise Ostrava Journal of English Philology. Zároveň je autorem vynikající diplomové práce na téma Songs of Initiation by
Leonard Cohen. Vedle akademických aktivit
se také velmi úspěšně podílel na reprezentaci katedry a univerzity při doprovodném
tlumočení v průběhu Mistrovství světa ve floristice pořádaném v Havířově v září 2011.

Bc. Adam OBAJTEK
Absolvent dvouoborového bakalářského
studia studijního oboru Francouzský jazyk
a literatura, Anglický jazyk a literatura
a v současné době student 2. ročníku navazujícího magisterského studijního oboru
Francouzský jazyk a literatura. V průběhu
celého studia dosahoval vynikajících studijních výsledků. Jako studentský vědecký
pracovník se zapojil do výzkumné činnosti
francouzského oddělení katedry romanistiky v oblasti lingvistiky a srovnávací lingvistiky. Aktivně se zapojuje do badatelskoMgr. Jiří MĚSÍC
vzdělávacích aktivit katedry romanistiky,
Absolvent jednooborového navazu- v současné době působí v projektu Dílny
jícího oboru Anglický jazyk a literatura literárního překladu.

Mgr. LUKÁŠ PLESNÍK
Absolvent navazujícího studijního programu Učitelství pro střední školy, oboru
Polský jazyk – Ruský jazyk s vynikajícími
studijními výsledky. V průběhu studia se
zúčastnil dvou zahraničních mezinárodních konferencí. V roce 2011 na mezinárodní studentské slavistické konferenci na Univerzitě Christiana Albrechta
v německém Kielu pod názvem „Dialog
mladých slavistů“ představil svůj referát v ruštině na téma „Frazeologizmy
v ruských tištěných mediích“. V roce 2012
reprezentoval katedru slavistiky FF OU
na „Festivalu slovanských jazyků,“ na Irkutské státní univerzitě. Rovněž absolvoval půlroční stáž v Moskvě a v roce 2011
získal stipendijní pobyt na Letní škole
polského jazyka a kultury. Součástí jeho
diplomové práce s názvem „Srovnání
toponymických termínů v odborném
textu (rusko-polsko-česká komparace) je
trojjazyčný slovník 2100 toponymických
termínů, při jehož sestavování prokázal
výbornou orientaci ve zkoumané problematice a znalost ruského jazyka na vysoké úrovni.
		
Jana BOLKOVÁ
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ČTENÍ JAKO PŘÍSPĚVEK K NÁRODNÍM OSLAVÁM
KRALICKÁ aneb ŠESTIDÍLKA

Česká kultura, dnes hodnocená jako
ateistická, má za sebou úctyhodnou
řadu skvostných edic a překladů Bible. Některé vlastní, a to v podobě
originálu či faksimile, fond vzácných
tisků Studovny FF OU a čtenáři Listů
se o nich mohli v minulosti už leccos dočíst (Velislavova bible, Bible
kutnohorská, Bible svatováclavská
a nedávno zakoupená Jeruzalémská
bible). Tu nejslavnější a nejvzácnější
samozřejmě ve svých fondech
nemáme a troufám si tvrdit, že nikdy
mít nebudeme. Přesto u příležitosti
významného jubilea (400 let od prvního souborného vydání) věnujme
krátce pozornost Bibli kralické, knize,
která není jen vynikajícím filologickým dílem kolektivu překladatelů-bi-
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blistů, ale i kultovním artefaktem
české vzdělanosti, jazykové kultury
i náboženské tradice.
Kralická bible je komentovaným
překladem všech biblických knih podle jejich originálního hebrejského
a řeckého znění. V prvním vydání šlo
o šest svazků (odtud vžité označení
Šestidílka), které byly postupně publikovány v bratrské tiskárně v Kralicích
nad Oslavou mezi léty 1579 až 1594.
V roce 1613 pak došlo k vydání nového,
revidovaného znění v jedné knize s názvem Biblí svatá, která se stala základem
pro všechna další vydání Kralické bible
(tento fakt zdůrazňuje letošní výročí).
Jde o dílo v Kralicích působícího týmu
humanisticky vzdělaných bratrských
překladatelů a exegetů, kteří navázali

na překlad Nového zákona Jana
Blahoslava. Šlo jim o významově
přesné vystižení originálu v souladu
se syntaktickou a frazeologickou
specifičností češtiny, zároveň o výraz
esteticky působivý. Význam Kralické tkví pochopitelně také v oblasti
dějin knižní kultury. Přestože se dříve
přeceňovala její typografická samostatnost (dnes víme, že byla silně
ovlivněna švýcarským reformačním
prostředím), je nepochybné, že patří
k vynikajícím projevům českého
knihařského řemesla pozdního humanismu. Není ovšem jen muzejním
exponátem, ale dosud živým textem,
což dokazuje i vznik nového překladu,
tzv. Bible21, přihlížejícího ke kralickému
znění. Z poslední doby známe i Novou
Bibli kralickou, která usiluje zachovat
ducha a estetickou stránku původního
překladu, ale zároveň se snaží učinit
text srozumitelným co
nejširšímu
okruhu dnešních čtenářů (Nový zákon
má i bezplatnou zvukovou verzi na internetu s českými herci, např. s Janen
Potměšilem, Josefem Somrem, Ivanem
Vyskočilem).
Bibli kralické a literární činnosti Jednoty bratrské česká věda leccos dluží.
Nicméně v posledních letech se blýská
na lepší časy, zmíním jen znamenitou
knihu mladého pražského bohemisty
Roberta Dittmana Dynamika textu
Kralické bible v české překladatelské
tradici, kterou doporučuji každému
filologovi či translatologovi. A nemůžu
zatajit, že stranou nezůstává ani naše
fakulta. Doktorandka katedry české
literatury Aneta Mladějovská píše jako
jedna z mála v českém prostředí o literární
tradici
původní
Jednoty bratrské, zejména o vězněném
bratrském knězi a spisovateli Janu Augustovi.
V Národní knihovně právě končí
výstava, kde je vše, o čem jsem tady
psal, možné vidět na vlastní oči. Budete-li v nejbližších dnech v Praze,
vřele doporučuji rychle zajít na Kralickou…
Jan MALURA

