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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
RENESANCE ZA HRANICEMI ITÁLIE VI
PIETER BRUEGEL STARŠÍ

Pieter Bruegel (Brueghel) starší se narodil
mezi lety 1525 a 1530 v limburském kraji
do doby rozkvětu humanistické kultury
a zároveň zásadních náboženských a politických proměn. Brzy se přestěhoval do
Antverp, nejvýznamnějšího přístavního
města západní Evropy, kde začal pracovat
v malířské dílně.
Podobně jako většina umělců podnikl cestu po Itálii, která jej po umělecké
stránce ovlivnila. Po návratu do Antverp
začal studovat dobové zvyklosti, putoval především po venkově, účastnil se
místních zábav a pozoroval lidi kolem
sebe. V 60. letech 16. století vznikla jeho
nejznámější díla, která byla na svou dobu
velice revoluční.
Pieter Bruegel využíval zkušeností
svých vlámských a italských předchůdců,
přesto postupně opustil tradici a vzory renesance. Renesanční umění představovalo
pro renesanční umělce sumu nejvyšších
hodnot lidstva, pro Bruegela bylo umění nástrojem podporujícím nové proudy
a intelektuální snažení. Tvořil vtipné,
sarkastické, ale krásné obrazy, které ukazují zejména dobové zvyklosti a mravy
(kupř. Selská svatba, V zemi peciválů,
Svatební tanec v přírodě). Významnou roli
na jeho obrazech hraje také krajinomalba.
Do současnosti se dochovalo 43 jeho
autentických obrazů, čtrnáct z nich se
nachází v Uměleckohistorickém muzeu
ve Vídni, kam se dostaly zásluhou císaře
Rudolfa II., který Bruegelovy malby obdivoval a sbíral.
K jeho nejlepším dílům patří bezpochyby obraz Dětské hry z roku 1560. Bruegel
na něm představuje svět dětí a jejich her.

Na obraze o rozměrech 118 x 161 cm najdeme více než 230 dětí, jež se věnují
dvaadevadesáti různým hrám. Obraz je
metaforou světa dospělých. Dětské hry
jsou zde pouze záminkou k demaskování lidského bláznovství a hlouposti.
Každé dítě je zachyceno v jiné póze a také s jiným výrazem tváře. Některé z vyobrazených her se hrají dodnes.
Do současnosti se dochovaly také dva
Bruegelovy obrazy, zobrazující babylonskou věž. Geniálnější je ranější, vídeňský
obraz z roku 1563 nazvaný Stavba babylonské věže. Malíř si vybral v jeho době
velice oblíbený motiv a namaloval obraz
plný fascinujících detailů. V levém dolním rohu vidíme krále Nimroda, který
nechal věž postavit, jak se mu v dopro-

vodu architekta klanějí pro něj pracující
kameníci. Při bližším pohledu na rozestavěnou věž zjistíme, že je již zčásti
obydlena. Rovněž si uvědomíme, jak
obrovská stavba to měla být, měla sahat až do nebes. Těžkopádná stavba ale
nemůže být nikdy dokončena a nemůže
existovat, protože je spojena se selháním
čisté racionality. Je to pýcha, jež brání
člověku, aby dobře využil své inteligence. Z nedokončené stavby je zároveň
cítit pocit určité nejistoty, jakýsi odkaz na těžké okamžiky, které zažívala
malířova vlast.
Originální malíř a zakladatel
uměleckého rodu Pieter Bruegel starší
zemřel v září roku 1569 v Bruselu. Krátce před smrtí nechal spálit některá svá
díla, která považoval za kompromitující a která by podle jeho soudu mohla
uškodit jeho rodině.
		

Marek ZÁGORA

Detail jednoho z obrazů, které jsou reprodukovány na další straně. Najdete
tento detail na reprodukcich?
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OSTRAVA!!! RODINNÉ STŘÍBRO

Jubilejní kolonie Vítkovických železáren
Počátky této jedinečné zástavby
obytných budov spadají do roku
1920, kdy se Vítkovické horní a hutní
těžířstvo rozhodlo postavit v Hrabůvce
pro své zaměstnance dvacet tři nových
domů. V důsledku rozpadu habsburské monarchie ztratily železárny své
tradiční trhy, což způsobilo dočasný
hospodářský propad, proto stavební
oddělení podniku nakonec realizovalo
jen devět jednopatrových samostatných objektů poblíž dnešní Závodní
ulice, které byly situovány ve tvaru
písmene D. První rodiny se do nových
bytů nastěhovaly v září 1921. Bydlení
zde zpočátku připomínalo spíše život
na vesnici. U domů byly zřízeny chlívky
pro drůbež a vodu získávali nájemníci
ze dvou studní, které byly vykopány
ve dvoře dosud bezejmenné osady. Ke
stavbě dalších domů přistoupilo Vítkovické těžířstvo ve druhé polovině
dvacátých let. Veškeré práce tentokrát
zajišťovala na základě uzavřené smlouvy firma Moravsko-Ostravsko-Karvinská stavební společnost, s. r. o. Projektovou dokumentaci vypracoval rodák
z Uherského Brodu, architekt Arnošt
Korner. Jelikož se jednalo po finanční
stránce o velice náročnou záležitost,
nesl investiční náklady Penzijní ústav
11 úředníků a zřízenců Vítkovických že-

Jubilejní kolonie, historická fotografie.

Jubilejní kolonie.

lezáren. V letech 1926–1932 bylo postaveno osmdesát devět dvoupodlažních nebo třípodlažních omítnutých domů s 585 bytovými jednotkami,
došlo k vytvoření tří polouzavřených
bloků a kolonie tak získala podobu,
kterou má do dnešních dnů.
Během oslav stého výročí založení
Vítkovických železáren 5. prosince
1928 generální ředitel Adolf Sonnen-

		

Foto: Archiv autora

Foto: Archiv autora

schein před shromážděnými hosty
prohlásil: ,,Dělnická kolonie, která
právě teď dostala svoje architektonické zakončení, byla zbudována ve
třech letech vzhledem k tomuto jubilejnímu roku a má proto také pro
všechny časy býti nazývána Jubilejní
kolonií.“
Pro Vítkovické těžířstvo šlo
nepochybně o prestižní záležitost,
proto při celkové koncepci výstavby
kladlo velký důraz na občanskou vybavenost pro své zaměstnance, kteří
měli mít v bezprostředním okolí
svého bydliště všechny důležité
služby. V kolonii byly zřízeny tři
školky, dvě české a jedna německá.
Při zahájení druhé etapy výstavby
kolonie v roce 1926 se počítalo se
zřízením několika obchodů. Byl
zde řezník, mlékárna, obchod s potravinami
Ústředního konsumního družstva Budoucnost, obchod
se smíšeným zbožím, s domácími
potřebami, cukrárna i trafika. Kromě
toho byla obyvatelům od roku 1928
k dispozici dobře vybavená knihovna a čítárna, což bylo v porovnání s jinými dělnickými koloniemi naprosto výjimečné.
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O dva roky později začaly v kolonii
fungovat lázně, které tvořilo dvacet
sprch a devět vanových koupelen. V přízemí budovy lázní byla také sušárna
a mandl prádla. Nezapomnělo se ani
na zdravotní péči, přímo v kolonii měl
svou ordinaci lékař a ambulance Masarykovy ligy proti tuberkulóze. Jubilejní
kolonie se ve třicátých letech minulého
století stala skutečnou dominantou
obce Hrabůvky. Moderní a omítnuté domy přirozeně lákaly pozornost
veřejnosti. Vítkovickým železárnám
se podařilo vybudovat v podstatě samostatné reprezentativní městečko.
Ke zkrášlení bydlení dělnických rodin přispělo vysázení dřevin po obou
stranách centrální komunikace v kolonii. K další výstavbě obytných budov přistoupila německá okupační sprá-

va v roce 1939. Jubilejní kolonie se
rozrostla o dalších osmnáct domů.
Otázkou dalšího stavebního rozšíření
se nové vedení železáren zabývalo
vzhledem k nedostatku bytů pro
zaměstnance bezprostředně po konci
války. Stavební práce začaly v roce
1946 a protáhly se až do roku 1950, kdy
byla kolonie definitivně dokončena.
Zájem o zcela originální prvorepublikovou výstavbu projevil odbor kultury
města Ostravy již v roce 1991, kdy objekty postavené v území ohraničeném
ulicemi
Edisonovou,
Dvouletky,
Zlepšovatelů a Závodní prohlásil za
ochranné pásmo. Celková urbanistická
truktura kolonie, kompaktnost areálu
a použité architektonické řešení
přiměly Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 k podání žádosti o prohlášení

třiceti čtyř objektů za kulturní památky. Ministerstvo kultury České republiky 20. května 2002 nakonec prohlásilo
za kulturní památku pouze dvacet tři
domů postavených v letech 1926–1929
a 1939. V posledním desetiletí byly
fasády řady objektů Jubilejní kolonie
opraveny a oprávněně poutají pozornost veřejnosti i médií. K její prestiži
přispívá od roku 2008 také Komorní
klub zřízený v domě čp. 285, ve kterém
se pravidelně konají koncerty vážné,
jazzové i alternativní hudby, cestopisné přednášky spojené s videoprojekcí,
výstavy, taneční kurzy a sportovně
relaxační programy. Velký zájem u veřejnosti vzbudila např. výstava Jubilejní kolonie 1921–2012, zahájená v květnu
2012 v přízemí klubu.
		
Radomír SEĎA,
absovent FF OU

ROMANISTIKA ZVEDÁ LAŤKU:
opět tam přednášel francouzský profesor-ekonom!
V únoru letošního roku měla katedra
romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity opět příležitost přivítat
v rámci týdenního přednáškového pobytu profesora ekonomie Guy-Armel Le
Blanca z francouzské Bretaně. Pan profesor přijíždí do Ostravy každoročně už
od roku 2007, kdy jsme navázali spolupráci, která se velmi úspěšně rozvíjí.
Guy-Armel Le Blanc na katedře
romanistiky vyučuje v rámci svého
blokového přednáškového pobytu odborné předměty zaměřené na ekonomiku, právo a cestovní ruch především
pro studenty oboru Francouzština ve
sféře podnikání. Jeho široké odborné
zaměření poskytuje studentům tohoto
oboru obohacení jejich studia o nové
teoretické i praktické poznatky a vede
ke zlepšení jejich jazykových kompetencí zejména v oblasti odborného jaPan profesor Le Blanc.
			
Foto: Tomáš RUCKI
zyka, což přispívá k lepší připravenosti našich absolventů pro praxi. Tím studentům napomáhá k získání dobrého přehledu o ekonomickém vývoji i aktuální
hospodářské a politické situaci v zemi, jejíž jazyk studují, i v kontextu Evropské unie.
Díky svým rozsáhlým obchodním kontaktům organizuje profesor Le Blanc pro studenty naší filozofické fakulty i odborné
stáže realizované v rámci programu Erasmus. Studentům se tak otevírá možnost vyjet na tři měsíce do Bretaně, kde
pracují v různých institucích cestovního ruchu, informačních centrech, muzeích i firmách, mezi nimiž jmenujme například
společnost Yves Rocher. Jde o mimořádně cennou příležitost, která studentům umožňuje nejen značné zlepšení jejich jazykové
úrovně a přímé poznání cizojazyčné kultury, ale také získání profesních zkušeností, díky nimž se zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce. V letošním roce má možnost vyjet na pracovní stáže do Francie patnáct studentů katedry romanistiky.
Kromě přednášek a zajišťování stáží jsme před několika lety díky panu profesorovi zorganizovali odbornou exkurzi pro
studenty do Bretaně a dále se nám podařilo uzavřít smlouvu Erasmus s Univerzitou Bretagne-Sud.
Spolupráce s hostujícím profesorem Guy-Armel Le Blancem je pro katedru romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě po všech stránkách mimořádně přínosná. Věříme, že ji budeme moci úspěšně rozvíjet i v budoucích letech.
				
Zuzana HONOVÁ
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SAMI PROTI ZLU
POCTA JANU PALACHOVI A JANU ZAJÍCOVI
Letos v lednu a v únoru uplynulo 45 let
od sebeupálení dvou mladých chlapců,
kteří se nedokázali smířit s netečností
lidí poté, co naši zemi obsadila cizí vojska. Svou výzvu lidem, aby se probudili z letargie a protestovali, vyjádřili
způsobem nanejvýš radikálním a dramatickým – vzali si velmi trýznivým
způsobem život. Jejich jména byla
za normalizace tabu a jejich rodiny
byly po strašném šoku, který prožily,
ještě režimem za jejich čin pronásledovány!!!
Dne 16. ledna 1969 se upálil Jan
Palach, dvacetiletý student FF UK. Je po
něm pojmenováno pražské náměstí u Filozofické fakulty UK.
Jan Zajíc
Jan Palach
Dne 25. února 1969 se upálil Jan Zajíc, devatenáctiletý student střední školy z nedalekého Vítkova, zklamaný tím, že Palachův čin neměl ve společnosti
žádnou výraznější odezvu. Je po něm pojmenováno náměstí ve Vítkově.
Redakci Listů FF zajímalo, jak vnímá a hodnotí činy těchto studentů dnešní studentská generace. Z úryvků anonymní
ankety, kterou jsme pro studenty FF připravili (získali jsme kolem 70 odpovědí), uvidíte, že vztah dnešních mladých lidí je
k činům obou studentů spíš zdrženlivý, někdy rozpolcený a často kritický. Půlstoletý odstup je znát…
Není se čemu divit, každý čin je velice těsně spjat s dobou, kdy k němu došlo a měl by být proto hodnocen jen a jen v relací se „svou“ dobou. „Každá generace žije svou dobu a vnímá úplně jiné akcenty...“
Je dobře, že jsou po nich pojmenována ta náměstí...
Náměstí Jana Palacha a Náměstí Jana Zajíce.
A že jejich činem byly inspirovány dva skvělé filmy: SAMI PROTI ZLU a HOŘÍCÍ KEŘ – „jednoznačně nejlepší český
film uplynulého roku“ (Jan Hřebejk), natočený – polskou režisérkou Agnieszkou Holland....

Z vyjádření studentů na anketních lístcích:
„Vnímám to jako poslední a zoufalý
pokus vyburcovat lidi. Ale je to pro
mě nepochopitelné!“
„Člověk jako jedinec má právo
rozhodovat o sobě.
Není lehké
odpovědět, žádná odpověď nebude
dobrá ani špatná. A náš národ nemá
na co být hrdý, jsme v mnohém
zbabělí...“
„Z dnešního pohledu jsou činy
obou pošetilé...“
„Oba činy jsou bezesporu hrdinstvím. Ale byla bych ráda, kdyby se
rozhodli bojovat jinak než obětovat to
nejcennější, co člověk má.“
„Myslím, že obě sebevraždy byly
zbytečné, člověk má bojovat životem
a ne smrtí.“

„Tyto činy jsou podle mne projevem velkého národního cítění. Ale
vzít si život kvůli vyjádření postoje… “
„Každý čin je každého věc. Na jednu stranu oba mladíky obdivuji, na stranu druhou přemýšlím, zda to bylo
nutné. Myslím, že víc mohli udělat,
kdyby zůstali mezi námi.“
„Říkám si, nakolik to ovlivnilo ostatní, když pak bylo dvacet let ticha!“
„S tímto způsobem protestu nesouhlasím, považuji to za pohrdání
takovým darem, jakým je život. A navíc to bylo sobecké vůči jejich
rodině...“
„Když si uvědomím důvody, proč to
udělali, tak to vnímám jako velké hrdinství...Něčeho takového bych neby-

la schopna... Ale z druhé strany to
na mne působí jako zbytečné zahození života. Ale já se vůbec necítím
tou osobou, která by to měla hodnotit.!“
„Z hlediska společnosti to vnímám
jako velice silnou a alarmující událost,
ale u nich to muselo vycházet z absolutního zoufalství.“
„Beru to jakou velikou odvahu, ale
myslím si, že protestovat se dalo jinak. Já sama bych v té situaci určitě
nějakým způsobem protestovala.
Jsem ale pro to, aby se jejich zoufalý
čin stále a stále připomínal.“
„Bylo to hrdinství, to nejde
zpochybnit. Ale myslím, že chtěli
svůj život skončit jako hrdinové.“
„S hodnocením jsem velmi na rozpacích. Ačkoli byly jejich činy míněny
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SAMI PROTI ZLU
POCTA JANU PALACHOVI A JANU ZAJÍCOVI
pro dobro a byly velice odvážné, nejsem si jista, zda byly opravdu nutné.
Já bych volila jinou cestu.“
„Čin sebeupálení vnímám jako
velice rozporný. Na jedné straně
obdivuhodný, bylo k němu třeba
hodně odvahy, ale na druhé straně –
obětovat vlastní život a ani se nemoct
dozvědět, zda to mělo nějakou
odezvu, není to mrhání vlastním
životem?“
„…a aby jejich činy nebyly marné,
měli bychom se jimi inspirovat aspoň
tak, že nebudeme nečinně přihlížet
zlému... a pokusit se něco aktivně
změnit.”
„Statečné, ale dost zbytečné, gesto jednoho člověka většinou svět
nezmění. Člověk by se neměl snažit
přesvědčit lidi svou smrtí.“
„Život je příliš vysoká cena za to,
aby se něco změnilo. Pro oba určitě
mnoho znamenala hrdost.“
„Beru to jako vysoce odvážný čin,
oni doufali, že to pomůže našemu
národu. Náš národ by na ně neměl
nikdy zapomenout.“
„Celou rodinu zahltili smutkem,
na své nejbližší měli myslet. Těžko
říct, co všechno se oběma honilo hlavou.“
„Tyto činy jsou ukázkou čiré cti a čirého hrdinství.“
„Na první pohled je to obrovské
hrdinství, ale při jiném způsobu protestu mohli zůstat naživu.“
„Napadá mě, jestli by v dnešní
době udělal někdo něco podobného,
jestli by mládež dobrovolně položila
život za svůj stát, i když výsledek by
nikdo neznal předem...“
„Celkově mám k oběma velký obdiv, i když jim nerozumím.“
„Byl to hrdinský čin, ale až moc
radikální. Ale čas ukázal, že se na ně
nezapomnělo.“
„Hodnotím to jako nejvyšší stupeň
obětování. Jejich činy by se měly stále
připomínat dalším generacím.“
„Můžeme to brát jako ušlechtilý
čin, můžeme to brát jako bláznovství

6

a nemusíme to chápat vůbec. Takové
činy nebudou nikdy zapomenuty, je
ale otázka, zda to stálo za obětování
vlastního života. Protestovat se dá
jiným, ne tak drastickým způsobem.“
„Tyto činy, ať je hodnotíme jakkoli,
zasluhují všeobecný respekt.“
„Ukončit kvůli čemukoli dobrovolně svůj život je zbytečné.“
„Lituji lidi, kteří obětují život, aby
poukázali na nějakou situaci, A lituji
jejich pozůstalé.“
„Přestože to byl odvážný styl protestu, možná i hodný obdivu, myslím
si, že byl zbytečně extrémní a celkově
nic nezměnil, jen šokoval lidi.“
„Své životy obětovali zbytečně, vojska Varšavské smlouvy zde pobývala
ještě mnoho let...“
„Režimu, proti kterému se postavili, vůbec nevadilo, že přišli o život.“
„Tyto postavy jsou pro naši historii
velmi důležité.“
„Místo aby bojovali, tak se uklidili
z cesty...“
„Neřekla bych, že to byly činy
zbytečné, i když se výsledek hned
neprojevil. V lidech to doutnalo
dlouho...“
„Ty jejich činy byly rozhodně
odvážné. Sáhnout si na život jako
protest proti čemukoli, to chce
obrovskou kuráž.“
„Ty činy vnímám jako velmi odhodlané. Vypovídá to o přesvědčení a hrdosti těchto mladých mužů. Je to až
k neuvěření, že se někdo odhodlá
dobrovolně volit takový způsob, aby
vyburcoval lidi z lhostejnosti.“
„Je to hrdinský čin, ale ne příliš rozumný.“
„Hodnotím to velmi vysoce.
Dokázali obětovat doslova všechno –
plány, cíle, celý další život.“
„Důvody, které je k tomu dohnaly, byly šlechetné. Věřili, že jejich
sebeobětování probudí celý stát, že
nás pozvedne ze židle a donutí k přemýšlení.”
„Vysoce hodnotím jejich odvahu,
hrdinství, nesobeckost a nelhostej-

nost vůči tomuto státu, jsou to
nejryzejší charaktery..“
„Myslím, že tito studenti dali
první impuls k tomu, aby se česká
společnost dala do pohybu. Bohužel
je smutné, že to českému lidu
trvalo tak dlouho. Tito studenti si
určitě zaslouží, aby se na ně nikdy
nezapomnělo..“
„Nemyslím si, že normální člověk
by toto udělal jen proto, aby se ostatní měli lépe a něco změnilo k lepšímu.“
„Byla jiná doba, jiné vnímání hodnot. Lidé byli větší vlastenci a pro
změnu byli ochotni obětovat i život.
Já bych nic takového neudělala,
života si moc cením, upozornit se dá
i jinými způsoby.“
„Já tyto činy vysoce oceňuji, v dobovém kontextu byly pochopitelné.
Ale měli bojovat jinak. Rád bych
znal Jana Palacha a Jana Zajíce jako
úspěšné politiky, nikoli jako lidi, co
si vzali život. Zaslouží si ale úctu a památku.“
„Pro každého je v životě důležité
něco jiného. Pro ně byla důležitá svoboda, vlast, stát.“
„Těžko můžu posoudit, zda to byla
hloupost nebo hrdinství, protože si
nedokážu představit žít v té době.“
„Nejsem si jista, zda by se dnes
našel někdo, kdo by obětoval život za
vlast. Já bych tu odvahu neměla.“
„Někdo to vidí jako hrdinství,
někdo jako hloupost, jako fanatickou
posedlost vlastními pohnutkami.“
„Chápu to jako zbytečně zmařený
život, který se sice zapsal do historie,
ale neměl očekávaný efekt.“
„Vzít si život kvůli jakkoli
závažnému problému ve státě nebo
v rodině je velký nesmysl.“
Připravila Eva MRHAČOVÁ
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VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH PARTNERSKÝCH
UNIVERZITÁCH IV. B
JAK TO CHODÍ NA UNIVERZITĚ V KOLÍNĚ NAD RÝNEM,
část B
Milí čtenáři, před měsícem, znaven a doslova přemožen vysokou literární hodnotou svého díla, odhodil jsem myš nejmenované značky a slíbil vám, že se o
mém působení na Univerzitě v Kolíně
nad Rýnem dočtete v příštím čísle
našich milých Listů FF. A aby to nevypadalo, že takový doktorandský erasmovský zahraniční pobyt je pouhým
nicneděláním za peníze Evropské unie,
začnu zhurta, studijně!
Kolínská univerzita patří k nejstarším
v Evropě, byla založena v roce 1388 jako
čtvrtá ve Svaté říši římské, ale také ona,
jako mnohé jiné vzdělávací instituce,
byla zasažena válečnými událostmi,
které se proháněly starým kontinentem napříč staletími. Konkrétně
tu kolínskou postihly války s revoluční
Francií. Roku 1794 překročila francouzská vojska Rýn, načež jako jedno
z prvních rozhodnutí francouzského
establišmentu
následovalo
právě
zrušení univerzity. S myšlenkou na obnovení vysokého učení přišel po první
světové válce tehdejší starosta Kolína
Konrád Adenauer. Do nového kampusu architekta Adolfa Abela v jižní
části města, v němž koneckonců sídlí
dodnes, se škola přestěhovala v roce
1934. V době mého působení měla
kolem 50 000 studentů a byla největší
v Německu.
Dle německé tradice se hospodářské
a sociální dějiny přednáší na ekonomických fakultách, proto jsme také s Andreou Pokludovou nastoupili na Fakultě
managementu, ekonomie a sociálních věd, konkrétně v Semináři
hospodářských a sociálních dějin, který
v té době vedl prof. Dr. Toni Pierenkemper. Jako profesor „s katedrou“ byl
Pierenkemper na samém vrcholu univerzitních struktur, vedle semináře vedl
také vlastní ústav (v rámci univerzity),
který se věnoval problematice hospo-

Když autostopem, tak jen ve vozidle pro VIP.
dářských dějin pruského Slezska a byl
financován z projektů EU. Dodnes si
uvědomuji, že to pro mě bylo něco zcela
nového. A jelikož se činnost obou institucí často prolínala, bylo na počátku
složité odhadnout, kdo vlastně kam
patří. V tomto vědeckém víru se navíc

Foto: archiv autora

pohybovalo množství doktorandů,
asistentů a vědeckých pracovníků v nejrůznějších pozicích. S německou
pečlivostí však bylo vše logicky
„sesíťováno“ a kvalitně administrativně vedeno. Nebylo by ode mě upřímné,
kdybych nenapsal, že mě právě tento sys-
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JAK TO CHODÍ NA UNIVERZITĚ V KOLÍNĚ NAD RÝNEM,
část B
tém výrazně ovlivnil v době, kdy jsem
na fakultě převzal jako proděkan rezort
vědy a výzkumu.
Nechci již déle být zbytečně vážný,
ale pokud jsem již poodhalil onen
pomyslný závoj „inspirace“, musím
zmínit ještě jeden důležitý moment.
Německá univerzita je orgánem přísně
hierarchizovaným, pozice profesorů
je nezpochybnitelná, stejně jako jejich společenské postavení a prestiž.
Nikdo se nepozastavuje nad tím, že
na univerzitním parkovišti jsou pro
profesory vyhrazena parkovací místa,
ani nad tím, že na nich stojí výhradně
vozy značek Audi, BMW a Mercedes
(řazeno abecedně). Ale taktéž nikoho
nepřekvapí, že na počátku jara, když
z hor mizí poslední sníh a studenti
dle středověkých tradic (v rámci rektorského volna) vyrážejí po stopách
Nibelungů do nedalekých kopců, jde
v jejich čele týž profesor (v případě
Toniho Pierenkempera), vybavený
snad také ještě středověkými koženými kraťasy a kšandami, podkolenkami
a neuvěřitelně velkým baťohem silně
vybledlé barvy khaki, z kterého po
celou cestu vytahuje a rozdává salámy, pečivo a kolu, aby na konci putování v hospůdce ve stínu legendami
opředeného hradu Drachenfels pozval
všechny na pár „kölschů“. Právě to jsou
ony okamžiky, kdy v mladém muži
začne klíčit přesvědčení, že úcta a respekt k autoritám nemají nic společného
s povrchním šosáctvím.
Ale teď již vážně pojďme na univerzitu, aby se z avizovaného krátkého vyprávění nestal román na pokračování. V Kolíně začíná pracovní
den v 9:00 a to byl také čas, kdy jsme
od pondělí do čtvrtku usedali v lavicích
univerzitního školícího jazykového
centra pro cizince, abychom se zdokonalili v užívání naší nové „obcovací
řeči“. Jelikož účastníky kurzů byli i zahraniční posluchači studující na zdejší univerzitě, popř. na Vysoké škole
tělesné výchovy a sportu déle než jeden
semestr, byli jsme přiděleni do skupiny
se základní znalostí německého jazyka, ze které ovšem Andrea asi po měsíci povýšila, takže jsem v naší grupě A1
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zůstal sám, obklopen především Italkami, které svůj boj s němčinou vedly
již druhý semestr, a Markem Strakou,
padesátiletým filozofem z amerického
Pittsburghu, který se již třetí rok nebyl
schopen zbavit svého pověstného „Ik
byn…“. Nebylo to špatné, rázem jsem
se stal hvězdou skupiny, jelikož Italové, ať mluví jakýmkoli jazykem, mluví
vždy italsky a s Markem se tak nějak
již nepočítalo, byl jsem jediný, kdo
mohl skupině předčítat texty o Marii,
která má červenou sukni či o Klausovi,
který má (kupodivu) oblek ve skříni.
Po návštěvě audiosekce Německého
muzea v Bonnu jsem dokonce začal
exhibovat „znalostí“ výslovnosti německého jazyka v různých dialektech.
Taktéž, když s odchodem Andrey vzalo za své podezření, že jsme partneři,
začal jsem být zván svými severoitalskými spolužačkami na nejrůznější
akce a večírky, což vyvolávalo závist
jihoitalských spolužáků, kteří nebyli pro děvčata z Florencie či Milána
přijatelnými partnery ani pro běžnou
každodenní komunikaci. Bohužel, musím i dnes s lítosti konstatovat, že i přesto, že multietnická kolínská univerzita
byla plná krásných žen a dívek, připadla
na náš jazykový kroužek nevděčná role
výjimky, která potvrzuje pravidlo, což
byl důvod, proč jsem většinu nabídek
na společné trávení volných chvil „s úctou“ odmítal.
Druhou, v tomto případě již
každodenní činností, byly návštěvy
seminární knihovny. Kolínská univerzita měla již tehdy, podobně jako dnes
ta naše, knihovnu univerzitní, velké
čítárny fakultní, ale i knihovničky kateder a oddělení. Termín „knihovnička“
je ovšem v případě kolínského
Semináře hospodářských a sociálních
dějin silně zavádějící. Studovna spravovala na 50 000 svazků výhradně z oblasti
hospodářských a sociálních dějin a byla tak největší institucí svého druhu v Německu. Měla velmi kvalitní příruční
část, knihy z depotů pak byly žadateli
předkládány na počkání. Není proto
divu, že právě tato místnost na konci
chodby ve čtvrtém patře se mi stala
nejčastějším útočištěm. Cítil jsem se
zde jako doma, vždyť ještě před nedáv-

nem jsem takřka tři roky podobnou
studovnu na naší fakultě vedl. Navíc
tu kolínskou spravoval diplomovaný
knihovník Werner Vogel, který měl k Čechům velmi vřelý vztah, neboť jednou
z jeho mnoha manželek (myšleno
postupně) byla Češka. A vzhledem k tomu, že k jeho dalším koníčkům patřila
umělecká fotografie (jeho díla, která
někdy zapomněl v seminární kopírce,
budila svým pikantním obsahem u
citlivějších kolegů nemalý rozruch),
fotbal a degustace piva, našli jsme záhy
společnou řeč …, a to doslova  Díky
Herr Voglovi jsem měl také to štěstí,
že jsem si mohl zahrát na stadiónu tehdy druholigového 1. FC Köln. Turnaje,
jehož pořadatelem bylo jedno z mnoha
kolínských homosexuálních sdružení,
se účastnilo několik desítek týmů. Ten
náš, tvořený Wernerovými kamarády,
převážně čtyřicetiletými (a staršími)
intelektuály, si sice příliš nezahrál, ale
i přesto to byl nezapomenutelný zážitek!
Ale zpět na univerzitu. Během
svého kolínského působení jsem asi 1/3
svých finančních prostředků věnoval
kulturně-antropologickému průzkumu
místních pohostinských zařízení a cestování, zbylé 2/3 jsem utratil za kopírování knih, ostatní výdaje, jako např.
jídlo byly zcela zanedbatelné. Domů
jsem si tehdy odvezl (resp. své návštěvy
donutil odvést) dva kufry a jeden
šedesátilitrový baťoh knižních a časopiseckých kopií, které tvoří dodnes základ mého domácího knižního fondu.
O svém pobytu v Kolíně nad Rýnem
bych mohl vyprávět hodiny. Některé
mé historky již patří do zlatého fondu
znovu a znovu opakovaných příhod,
které dnes již žijí vlastním životem.
Jako např. jedna z mnoha návštěv Radka D. (dnes dr. R. D. Archiv města O.)
a mého bratra. Při rekonstrukci tramvajového svršku byl v centru Kolína
odkryt desetimetrový mramorový
náhrobek římského kupce. Kolíňané
byli přirozeně na tento archeologický
nález patřičně hrdí, svou velikostí i zachovalostí se jednalo o nejvýznamnější nález svého druhu na sever od Alp,
a proto mu také v nově vybudovaném
pavilonu zdejšího Římsko-germánského muzea věnovali to nejčestnější místo.
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JAK TO CHODÍ NA UNIVERZITĚ V KOLÍNĚ NAD RÝNEM,
část B
V proskleném sále se vedle obrovského, do výše se tyčícího náhrobku
skvěl do očí bijící nápis „DAS ORIGINAL…“, na to vše pak dohlížel dvoumetrový livrejovaný zřízenec. To ovšem
chlapcům nestačilo. Radoš (od 2013
Drahoš) se pýchou se dmoucího hlídače
zeptal, zda je to skutečně originál! Legenda říká (aktéři si to příliš nepamatují), že poté byli oba výtečníci hnáni holí
až za hradby města, což je samozřejmě
lež. Pravda je taková, že byli z muzea vyvedeni zadním vchodem a načipováni,
aby již nikdy nemohli do muzea vstoupit.

Nebo ta, jak jsme s Andreou a přítelkyni Hankou hledali novou cestu na
Drachenfels a děvčata, vybavená kvalitními turistickými lodičkami, musela zdolávat skalní převisy a šplhat po
šlahounech ostružiníků, nebo když jsme
během návštěvy Hornického muzea v Bochumi „nechtě“ pronikli na opulentní
odborářskou akci, která tam právě probíhala a … Ne, nebojte se, již žádné příhody.
Někde jsem četl nebo možná slyšel,
že na závěr každého dobrého příběhu
by mělo přijít poučení. Takže: Lidé,
jezděte! Každý intenzivní kontakt s no-

novým prostředím, který se neomezí
jen na povrchní konzumaci unifikovaného prostředí přímořských letovisek, obohacuje člověka na zbytek
života. Vím, není to právě epilog z nejsilnějších, ale vzhledem k tomu, že už
beztoho je tento „kolínský cestopis“
mým nejobsáhlejším psaným výstupem
za posledních pět let, bude vám muset,
milí čtenáři, stačit.
			

Aleš ZÁŘICKÝ

SLAVISTIKA: JAZYKOVÝ OBRAZ SVĚTA
Z POHLEDU PŘEDNÍCH POLSKÝCH BADATELŮ
Dne 28. 1. 2014 měla katedra slavistiky
FF OU jedinečnou příležitost hostit
dva přední polské jazykovědce, slavisty,
folkloristy a etnolingvisty. Na pozvání
ostravských slavistů zavítal do Ostravy
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński a prof.
dr hab. Stanisława NiebrzegowskaBartmińska, reprezentující nejvýznamnější badatelské centrum jazykového
obrazu světa v Polsku, tedy Univerzitu Marie Curie Skłodowské v Lublinu.
Oba lingvisté vystoupili v rámci
komponovaného bloku přednášek
věnovaných problematice kognitivní
lingvistiky, jazykového obrazu světa
a stereotypů v jazyce.
Profesor Jerzy Bartmiński se ve své
přednášce Językowy obraz świata i
sposoby jego badania. O programie
etnolingwistyki kognitywnej zaměřil
především na klíčové pojmy teorie jazykového obrazu světa a metodologii
výzkumů, jaké nabízí kognitivní (etno)
lingvistika, a to jak v polském, tak v evropském (světovém) kontextu. Profesor
zdůraznil zejména hledisko subjektivní
narace a specifika verbalizované interpretace skutečnosti. Vedle typických
ukázek práce v bádání jazykového obrazu světa (na materiále frazeologizmů)
poukázal prof. Bartmiński také na
možnosti zkoumání neologizmů ve sféře
pojmenování užitkových předmětů, in-

Prof. Jerzy Bartmiński přednáší.
stitucí, jevů nebo dokonce pojmů spojených s měnící se společností.
Úvodní teze v další části přednáškového bloku dále rozvinula profesorka Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska ve svém vystoupení Rekonstrukcja obrazu świata w »Słowniku stereotypów i symboli ludowych«. Seznámila
posluchače především s praktickým
využitím výzkumů jazykového obrazu
světa na materiále lidové slovesnosti.
Představila koncepci a metodologii
Slovníku stereotypů a lidových symbolů,
jehož cílem je, slovy autorky, „pokus o rekonstrukci tradičního obrazu světa a člověka“. Základním zdrojem Slovníku…,
který začal vycházet v roce 1996 a celkem

		

Foto: Jiří MURYC

bude čítat 7 svazků, je materiál polských
lidových textů 19. a 20. století, k němuž vědci přistupují s ohledem na jazykový systém
(tzn. etymologii, sémantické a slovotvorné
deriváty, frazeologizmy), na užití v konkrétních textech a na etnografické aspekty.
Zájem a široké možnosti teoretického a praktického využití etnolingvistických metod ve vědecké práci dokládá
fakt, že přednášek se kromě pracovníků,
studentů a doktorandů katedry slavistiky
zúčastnili také zástupci kateder českého
jazyka a historie.
Spolupráce ostravských slavistů s oběma
profesory a lublinským etnolingvistickým
centrem bude pokračovat i v budoucnu.
Jiří MURYC

9

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Praha není jenom most a hrad!

Výlet do Prahy – tradiční vyvrcholení
posledního ročníku na základní škole,
pro náctileté cíl nesporně slibující více
zážitků, zábavy a vzrušení než tradiční
trasa Bouzov-Úsov-Javoříčko určená
pro žáky 4. tříd. Výlet spjatý s řadou poprvé, především první jízdou metrem
či prvním blouděním po velkoměstě.
Trasu od Hradčan kolem malostranského chrámu sv. Mikuláše přes Karlův
most k orloji jsme šli od té doby tolikrát,
že při každém dalším pobytu v Praze se
těmto místům vyhýbáme obloukem.
Nalákat proto studenty na exkurzi do
Prahy není nikterak snadné, a to i v případě, že veškeré výlohy platí projekt
OPVK (Svět vědy – záhadný i zábavný).
Pokud se ovšem Praha nepojme trochu jinak – a možností je přitom
nepřeberně!
Exkurze konaná pro studenty kateder dějin umění a historie ve valentinském termínu 14.–16. února si proto kladla za cíl podívat se naopak
na ta místa Prahy, která povětšinou
míjíme, netušíme o nich, anebo se do
nich zkrátka jako individuální turisté
nemůžeme dostat kvůli specifickému
režimu. Odborné zaměření exkurze
– reprezentační, vilová a sakrální architektura 1. poloviny 20. století. Může
být pražské art déco, neoklasicismus
a funkcionalismus divácky atraktivnější
než excelentní pražská gotika a baroko?
Jednoznačně ano!
Výletní skupina 25 studentů uvedených kateder se o tom přesvědčila
a pravdou je, že určit jednoznačného
vítěze nejatraktivnějšího místa zájezdu
je zhola nemožné. Charakteristické
Waw se totiž ozývalo ze skupinky
pravidelně téměř při každé návštěvě
památky. Konkurence byla věru velká.
Nadčasová elegance do posledního detailu promyšlené Müllerovy vily od Adolfa Loose či luxusní reprezentační interiéry rezidence pražského primátora
ve stylu art déco od Františka Roitha
a Františka Kysely? Originální symbolistní vila Františka Bílka nebo Kotěrova
variace české chalupy v Trmalově vile?

10

U Žižkovy jezdecké sochy na Vítkově (sochař Bohumil Kafka) Foto: archiv autora
Je více spirituality a ducha v neoklasicistním chrámu Nejsvětějšího srdce Ježíšova
od Josipa Plečnika či v čisté funkcionalistické architektuře kostela sv. Václava od
Josefa Gočára? Bylo větší dobrodružství
stoupat do vrcholů věží těchto chrámů
po originálních monumentálně působících ceremoniálních rampách u Plečnika nebo dobrodružně po soustavě
chatrných žebříků u Gočára?

A co nečekané překvapení v interiéru zastrčeného kostela sv. Gabriela na
Smíchově, kde pieta pojatá v egyptizujícím beuronském stylu připomíná více
bohyni Isis a kde i sv. Jan Nepomucký
v šatě orientálního kavalíra naprosto
ruší tradiční ikonografické schéma. Či
prozatímní kostel v Libni, jehož dekorativní secesní dřevěná konstrukce
připomíná více halu tančírny či tržnice.
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Praha není jenom most a hrad!

Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova od Josipa Plečnika.

Foto: archiv autora

Právě tato nečekaná překvapení měla
u účastníků zájezdu největší úspěch.
Snad i proto zážitek z excelentní, avšak
z médií a literatury dobře známé Müllerovy vily brzo přehlušily dojmy z jiných
míst, zejména z nevšedního Plečnikova
chrámu či primátorské rezidence, s jejímiž interiéry nás podrobně seznámila
památkou nesmírně zaujatá historička
umění Šárka Gandalovičová. Dojem Veletržního paláce tradičně zkazilo arogantní chování personálu. Inu, příště
už tuto povinnou kunsthistorickou zastávku vynecháme, budeme se toulat jen
po periferii a na první pohled všedních
čtvrtích, kde nesporně znova objevíme
řadu netušených uměleckých perel. Praha, pokladnice umění a kultury, město
s největší koncentrací uměleckých
památek u nás, má vždy co nabídnout,
jen je zapotřebí nahlédnout za roh
a nedržet se tuctových turistických
bedekrů.
		
Jiří JUNG

PŘIPRAVUJE SE MONOGRAFIE O OSUDECH OSTRAVSKÝCH ŽIDŮ
Na počátku všeho byla Tóra, tedy svitky s židovskými posvátnými texty. Synagoga v Kingstonu, v jihozápadním obvodu
Londýna, dostala do užívání svitek tóry z hlavní ostravské synagogy, která byla stejně jako ostatní synagogy ve městě vypálena nacisty. Rozsáhlý soubor těchto svitků byl v době okupace zabaven a v 60. letech 20. století jej komunistický režim prodal
do Velké Británie. Prostřednictvím nadace The Czech Memorial Scrolls Trust jsou odtud svitky zapůjčovány synagogálním
sborům po celém světě.
Historie zajímavého projektu s názvem Ostrava – Group se začala psát přibližně před deseti léty. Členové židovské obce
v Kingstonu, David Lawson a Monica Popper, iniciátorka myšlenky projektu Ostrava – Group, začali pátrat po židovských
rodinách, žijících v Ostravě před 2. světovou válkou. Ty se po holocaustu rozprchly do celého světa, především do Velké
Británie, USA, Belgie a Izraele. Hned na počátku pátrání badatele mile překvapila nečekaná řetězová reakce - stačilo najít
jednu, dvě rodiny a hned se začaly ozývat další a další. David Lawson všechny aktéry žádal o poskytnutí dokumentů, fotografií, vzpomínek, korespondence, s řadou z nich vedl rozhovory.
Velkou pomocnicí v této záslužné práci mu byla paní Libuše Salomonovičová, bývalá pracovnice Ostravského muzea,
která již dvacet let dokumentuje osudy ostravských židovských rodin, do jejichž životů krutě zasáhla okupace. Je autorkou
unikátní databáze čítající dvacet tisíc karet, které napříč několika pokoleními mapují život více než sta tisíc Židů v Ostravě.
Libuše Salomonovičová dodala cenné informace v podobě “rodokmenů” s biografickými údaji o členech rodiny (což zjistila ze zdejších matrik, sčítacích operátů a dalších archivních dokumentů). Řadě rodin, jejichž předkové během holocaustu
zahynuli, tak poskytla po letech znovu první údaje o velikosti jejich rodin, jejich zaměstnání apod. Díky neustále se rozšiřujícímu počtu členů Ostrava - Group se po mnoha desetiletích podařilo najít a zprostředkovat kontakty i s netušenými
příbuznými (které odhalily právě ony genealogické rodokmeny). Takto nashromážděné dokumenty, memoáry, vzpomínky,
fotografie apod. nabídl David Lawson v digitální podobě Židovskému muzeu v Praze, aby pracně získané unikátní informace neupadly v zapomnění a byly k dispozici badatelům. Ostrava - Group dnes čítá několik set členů. Mnozí z nich v roce
2010 pobývali na několikadenní návštěvě Ostravy, během níž položili několik stolpersteinů, kamenů zmizelých, před domy,
v nichž žily jejich rodiny. Členy Ostrava - Group jsou potomci řady nejvýznamnějších židovských ostravských rodin.
David Lawson pobýval v únoru v Ostravě a zamířil také na Filozofickou fakultu. Výsledky společného dlouhodobého
bádání chystá prezentovat v publikaci o dějinách Ostravy a zdejší židovské komunity, která do války čítala přes 12 tisíc lidí.
Na monografii, která vyjde v angličtině, se podílí paní Libuše Salomonovičová, která zpracuje její biografickou část. Kapitoly
z dějin města vzejdou z pera děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity, hospodářského historika Aleše Zářického
a členky Centra pro hospodářské sociální dějiny FF OU, Hany Šústkové.
											
Jiří JUNG, Jana BOLKOVÁ
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ IV.
PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.
Ředitel Filosofického ústavu AV ČR
V roce 2002 absolvoval na Filozofické
fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
jednooborové studium odborné historie. Dále zde pokračoval v doktorském
studiu oboru Hospodářské a sociální
dějiny.
Státní rigorózní zkoušku s rigorózní prací Zrození Baťovy průmyslové
metropole. Populační rozvoj města
Zlína v letech 1880-1938 vykonal v roce
2005 (PhDr.). V témže roce úspěšně
zakončil doktorské studium obhajobou disertační práce Zrození Baťovy
průmyslové metropole. Továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně 19001938 (Ph.D.).
Od roku 2006 pracuje ve Filosofickém ústavu AV ČR, od 1. října 2013 je jeho ředitelem.
Sférou badatelského zájmu PhDr.
Ondřeje Ševečka, Ph.D., je problematika moderních urbánních dějin
(městské plánování, průmyslová města
– zvláště typ „company town“) a dějin
podnikání (fordismus, racionalizační
hnutí, tovární práce). Na příkladu firmy
Baťa modelově zkoumá procesy související s pronikáním fordismu na evropský kontinent. Současně analyzuje
sociální kontexty rozvoje baťovského
podnikání, jehož nedílnou součástí
bylo budování specifického městského
prostředí.
Za svoji významnou vědeckou
činnost byl Ondřej Ševeček v červnu
2013 oceněn prestižním vyznamenáním Akademie věd ČR, Prémií
Otty Wichterleho, která je udělována
mladým badatelům AV ČR za mimořádné vědecké počiny.
Pane doktore, jste zlínským rodákem, ale v rodném listě máte uvedeno místo narození Gottwaldov.
Ovlivnila Vás tato skutečnost?
Určitě. Pro historika je velmi
důležité zažít nějakou historickou
událost. A právě v období přechodu
Gottwaldova na Zlín se toho událo
hodně. Osobní zkušenost s prožitkem
dějinných událostí je pro historika velmi podstatným a důležitým faktorem.
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PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.			
Zlín byl na počátku 20. století malým
městem s 3 000 obyvateli, s rozvinutou ševcovskou výrobou, jejíž
produkce směřovala jen na lokální
jarmarky. Nebyla zde žádoucí infrastruktura, dopravní dostupnost,
chyběla potřebná silniční síť apod.
Co vedlo Tomáše Baťu k vybudování
obuvnického průmyslu v
údolí
říčky Dřevnice?
Vybudovat průmysl v této oblasti
bylo jedním z mála Baťových iracionálních rozhodnutí. Říčka Dřevnice
způsobovala časté záplavy, byl zde
problém se získáváním užitkové i pitné vody, takže místo pro vybudování
průmyslové metropole bylo po všech
stránkách zcela nevhodné. Domnívám
se, že zde Baťa chtěl transformovat své
americké zkušenosti, uskutečnit americký sen. Zlín byl jeho rodištěm, on byl
paternalistickým podnikatelem s vizí
a ideou ekonomicky pozdvihnout
město i celý rodný kraj.
Naopak za pozitiva můžeme
považovat fakt, že v okolí neexistovala
výrazná industriální tradice, která by
bránila v zavádění nových výrobních
poznatků a nebyly zde instituce, které
by vystupovaly proti zájmům továrny.
Specifická poloha Zlína byla zároveň
bonusem ke vzniku její unikátní urbánní kompozice. Zlín je právem
považován za nejhezčí realizaci z baťových továrních měst. Díky koncepci

Foto: archiv autora

zlínského architekta Františka Gahury
vznikla mimo jiné unikátní zahradní
čtvrt cihlových rodinných domků,
zasazená do zeleně a volně otevřená do
Dřevnického údolí. Cílem této urbánní
koncepce bylo vytvořit pro pracující
příjemné relaxační prostředí koncipované jako protiklad k jejich úmorné
pásové práci.
Z jakých vzorů mohli tehdejší architekti z hlediska historického
vývoje při projektování ideálního
továrního města vycházet ?
V 19. století již v Evropě existovala
tovární města, jedno z prvních vystavěl
anglický průmyslník Robert Owen.
Na konci 19. století v anglickém městě
Saltaire už registrujeme i výstavbu
některých základních zařízení pro
zaměstnance (závodní kantýny, obchody s potravinami). Realizuje se paternalistická bytová výstavba modelových továrních dělnických sídlišť – typickým příkladem je například
úspěšný projekt nových Vítkovic, vedený snahou včlenit průmyslový řád do
městského prostoru.
Výstavba Zlína, jediného továrního
města postaveného v meziválečném
období, byla tudíž koncipována v intencích reinterpretace konceptu paternalistických továrních měst, ale
už s využitím moderních vědeckých
poznatků v oblasti managementu a so-
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ IV.
ciální politiky, které se odrazily v kom- Dějiny Baťova koncernu 1894-1945, jež
plexně propracované sídelní koncepci. je vlastně dílem marxistické historiografie té doby. Já jsem se ve své monoČemu říkáme v souvislosti s Baťo- grafii zaměřil především na sociální
vou americkou zkušeností tzv. for- kontexty rozvoje podnikání, nezpradismus?
covával jsem klasickou byznys historii,
Fordismus je systém organizace že bych znovu psal dějiny Baťova konpráce, který vznikl v Americe na po- cernu. To je obrovským úkolem i v součátku 20. století a byl označován za vislosti s tím, jak pokročilo bádání o
symbol amerického industriálního nadnárodních korporacích v Americe
úspěchu.
a v západní Evropě. A firma Baťa je naJeho principem je rozdělení tovární prosto exemplárním příkladem forvýroby na jednotlivé, vědeckými mování nadnárodního koncernu, rané
poznatky ověřené dílčí pracovní úkony a velice zajímavé strategie expanze.
s cílem dosažení co největší produkti- Když ale očistíme Lehárovu monografii
vity práce.
od ideologických nánosů, tak tam
dodnes najdeme řadu platných závěrů
Souvisí s fordismem i urbanistický a faktů včetně odpovídající struktury.
rozvoj měst?
Nicméně stav poznání za padesát let
Určitě s tím souvisí i městský ur- od vzniku této publikace obrovsky
banismus, zejména ve Zlíně. Prin- pokročil.
cipy, které regulovaly chod továrny,
se uplatňovaly i při stavbě města jako Tomáš Baťa byl mimo jiné průtakového. Svébytný architektonický kopníkem nového pohledu na zamodel továrních budov byl vytvořen městnaneckou politiku, bydlení,
v USA, jednalo se o tzv. The Model Fac- sociální politiku, urbanistický roztory. První budova tohoto typu byla voj měst apod. V současné době
postavena pro Fordovu továrnu v roce pokračujete v bádání Baťova odka1913 v Detroitu. Systém stavby budov zu, tentokrát v evropském kontextu.
odpovídal principům moderního ma- Můžete Vaše vědecké plány a cíle
nagementu. Budova železobetonového blíže konkretizovat?
skeletu o šířce jednotlivých polí 6,15 x 6,15
Expanze Baťova koncernu byla
se dala flexibilně přizpůsobovat organi- obrovská. Zaměřujeme se na evropský
zaci výroby a rozšiřovat dále v raciona- prostor a na tovární města, která byla po
lizovaných modulech. Tomáš Baťa ten- vzoru Zlína budována v řadě zemí Evroto model převzal a začal ho uplatňovat py. Jedná se o dvacet lokalit, které začal
při výstavě své továrny.
budovat v době velké hospodářské krize,
když se ukázalo, že firma je samozřejmě
V roce 2009 vyšla Vaše první mono- závislá na exportu svých surovin. Byla
grafie nazvaná Zrození Baťovy prů- to doba, kdy se začínají uzavírat promyslové metropole. Tato publikace tekcionistickými opatřeními jednotlivé
je doposud ojedinělým uceleným národní ekonomiky. Ve Zlíně se začíná
pohledem na jednotlivé platformy zastavovat výroba a další možností jak
Baťovy koncepce rozvoje Zlína.
dál expandovat bylo zakládat továrny
Zároveň doposud nejsou zpra- v jednotlivých zemích Evropy. Začínalo
covány komplexní dějiny Baťova se v Jugoslávii, v Německu apod. - na velkoncernu. Čím si obě skutečnosti kých trzích, které byly pro koncern Bavysvětlujete?
ťa klíčové. V Evropě jich vybudoval dvaJe to dáno zaměřením české historio- cet.
grafie, kdy otázky hospodářských dějin
Vzhledem k pojednávaným témaa dějin podnikání nejsou v českém pros- tům a problémům je výzkum rozdělen
toru příliš akcentovány a téma Baťa je do čtyř hlavních okruhů. První okruh je
v rámci českého prostoru mimořádné. zaměřen na objasnění otázek souviseDoposud je opravdu jedinou klíčovou jících s genezí specifického sídelního
monografií mapující dějiny Baťovy a sociálního modelu, který se stal nedílfirmy publikace od Bohumila Lehára nou součástí baťovských podnikatelských

aktivit. Druhý okruh se koncentruje
na objasnění konkrétních otázek a problémů spojených s ekonomickými,
sociálními a výrobně-organizačními
podmínkami, jež přivedly vedení
koncernu k zakládání továrních měst
doma i v zahraničí. V třetím okruhu
se jedná primárně o zmapování vývoje jednotlivých lokalit a popis jejich
specifik. Čtvrtý okruh je zacílen na
komparaci baťovského Zlína jako
referenčního modelu výstavby s ostatními sledovanými firemními městy.
V rámci projektu proběhla v roce 2011
mezinárodní konference Company
Towns of the Bata Concern. Hlavním
výstupem projektu bude obsáhlá
monografie mapující poprvé tuto
mimořádné zajímavou (a v dneš-ní
době i vysoce aktuální) kapitolu moderní evropské historie.
A co mimoevropské lokality Baťova
koncernu?
Těch míst, na kterých firma vyráběla, byly opravdu desítky. My se zaměřujeme pouze na ty, které byly
rozvíjeny na základě komplexního projektu továrního města. To znamená,
že nemapujeme všechny výrobní
závody, které Baťův koncern měl. Těch
bylo obrovské množství. Zabýváme
se těmi, které byly plánovány na podobně komplexním modelu jako Zlín.
Sociální péče o zaměstnance, bydlení,
urbanistické plány a tak dále. Takže
v Evropě se to týká už zmíněných dvaceti lokalit. Pak byly továrny v době
meziválečné, například v Indonésii,
v Severní Americe, další se začínaly
budovat na konci 30. let – byla jich
opravdu celá řada.

Pane doktore, necelý půlrok zaujímáte významný post. Přejeme Vám
hodně úspěchů ve Vaší řídicí činnosti a další zajímavé počiny ve Vašich badatelských aktivitách.
Za rozhovor poděkovala
Jana BOLKOVÁ

13

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Výstava Ázerbájdžánská cesta k nezávislosti
v Galerii Na Půdě

Zprava studentka Shabnam Asadova, děkan Aleš Zářický, autor výstavy Eldar Valiyev, studentka Heyran Mustafaeva, student Mendelovy univerzity Emin Rasulzade.			
Foto: Miroslav MAŇAS
Prostory Galerie Na Půdě Filozofické
fakulty Ostravské univerzity neslouží
jen k výstavám profesionálních umělců,
ale i k prezentaci studentských počinů.
Této možnosti využily ázerbájdžánské
studentky Šebnem Asadova a Hejrán
Mustafaeva, které nyní na základě smlouvy s Bakuskou slovanskou univerzitou
v Baku studují magisterské obory na filozofické fakultě. Oslovily českou
pobočku občanského sdružení Azerbaijan Student Network (sdružující
ázerbájdžánské, české i jiné zahraniční
studenty a mládež v České republice),
která zprostředkovala výstavu autentických reportážních fotografií, jež
výmluvně dokumentují tragické lednové
události roku 1990, které vedly k obnově
nezávislého Ázerbájdžánu.
V noci z 19. na 20. ledna vládnoucí
elita skomírajícího Sovětského svazu
brutálně potlačila mírovou demonstraci proti vedení Ázerbájdžánské komunistické strany.
K
potlačení
manifestačního
vyjádření občanů jedné z tehdejších
patnácti republik Sovětského svazu
bylo Moskvou do Baku posláno 26 000
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vojáků včetně zvláštních jednotek.
Sovětská armáda s podporou tanků,
helikoptér a námořnictva nečekaně
zaútočila na město jako na nepřátelskou
pozici v konvenční válce, bez rozmyslu
zabíjela neozbrojené obyvatele Baku,

Z vernisáže.		

k rozehnání civilistů používala obrněná
vozidla a zbraně vhodné pro sofistikovanou válku.
Navzdory míře brutality se třetí
den masakru shromáždilo u hromadných pohřbů obětí kolem dvou
milionů lidí a tím byl demonstrativně
porušen sovětskou vládou nařízený
vojenský zákaz vycházení. Počínaje
20. lednem občané Ázerbájdžánské
sovětské socialistické republiky začali
hromadně odevzdávat a veřejně pálit
členské průkazy Komunistické strany
Ázerbájdžánu, byly rozpouštěny komunistické a komsomolské organizace
včetně regionálních a městských. K 25.
lednu 1990 z řad Komunistické strany Sovětského svazu vystoupilo více
než 200 tisíc občanů Ázerbájdžánské
sovětské socialistické republiky, zahrnující různé národnosti včetně Rusů. Za
rok, v říjnu 1991, Ázerbájdžán obnovil
svou nezávislost.
Úvodní slovo na vernisáži pronesli
děkan fakulty profesor Zářický a autor
výstavy Mgr. Eldar Valijev. Ten v krátkosti shrnul lednové události roku 1990,
které přirovnal k událostem srpna 1968
v Československu či aktuální situaci na
Ukrajině. Zároveň pohovořil o činnosti
české pobočky Azerbaijan Student Network, jíž předsedá. „Prostřednictvím
společných studentských česko-ázer-

			

Foto: archiv autorky
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Výstava Ázerbájdžánská cesta k nezávislosti
v Galerii Na Půdě
bájdžánských projektů chceme překlenout propast mezi ázerbájdžánskou
a českou společností a zvýšit tak povědomí o Ázerbájdžánu jako přátelské
zemi i strategickém partneru České republiky,“ uvedl Valijev.
Po vernisáži následovala beseda o této jihokavkazské zemi spojená s videoprojekcí. Její účastníci se dozvěděli řadu
zajímavostí z ázerbájdžánské historie
i současnosti, z nichž některé zmiňuji:
Ázerbájdžán byl v průběhu staletí
součástí Perské říše, od roku 1828 pak
carského Ruska. 28. května 1918 byla
Mamedem Aminem Rasulzadem vyhlášena Ázerbájdžánská demokratická
republika (1918-1920). Byl to první zdařilý pokus o vytvoření demokratické
a sekulární republiky v muslimském
světě, která jako první země s muslimskou většinou zavedla volební právo žen.
V dubnu 1920 obsadila Baku sovětská
armáda a byla vyhlášena Ázerbájdžánská sovětská socialistická republika. 23.
srpna 1991 byl přijat zákon o svrchovanosti Ázerbájdžánské republiky a 18.
října 1991 byla opětně, po 93 letech,
vyhlášena její samostatnost.
V současné době hlavními odvětvími národního hospodářství země
zůstává i nadále (přes snahu diversifikovat ekonomiku) ropný průmysl,
těžba a zpracování zemního plynu a stavebnictví. Ázerbájdžán je nositelem
světového prvenství v provedení pevninského ropného vrtu (v roce 1844)
a taktéž v realizaci vrtu podmořského
(v roce 1949).
Soudě podle zájmu projeveného
studenty o „zemi ohňů“, věříme,
že prostřednictvím plánovaných
společných projektů Azerbaijan Student Network budou následovat další
zajímavé akce.

		

Jana BOLKOVÁ

Ázerbajdžánská cesta k nezávislosti
Černý leden roku 1990

rok ’68 jinak

Výstava fotografií

Sdružení Azerbaijan Student Network si Vás dovoluje pozvat na výstavu dokumentárních fotografií
Černý leden 1990 | rok ’68 trochu jinak, která se od 20. února do 12. března koná v Galerii Na Půdě
Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 7. NP, Reální 5, Ostrava.

Pozvánka na vernisáž.

Z výstavy Ázerbájdžánská cesta k nezávislosti.

Foto: Miroslav MAŇAS
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Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Volební program kandidáta na děkana Filozofické fakulty
Ostravské univerzity pro období 2014-2018
Vážení členové akademické obce, technicko-hospodářští pracovníci Filozofické fakulty Ostravské univerzity, na základě usnesení Akademického senátu
Filozofické fakulty Ostravské univerzity ze dne 12. 12. 2013 byli kandidáti na děkana pro volební období 2014-2018 vyzváni, aby předložili volební program
v intencích Přílohy č. 3 Zápisu z jednání
AS FF OU z téhož dne. Současně pro
případ kandidatury stávajícího děkana
senátoři deklarovali zájem o písemné
vyjádření k naplňování volebního programu, s nímž kandidoval v roce 2010
pro volební období 2010-2014. Vzhledem k tomu, že výše zmíněná bilanční
zpráva bude předložena akademické
obci před jejím zasedáním 6. 3. 2014,
zaměřím se v tomto dokumentu pouze
na nástin výhledu činnosti fakulty pro
nadcházející volební období.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity od roku 2008, kdy započala výrazná
restrukturalizace českého vysokého
školství, expandovala a následně stabilizovala své (velmi) silné postavení v rámci Ostravské univerzity i mezi filozofickými fakultami České republiky. Z hlediska celkového hodnocení fakulty
(RIV – samostatně, koeficient K –
mobility, subkapitola RIV, 8. rámcový
program EU / Horizont 2020, vědeckovýzkumné struktury, další zdroje etc.,
podíl na přerozdělovaných studentech
dle kvality, ad.) považuji, mj. také v souvislosti s nepříznivými trendy ve změně
váhy sledovaných položek v rámci koeficientu K, za přijatelnou strategii pozvolného vzestupu a upevňování stávajících pozic.
Aby fakulta mohla své strategické
cíle naplnit, je nezbytné optimalizovat chod jejích jednotlivých částí. Lze
předpokládat, že počet financovaných
studentů ze strany MŠMT bude i nadále klesat a naopak bude kladen stále
větší důraz na položky spojené s vědou
a výzkumem. Tyto tendence se odrazí
také v rozpočtu univerzity a následně
jednotlivých fakult. Filozofická fakulta
je sice jako celek v rámci univerzity
úspěšná, jak v procesu mezifakultního „přerozdělování“ studentů, tak i při
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čerpání zdrojů na vědu, výzkum a podporu mobilit, nicméně se ukazuje, že jednotlivá fakultní pracoviště netvoří homogenní celek, nýbrž se svou strukturou, spektrem činností a z toho plynoucími potřebami do značné míry liší.
První skupinu tvoří pracoviště,
která se v průběhu uplynulých šesti
let bez výraznějších vnějších zásahů
průběžně transformovala v souladu
s hlavními trendy českého vysokého
školství. Svou roli zde sehrála již v roce
2008 dotvořená struktura kvalitních
pedagogických i vědecko-výzkumných
pracovníků, aktivní politika zaměřená
na podporu vědy, široká možnost
uplatnění publikačních výstupů etc.
Rozpočet transformovaných kateder je
tvořen přibližně 1/3 z příjmů za studenty, 2/3 pak reprezentují příjmy za vědu,
zahraniční výjezdy atd. Vybraní pracovníci mají nižší pedagogické zatížení, což
jim skýtá větší prostor pro odbornou a výzkumnou činnost.
Druhou skupinu tvoří pracoviště,
která byla na počátku transformace
v některém z výše uvedených kritérií znevýhodněna, popř. jejich vedení reagovalo na probíhající změny
opožděně. V případě této na naší fakultě nejčastěji reprezentované skupiny
bude v následujících letech nezbytná intenzivní spolupráce vedení fakulty a kateder. Mnohdy mají tato pracoviště nemalý růstový potenciál a mohou v blízkém časovém horizontu, mj. také díky
probíhajícím interním změnám, rozšířit první skupinu. Naopak v případě
pracovišť, u nichž může dojít k vědecko-výzkumnému regresu, a to jak
z vnějších (např. pokles RIV bodů v souvislosti se změnami v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných ČR, důraz na publikování
v jiných než domácích časopisech
atd.), tak z vnitřních příčin, bude nezbytné minimalizovat dopady (změna
publikační strategie, personální motivace, vytváření zárodků nových
vědeckých týmů, přerozdělení pedagogického zatížení). Pokud nepovede
žádné z těchto opatření ke stabilizaci,
musí se pracoviště snažit o dofinanco-

vání svých činností z tzv. jiných zdrojů
(ne z vědy a výuky), což však nesmí
vést ke stagnaci vědeckých aktivit. Třetí
skupinu tvoří katedry nové s variabilními možnostmi rozvoje.
Hlavní úkol budoucího vedení proto
primárně nespatřuji v rozšiřování fakulty o další pracoviště či studijní obory,
nýbrž ve stabilizaci excelentních kateder, v podpoře a zajištění příznivých
podmínek pro dynamický růst stagnujících a nově vzniklých pracovišť. Ve všech
případech považuji za zásadní práci vedoucích kateder, přičemž s posilováním
jejich kompetencí musí být zvyšován
také důraz na osobní zodpovědnost.
Vyjádření k Zápisu z jednání AS FF
OU z 12. 12. 2013 (Příloha č. 3)
I. Propagace fakulty (webové stránky;
akce typu Den otevřených dveří a Noc
vědců; Erasmus; odkazy na webových
stránkách partnerských škol; přilákání
kvalitních studentů): V rámci personální a funkční restrukturalizace děkanátu
FF OU bude zřízeno pracovní místo referenta pro práci s veřejností. Finanční
podklady byly zpracovány personálním
oddělením a představeny na zasedání
AS FF OU 12. 12. 2013.
II. Fungování komisí fakulty (jasný
statut a pravidla fungování komisí,
např. výběrové komise; častější zasedání
stipendijní komise; včasné vyplácení
peněz studentům); komise FF OU
jsou poradním orgánem děkana fakulty.
S výjimkou komise disciplinární a komise stipendijní (jejich personální
struktura je podmíněna příslušnými
ustanoveními zákoníku práce, resp. VŠ
zákona) navrhuje jejich složení děkan
s ohledem na proporční zastoupení
pracovišť fakulty. Dle úzu předsedá
ediční komisi proděkan pro vědu a výzkum, stipendijní komisi proděkan pro
studium, výběrové komisi proděkan
pro rozvoj a zahraniční vztahy (do 2010
byla funkce proděkana pro VaV a RaZV
kumulována, komisi proto předsedal
děkanem pověřený pracovník, což přetrvalo i v období 2010-2014) a komisi
disciplinární děkanem pověřený pracov-
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covník mimo vedení fakulty. Vzhledem k nárůstu variabilních finančních
prostředků v oblasti vědy a výzkumu byla v roce 2010 z ediční komise
vyčleněna komise pro projektovou
a grantovou činnost, které předsedá
rovněž proděkan pro VaV. Další
komise může děkan jmenovat ad hoc
na dobu určitou (posouzení konkrétního případu) nebo na dobu neurčitou.
Komise mají pouze poradní hlas,
veškerá rozhodnutí, nejsou-li v rozporu
se zákonem, jsou v plné kompetenci
děkana. Ve stipendijní komisi jsou ze
zákona zastoupeni studenti, kteří mohou kdykoli iniciovat její zasedání.
III. Studijní agenda (lepší informovanost studentů; organizace studia v rámci programu Erasmus): Studenti FF
OU jsou informováni prostřednictvím
webových stránek fakulty, formou hromadné, popř. osobní mailové korespondence, v případě, že tak nařizuje
zákon,
prostřednictvím tištěných
dokumentů poštou. Organizaci studia
v rámci programu Erasmus koordinuje

referát zahraničních vztahů v kooperaci s katederními garanty. Na konkrétní otázky spojené s tímto bodem jsem
připraven odpovědět na zasedání akademické obce 6. 3. 2014.
IV. Provoz fakulty (servis IT techniky
v učebnách FF OU; pokrytí budovy
wifi připojením; rekonstrukce sociálních zařízení; otázka menzy; vytvoření
fakultní školky): Servis IT techniky na
FF OU zajišťuje CIT pověřený pracovník dislokovaný v budově E. V případě
jeho nepřítomností zajišťuje náhradu
CIT. Rovněž pokrytí všech prostor OU
bezdrátovou komunikační síti a kvalitní šíření signálu garantuje CIT. V případě potřeby je možno s konkrétním
požadavkem kontaktovat CIT výlučně
prostřednictvím mailové korespondence. Běžné opravy prostor a zařízení,
včetně sociálního, probíhají průběžně
a jsou financovány ze zdrojů fakulty.
Finančně náročné rekonstrukce a novostavby jsou realizovány v rámci schváleného dlouhodobého generelu OU ze zdrojů OU (poskytovatel se liší dle typu in-

vestice) s variabilní participací fakulty.
Menza OU je součástí OU. Její řízení je
plně v kompetenci rektora OU, resp. jím
pověřených pracovníků. Rozhodnutím
rektora OU z 4. 11. 2013 (viz Zápis z jednání MKR č. 9/13 ze dne 4. listopadu 2013,
bod 3) bude menza provozována v roce
2014 za stávajících podmínek, bez zásadních investic. O případný finanční propad
se se souhlasem AS OU podělí všechny
fakulty OU. FF OU se aktivně do řešení
problematiky menzy zapojuje (viz Zápis
z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 12. 12. 2013, bod 7).
O zřízení univerzitní školky jednalo
vedení FF s vedením PdF, obě strany se
shodly na užitečnosti tohoto zařízení.
V případě, že by byl projekt realizován,
probíhal by v gesci PdF s finanční podporou FF (popř. jiných fakult). Realizace
všech investičních akcí se bude přímo
odvíjet od výše a struktury rozpočtu
fakulty.
V Ostravě 23. 2. 2014
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.

JARMILOVA DĚKANSKÁ ÚVAHA INSPIROVANÁ
KOUŘOVÝM OBLÁČKEM
Vlak drkotavě přeskočil výhybky
v Dluhonicích a pak znovu nabral rychlost směrem na Ostravu. Po pravé straně minul Přerov. Z vysokého
štíhlého továrního komínu stoupal
tenký bílý obláček. Jarmilovi se vybavilo slovo „konkláve“.
Právě totiž na zpravodajském portálu Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity (http://www.online.muni.
cz) četl projevy kandidátů na děkana.
Co je přes rozdílnou dikci a věk jejich
autorů spojovalo, bylo vědomí změn.
I „kamenná“ brněnská fakulta cítí, že
se doba mění: nastupuje nová generace
vědců, ubývá studentů, co rok se mění
podmínky hodnocení kvality a financovat současnou podobu filozofických
fakult je čím dál těžší. Projev rektora
MU, který na shromáždění rovněž vystoupil, se nesl v podobném duchu
jako proslovy kandidátů. Mimo jiné
negativně hodnotil malou fluktuaci
akademiků s poukazem na nedobrý
fakt, že všichni jsou spolužáky či žáky

svých kolegů – je tedy třeba otevřít
fakultu lidem zvenku.
Jarmil si proklikával jednotlivé texty
a přemítal, co uslyší v projevu kandidáta
na děkana FF OU. Sebechválu? Jak jsme
dobří, snad i nejlepší? Nebo zazní jasně
formulované úkoly a cíle, nepříjemná
kritika nedostatků a hlavně konkrétní
změny a plány?
Jistě je na co navazovat. Předchozí
čtyři roky fakultu zásadně změnily. Ze
školy zahleděné do sebe a tun svých
sborníků se stala sebevědomá vědeckovzdělávací instituce, která se nebojí
konkurence. Ale tento „skok“, jak rád
říká současný děkan, představoval
buď maximum, kterého byla schopna, a dál už zase bude žít jen z toho,
„co bylo“. Anebo fakulta využije šance
a pokračováním změn a jistou jejich razancí bude v nastoupené cestě
pokračovat.
Druhé funkční období bývá těžší než
první. Může totiž přinést nejen vavříny
a pokrok, ale mnohem častěji bývá ne-

seno již jen udržováním stávajícího,
všeobecnou únavou a koncepční invenci nahrazují pouze občasné „výstřední“
nápady typu fúze, změna informačního
systému, v horším případě velká amnestie. Vlastně již o nic nejde.
V situaci naší fakulty však jde
o hodně, ačkoliv si to možná ani
neuvědomujeme. Filozofické fakulty
třiadvacetileté nebo pětadevadesátileté totiž v současnosti řeší stejné
problémy, a jak se s nimi poperou, to
rozhodne o jejich bytí či nebytí.
„Klesá nám počet získaných grantů
na výzkumné projekty. Zásadní význam
nabývají zdroje získané za publikované
výsledky výzkumné a umělecké činnosti
– v jejich získávání má naše fakulta rezervy. Téměř 68 procent všech výsledků
registrovaných v RIV není financováno.“
(prof. Milan Pol)
„Úkolem fakultního oddělení pro
vědu a výzkum nemůže být zbytečné
zprostředkovávání komunikace mezi ře-
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šiteli projektů a rektorátem, ale
poskytování podpory specifické pro
potřeby různorodých humanitních
oborů fakulty, a to nad rámec servisu
poskytovaného na úrovni rektorátu. Týká se to jak administrace realizovaných projektů, tak fundraisingu, tedy
aktivního vyhledávání dalších možností
financování z domácích i mezinárodních zdrojů.“
(prof. Libor Jan)

ností z jiných fakult či vysokých škol,
vymezením jasných odpovědností a kompetencí).“
(prof. Libor Jan)

„a) Systematizace webových stránek
fakulty a kateder (tak, aby se nedublovaly informace).
b) Jednotná prezentace konferenčních
a publikačních aktivit, tak, aby bylo od
úvodních informací zřejmé, že FF MU je
místo, kde se dělá věda.
c) Prezentace ostatních důležitých vý„Zajištění stabilního prostředí pro
naplňování pedagogických a výzkum- sledků.“
ných cílů na úrovni fakulty i jednot- (prof. Petr Kyloušek)
livých pracovišť se neobejde bez […]
nalezení způsobu přeměny děkanátu
„Je marné se utěšovat, že na sesterv efektivní servisní pracoviště a prostře- ských fakultách může být situace často
dí pro pracovníky i studenty fakulty horší. Nemylme se: i některé nové univer(mj. případnou restrukturalizací, po- zity (Ostrava, České Budějovice) v kvalimocí obsazování vedoucích míst jednot- fikačních parametrech u některých
livých oddělení na základě výběrových oborů Brno předstihují.“
řízení, eventuálním přebíráním zkuše- (prof. Petr Kyloušek)

I když trasu Olomouc – Ostrava jel
Jarmil už podruhé za čtyři dny, znovu
si pohrával s názvy stanic. Lidová etymologie do nich vložila i kus příběhu
ostravské filozofické fakulty: DLUHONICe, PŘE-rov, HRANICE, SUCHDOL… a pak už STUDÉN-KA a OSTRAva, nebo OST-rava? Uvidíme…
Vlak vyjel z HRANIC na druhou část
trati – příští stanice bude SUCH-DOL.
Ale třeba tam jen projíždí a dojede
rovnou do cíle. Ta druhá část cesty by
už měla ubíhat více zOSTRA!
Jarmil
(Jaroslav DAVID)

Redakce uveřejňuje tento kontroverzní příspěvek názorově
vyhraněného autora, s nímž se
ale redakce neztotožňuje.

NOVINKY NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA
Autory jednotlivých příspěvků
Civilizace a dějiny, Pohled dvaceti
českých vědců - Miroslav Bárta, jsou přední čeští vědci z oblasti humanitních i přírodních věd – Václav
Martin Kovář (eds.)
Vančata, Jiří Svoboda, Jan Turek,
Předkládaná kniha si klade za cíl no- Miroslav Bárta, Alžběta Danielisová,
vým, unikátním způsobem představit Petr Charvát, Jiří Macháček, Václav
souhrnně, v jediném svazku, dějiny Drška, Jaroslav Pánek, Martin Kovář,
člověka na této planetě. Za tímto Miroslav Petříček, Jakub Rákosník,
účelem přináší ve dvou desítkách ese- Václav Cílek, Petr Pokorný, Jan Kozák,
jí myšlenky a názory nejlepších Ivan Šedivý a Marie Šedivá Koldinská,
českých vědců a akademiků na dané Jiří Janák, Jan Royt a Michal Stehlík.
téma. Publikace má dvě části. První,
Jedná se o unikátní interdisciplinárchronologickou, tvoří dějiny světa od ní vědecký projekt, a to nejen v rámci
vzniku člověka po současnost; na ní České republiky, který zprostředkovává
navazující druhá část má tematický syntézu a interpretaci bádání mnocharakter a soustředí se na vybrané ha vědních oborů. Kniha je svým
hlavní aspekty lidských dějin.
zaměřením určena široké čtenářské
Editory knihy jsou egyptolog a arche- obci a jistě najde uplatnění i v rámci odolog profesor Miroslav Bárta a historik borných kruhů a jako doplnění výuky
světových a obecných dějin profesor v rámci vysokoškolského prostředí.
Martin Kovář. Jejich předchozí společná Jaké byly, jsou a mohou být osudy lidpublikace, Kolaps a regenerace: cesty stva na této planetě? Na to hledá
civilizací a kultur (Praha: Academia odpověď právě vycházející publikace
2011), se stala bestsellerem a získala nakladatelství Academia s předmlucenu rektora Univerzity Karlovy v Praze vou rektora Univerzity Karlovy v Praze
za tvůrčí počin roku. Oba badatelé jsou a předsedy Akademie věd České republiky.
členy vědecké obce Filozofické FakulDoporučená prodejní cena: 635 Kč
ty Univerzity Karlovy v Praze.
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Akademická příručka českého jazyka - Markéta Pravdová
Internetovou jazykovou příručku
kolektivu autorů Ústavu pro jazyk
český AV ČR využilo během prvních
tří let od jejího zpřístupnění více než
milion uživatelů. Její výkladová část
nyní vychází poprvé knižně. Najdete
zde obecná poučení o českém jazyce,
zejména o pravopisu, tvarosloví a některých syntaktických jevech. Ve výkladech se uvádějí i rozpory v údajích,
které jednotlivé jazykové příručky
přinášejí, nebo rozdíly mezi kodifikací
a spisovným územ, a to s hodnotícím
komentářem a doporučeným řešením.
Kniha je určena jak široké veřejnosti,
tak profesionálním uživatelům, zvláště
učitelům a studentům.
Doporučená prodejní cena: 395 Kč

Připravila Eva MRHAČOVÁ
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Z MOUDROSTI NAŠICH PŘEDKŮ

Únor
Februaris

má 28, někdy i 29 dní

Počasí dle stoletého kalendáře: Již na počátku a pak od 13. do 18. sníh a vítr, na to až do konce přílišná zima. Dne přibývá o 1 hodinu 38 minut. Délka dne 9 hodin 20 minut až 10 hodin 58 minut.

Den Co a jak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dokél ludé chleba jedli a vodu pili, dycky dobře živi byli.
Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.
O svaté Veronice bývá ještě sanice.
Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
Na svatou Dorotu, někdy teče do botů.
Svatý Radko — na poli hladko.
S robú do světa, tajak s žebřem do hory.
Svatá Apolenka čítá dříví na polénka.
O svaté Školastice navleč si rukavice.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Zle je v tem domě, gde kohút čučí a slépka zpíve.
Na močálu čardáš netancuj.
Svatý Valentýnek — jara tatínek.
Čím hrnec navře, tým aj smrdí.
O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
Gdo žgárá do osího hnízda, dostane jedu, místo medu.
O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Lepší s mladým mezi kameňama, než se starým mezi peřinama.
Když v únoru mušky létajú, to v marcu robky v ruce chuchajú.
Roba, fajka a kůň sa nepoščává.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček.
Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je.
Prácu na zutřek dělaj dnes, zelé na dnešek zutra zez.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.
Mladým dovede byť každé tela.
S dobrým mužem možeš byť na pustých horách, se zlým je zle aj v dědině.

Zahrádkář

Domácí zápisky

Příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku.
Zahrádkář dokončuje přípravné práce pro jaro. Veškeré
práce na ovocném stromoví a keřích hledí v tomto měsíci dokončiti. Zakládá pařeniště a vysévá do něho semena květinová a zeleninová podle plánu svého potřebná.
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
ALEJE – ÚCHVATNÝ FENOMÉN NAŠÍ KRAJINY
V předcházejících třech číslech Listů
FF jsme Vám, milí čtenáři Listů,
představili nejstarší české stromy – tisíciletou Klokočovskou lípu, pod kterou odpočíval Karel IV., 700 let starou
Lukasovu lípu spojenou s tolerančním
patentem a Tatobitskou lípu, jejíž stáří
se odhaduje na 800 let.
Náš obdiv a naše úcta však patří nejen stromům-solitérům, ale i alejím
zdobícím mnohé staré cesty. Iniciátorem jejich vysazování byli především
panovníci a šlechta. Aleje doprovázely
cesty k centrům osad a ke šlechtickým
sídlům.
„Aleje patří k naší historii,“ říká Eva
Mračanská, dendroložka z Agentury
ochrany přírody a krajiny v Ostravě,
„první zmínky o nich máme už z dob
Karla IV. a jejich velký rozmach nastal
za Marie Terezie a Josefa II.“
Řada starých alejí se dochovala
dodnes, jsou staré 150, 170 i 200 let.
Cesty vroubené alejemi bývají dost
úzké a v době vysoce rozvinutého automobilismu se projevuje silná snaha aleje odstranit, protože se stávají příčinou
dopravních nehod.. Návrhů na kácení
alejí přibývá...
Ochránit aleje, tyto výrazné krajinné dominanty před kácením se u nás
pokouší nevládní organizace Arnika.
Jako jedno z možných opatření na jejich ochranu vyhlásilo sdružení Arnika natírání kmenů stromořadí bílou
barvou. Bílá barva nejenže odpuzuje
stromové škůdce, ale hlavně funguje
jako reflexní plocha pro světla vozidel
a přispívá tak ke zvýšení bezpečnosti
silničního provozu. Arnika neúnavně
přesvědčuje místní úřady o pozitivech
takových kroků.
Arnika jako nezisková organizace
vyhlašuje každoročně finanční sbírky
na natírání stromů.
I Vy se můžete akce na záchranu
alejí zúčastnit. Můžete poslat 190 Kč
na plechovku bílé barvy pro označení
jednoho stromu aleje, můžete si „svůj“
strom přijít/přijet i natřít. Nedávno
zachránili občané, kteří nakoupili bílou barvu, historickou alej u Dolních

Tošanovic na Frýdecko-Místecku, která má téměř 100 nádherných zdravých
stromů.
Před pěti lety byla v Německu
vyhlášena anketa nazvaná Alej roku.
Je skvělé, že díky iniciativě, kterou vyvinula Arnika, se anketa rychle ujala
i u nás. V loňském roce bylo do této anketní soutěže nominováno 61 stromořadí! A internetového hlasování se zúčastnilo více než sedm tisíc lidí. Ti
rozhodli, že největší obdiv si zaslouží
alej spojující jihomoravské Jedovnice
a Lažánky.

Význam alejí i ankety skvěle vysvětlují slova mluvčího Arniky Vratislava Vozníka: „Aleje jsou úchvatným fenoménem
naší krajiny a musíme si je chránit. V létě
chrání cestovatele před slunečním žárem, v zimě omezují tvorbu sněhových
jazyků na silnicích. Poskytují útočiště
řadě druhů živočichů. Stromořadí mají
svůj půvab v každé roční době... Stromy okolo silnic, ale i drobných cestiček
do naší krajiny rozhodně patří a proto
dlouhodobě pracujeme na jejich ochraně. Tomu má pomoci i anketa Alej roku.“
Eva MRHAČOVÁ

