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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
RENESANCE IX.

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA ZA HRANICEMI ITÁLIE
Renesanční sloh v architektuře se od
konce 15. století začal šířit z Itálie
do ostatní Evropy. Nejprve se prvky
renesanční architektury začaly objevovat na pozdně gotických stavbách. Od
druhé třetiny 16. století se začali italští
kameníci a zedníci stěhovat do západní a střední Evropy. Jednalo se většinou
o umělce průměrných tvůrčích schopností, proto docela snadno splynuli
s místními řemeslníky a umělci. Evropské země si „osvojily“ renesanční sloh
přibližně během padesáti let a vytvořily
vlastní národně specifické renesanční
umění.
Jednou z nejmonumentálnějších a zároveň největší renesanční stavbou na světě, na níž se silně projevuje italský vliv,
je zámek a klášter Escorial nedaleko Madridu ve Španělsku, který byl
postaven jako panovnické sídlo pro
španělského krále Filipa II. (1556-1598).
Tento král měl mimo jiné velký vliv
na výslednou podobu výzdoby interiérů. Stavbu o půdorys u 161 x 207 metrů postavili v letech 1563 až 1584 architekti Juan Bautista de Toledo, mimo jiné žák Michelangelův, a Juan de Herrera.
Klášter byl zasvěcen sv. Vavřinci z Escorialu na paměť vítězství Španělska
nad Francií v bitvě u Saint-Quentinu
v roce 1557. Král zamýšlel vybudovat
rodové pohřebiště a jako nejlepší se ukázala myšlenka rozsáhlého kláštera,
který měl být zasvěcen Filipovu
oblíbenému světci, sv. Vavřinci. Často
se dokonce hovoří o tom, že půdorys
Escorialu má připomínat rošt, na němž
byl Vavřinec zaživa pečen.

Na první pohled „nenápadná“ stavba
byla umně umístěna do krajiny a byla
zamýšlena především jako sakrální architektura. Významnou roli má však
i královský palác, jenž tvoří asi jednu čtvrtinu celého objektu. Součástí
rozsáhlého areálu je také škola a knihovna. Na výzdobě Escorialu se podíleli
přední malíři a sochaři, např. El Greco,
Tizian a Velázquez. Escorial je proslulý
i svou neuvěřitelnou sbírkou relikviářů
(původně jich bylo 7 500).
Ve Francii původně používali architekti prvky renesanční architektury
na pozdně gotických stavbách. Dobře
viditelné je to na hojně navštěvovaných
zámcích na Loiře, kupř. Ambois, Blois
nebo Fontainebleau. Výjimečné postavení mezi francouzskými zámky zaujímá Chambord, v jehož architektuře
se prolíná pozdní gotika s renesancí,
přesto se jedná o úchvatnou stavbu.
Zámek byl postaven pro francouzského
krále Františka I. v letech 1526-1536,
resp. 1547, kdy byla dokončena královská apartmá, a je největším na Loiře.
Má obdélníkový půdorys o rozměrech
156 na 117 metrů, najdeme v něm 440
místností a nádherné schodiště, které
je samo o sobě považováno za skvost
renesanční architektury (hovoří se dokonce o návrhu samotného Leonarda
da Vinciho, který pracoval pro Františka
I., ale zemřel krátce před zahájením
stavby). Z gotické architektury má zámek čtyři válcovité věže v rozích a samotné jádro paláce tvoří donjon,
obytná věž typická pro středověké
hrady.

V Německu patří mezi zajímavé renesanční stavby kupř. radnice v Augsburgu, která je považována za jednu
z prvních profánních renesančních
staveb na sever od Alp. Příkladem
renesanční architektury ve střední
Evropě jsou pak např. krakovské Sukiennice. Původně gotický objekt
poničil v roce 1555 požár a stavba dostala novou podobu, na níž se podíleli
italští architekti.
Marek ZÁGORA

Escorial
		 - nádvoří před kostelem.
Všechna fota: archiv autora
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OSTRAVA!!! RODINNÉ STŘÍBRO
POZDNĚ BAROKNÍ VÝZDOBA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
Mariánský sloup a socha sv. Floriána

Ostravské hlavní náměstí bylo od
založení města (1267) lemováno nízkými dřevěnými domy. Postupně
se z náměstí stalo místo konání
výročních trhů a centrum kulturního
a společenského dění.
Důstojnější vzhled dostalo náměstí
poté, co jeho střed ozdobila sochařská
díla – Mariánský sloup (1702) a socha sv.
Floriana (1763). Součástí výzdoby náměstí
byla původně i kašna, kam proudila voda
z prvního městského vodovodu.
Název náměstí prošel řadou proměn:
Ringplatz → Hlavní náměstí → Masarykovo náměstí (od r. 1919) → Hlavní
náměstí (po dobu 2. světové války) →
Masarykovo náměstí (1945–1953) →
nám. Lidových milicí (1953–1989) →
Masarykovo náměstí (1989–dosud).
Město s množstvím dřevěných domů
bez komínů (z komína se platila daň)
bylo v historii často ničeno požáry, po
nichž vždy dolehla na obyvatele těžká
bída. Po obrovském požáru v roce
1556 bylo měšťanům doporučeno, aby
stavěli více z kamene a cihel než ze dřeva. Teprve císař Josef II. vydal 1787
všeobecný požární řád, který přikazoval
stavět u domů cihlové komíny.
Eva MRHAČOVÁ
MARIÁNSKÝ SLOUP s Immaculatou
(neposkvrněnou Pannou) na vrcholu
byl na náměstí instalován z podnětu
měšťanských vdov Marianny Brandlinové a Magdaleny Brugmannové za vlády císaře Leopolda I. roku 1702. O těchto skutečnostech vypovídá latinský nápis na podstavci, jímž se monument
zasvěcuje Bohu a Bohorodičce jako uctívané patronce celé obce. Ostravský sloup
s madonou lze považovat za vzdálenou
kopii vídeňského sloupu Am Hof z roku
1645, který sloužil jako symbolická ochrana Vídně před Švédy na konci třicetileté
války. Moravskoostravský sloup byl
patrně zbudován jako výraz úlevy po těžkých časech, pokračujících po třicetileté
válce ničivým požárem (1675) a povodněmi v 70. a 90. letech 17. století. Nejen jednodušší kompozicí a pohybem
madony liší se ostravský opus od ví-

Mariánský sloup

			

deňského: ostravská Panna Marie v bohatě zřaseném šatu stojí se sepjatýma rukama na měsíci, zatímco vídeňská překonává draka; vídeňský bronz doprovázezejí čtyři štítonoši, zatímco ostravský sloup
je na postamentu dekorován čtyřmi
rokokovými vázami. Autora díla ztotožňujeme se jménem vytesaným na římse
podstavce – Ioaness (Johann) Hyacint Zelandr, blíže však zůstává nerozpoznán.
Druhým, téměř tragickým dějstvím
života Immaculaty byl počátek šedesátých let minulého století. V rámci
širšího urbanistického zásahu, ale především z „očistných“ ideologických dů-

Foto: Marie ŠŤASTNÁ

vodů musela ustoupit nové reprezentaci. V roce 1960 byl sloup spolu s dalšími
objekty doslova překotně zlikvidován.
Jeho fragmenty byly odsunuty do areálu zámku v Kravařích, poté v ještě více
zuboženém stavu na tamní evangelický
hřbitov a dále pokračovala smutná pouť
zlomků do ostravské ZOO.
V roce 1961 nahradila mariánský
sloup monumentální dioritová socha
Milicionáře (320 cm), dílo akad. sochaře Vladislava Gajdy. Jeho sochařsky
nesporně kvalitní práce navlékla na sebe
dobově podmíněný ideologický plášť...
V roce 1990 stihl sochu podobný osud
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POZDNĚ BAROKNÍ VÝZDOBA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
Mariánský sloup a socha sv. Floriána
Socha sv. Floriána stála na náměstí
bezmála 200 let: 1763-1960. V r. 1960
byla z náměstí z ideologických důvodů
odstraněna, stejně jako Mariánský
sloup. Po „odsunu“ se sv. Florián dostal
s Mariánským sloupem do Kravař a prošel spolu s ním ještě dalšími zastávkami.
Nakonec se v roce 2008, poté, co jej zrekonstruoval akad. sochař Jakub Gajda
(syn sochaře Vl. Gajdy!) vrátil na své
původní místo na Masarykově náměstí
a za účasti všech hasičských sborů byl
vysvěcen biskupem ostravsko-opavské
diecéze Františkem Lobkowiczem.
Marie ŠŤASTNÁ
Immaculata

Před otištěním tohoto článku iniciovala redakce Listů FF studentskou anketu
s názvem JAKÉ SOCHY JSOU UMÍSTĚNY NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ A CO
O NICH VÍTE?
Bylo pro nás příjemným překvapením, že 59 % studentů (20 ze 34 dotázaných) na otázku správně odpovědělo,
někteří projevili i detailní znalosti a dokázali tak, že po velmi frekventované
trase filozofická fakulta → Masarykovo
náměstí → minikinokavárna procházejí
nikoli se zavřenýma očima. CHVÁLÍME!
		
Eva MRHAČOVÁ

Foto: Marie ŠŤASTNÁ

jako Immaculatu, jen s tím rozdílem, že
tato nikoli zanedbatelná masa kamene
zmizela neznámo kam. (O jejím osudu
nebyl údajně informován ani sám autor,
jenž pád vlastního díla ještě zažil.)
Nový zvrat – tentokráte ve prospěch
nejstaršího ostravského sochařského sakrálního opusu – nastal v roce 1990, kdy
byl stav památky publikován, v roce 1991
schválena její rekonstrukce a návrat na původní stanoviště. Napomohla i veřejná
sbírka a v roce 1992 byla socha instalována na přibližně stejném místě, obrácena oproti původní orientaci směrem
do prostoru náměstí. Na rekonstrukci
sloupu, restaurování a vybavení dekorem
se podíleli restaurátoři a kameníci ze
Vsetína pod vedením sochaře Miroslava
Machaly a kovářská dílna Václava Kitzbergera z Rožnova pod Radhoštěm.
O rychlé vrácení sloupu na náměstí
se velmi zasloužil doc. Petr Holý, historik umění z z FF OU.
SOCHA SV. FLORIÁNA
Na centrálním náměstí doprovázela
sloup s mariánskou statuí socha sv. Floriána. Jejího autora neznáme, víme jen,
že opakující se požáry přivedly město
k nápadu postavit na náměstí sochu
sv. Floriána, katolického mučedníka ze
3. století, patrona hasičů a všech profesí souvisejících s ohněm – kominíků,
hutníků, hrnčířů a pekařů. Socha sv.
Floriána v oblečení římského vojáka
a s nádobou na hašení zdobila už v té
době náměstí mnoha evropských měst
i vesnic. Její původní autor je neznámý.
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Foto: Marie ŠŤASTNÁ
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VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH PARTNERSKÝCH
UNIVERZITÁCH VI.
Mgr. IVA DEDKOVÁ, Ph.D.
Mgr. Iva Dedková, Ph.D., působí jako odborná asistentka
na katedře romanistiky, oddělení francouzštiny. Magisterské studium anglické a francouzské filologie absolvovala
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Francouzština a Francie jí učarovaly natolik, že se rozhodla
pokračovat na této univerzitě v oboru Románské jazyky
i ve studiu doktorském. V roce 2002 obhájila na UP doktorskou práci na téma La fonction des prépositions en français contemporain.
Na katedře romanistiky FF OU, kde působí od r. 2007,
vyučuje především odborný francouzský jazyk, reálie frankofonních zemí a didaktiku, odborně se věnuje analýze francouzských předložek a vybraným didaktickým problémům.

Mgr. IVA DEDKOVÁ, Ph.D.

JAK TO CHODÍ NA UNIVERSITÉ DE LORRAINE
Université de Lorraine (v překladu
Lotrinská univerzita) vznikla v roce
2012 spojením čtyř univerzit, které se nacházejí ve francouzském regionu
Lotrinsko (Lorraine), a to především
ve městech Nancy a Mety (Metz). Tento „nový gigant“ se skládá z mnoha
fakult (filologie, medicína, přírodní
vědy, farmacie, právo a ekonomie, obchod, inženýrství, architektura atd.),
rozmístěných do 53 lokalit, a čítá asi 52
000 studentů, z nichž přibližně 7 000
tvoří studenti zahraniční. Katedra romanistiky FF OU má v rámci programu Erasmus několikaleté kontakty
především s UFR Sciences du Language
(původně se jednalo o Université Nancy 2), kterou bychom mohli zhruba
přirovnat k naší Filozofické fakultě,
neboť nabízí obdobnou skladbu studijních oborů (filologie, učitelství, historie,
sociologie, komunikace atd.). Její kampus se nachází v centru Nancy, nedaleko historického jádra města a také
hlavního vlakového nádraží (z nádraží
sem dorazíte pěšky za 15 minut).
Ono Lotrinsko, jež se skládá ze čtyř
departementů, je jediným fran-

couzským regionem, který sousedí se
třemi státy – Německem, Belgií a Lucemburskem. Nancy a Mety patří k jeho nejvýznačnějším městům a občas
spolu soutěží o to, které z nich bude
považováno za „hlavní“ město regionu.
Svědčí o tom např. i fakt, že vlakové
nádraží Lorraine TGV, které zajišťuje
dopravní spojení s pařížským letištěm
Charlese de Gaulla, se nenachází ani
v Nancy, ani v Metách, nýbrž v polích
mezi oběma městy. Samotné město
Nancy čítá 105 000 obyvatel a nachází
se v departementu Meurthe-et-Moselle.
Nancy je nejenom městem studentským, ale i městem kulturním a historickým. K jeho největším klenotům patří slavné Stanislavovo náměstí (Place
Stanislas), které nechal v 18. stol. vybudovat Stanislas Leszczynski, polský
král a vévoda lotrinský. Stanislavovo
náměstí figuruje na Seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO a mnozí
jej považují za jedno z nejkrásnějších
na světě. V roce 2006 dostalo Nancy
ocenění od časopisu Le Nouvel Observateur, který ho zvolil „nejpříjemnějším
městem Francie“. Návštěvníci jistě

ocení nejen jeho strategickou polohu
(jízda rychlovlakem z Paříže netrvá ani
dvě hodiny a do Lucemburku dojedete
za necelé tři hodiny), ale rovněž snadnou dostupnost jednotlivých lokalit v rámci města, jeho nádherné historické centrum, bohatou architekturu
či např. procházky městskými parky.
Na co si ale návštěvníci občas stěžují, to
je nevlídné zimní počasí (zimy jsou zde
chladné a suché). Pojedete-li do Nancy, nezapomeňte ochutnat některou
z místních specialit. Snad nejslavnější
je quiche lorraine, tj. slaný koláč se šunkou a vejci, který můžete jíst teplý nebo
za studena. Jste-li na sladké, okuste
třeba mandlové pusinky (macarons)
anebo bergamotové bonbóny (bergamotes). V zimě se můžete zahřát mirabelkovým likérem (Eaux de vie Mirabelle).
Ale vraťme se k UFR Sciences du Language. Poprvé jsem tam přijela na týdenní přednáškový pobyt na podzim roku 2008. Ve studovně centra
CRAPEL, které se specializuje na didaktiku jazyků, mi dali k dispozici počítač
a samozřejmě možnost konzultovat
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JAK TO CHODÍ NA UNIVERSITÉ DE LORRAINE
knižní fond. Se studovnou sousedí
velká kancelář typu open office, kde
se členové týmu věnují své práci. Pro
případné konzultace využívají dvě
malé konzultační místnosti. Je zde
také kuchyňka, ve které se u kávy anebo u oběda (ten je nutno si přinést s sebou) vedou rozličné rozhovory, často
i na odborná témata. Od roku 2008
se sice vyměnili někteří členové týmu,
ale centrum CRAPEL se svou příjemnou
atmosférou stojí dále, jen dnes spadá
pod laboratoř ATILF. Mimochodem,
dva jeho členové se v nedávné době
seznámili s Ostravou a s naší katedrou
– v březnu roku 2012 k nám zavítal dr.
Claude Normand, který byl hlavním
přenášejícím na „Závěrečné konferenci
projektu SYNERGIE“ (jednalo se o projekt celouniverzitní), a v dubnu 2014 dr.
Francis Carton, a to v rámci programu
Erasmus (přednáškový pobyt).
A jak probíhá studium na francouzské univerzitě? Obdobně jako u nás,
jen jednotlivé výukové celky jsou
delší, a tak dvě hodiny přednášek jsou
prostě dvě hodiny čistého času. Někteří
francouzští kolegové proto dělají
uprostřed krátkou pauzu. Co se týče
zkoušení na konci semestru, to probíhá
pouze písemnou formou. Při hodnocení se používají známky od 0 do 20,
přičemž 0 představuje známku nejhorší

Nancy, univerzitní kampus.
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Nancy, univerzitní kampus.
a 20 známku nejlepší.
Jelikož bych vám též ráda přiblížila
názor našich studentů, poprosila jsem
Veroniku Fujákovou, studentku 2. ročníku oboru Francouzština ve sféře podnikání, která v zimním semestru
2013/2014 absolvovala studijní pobyt
právě na Université de Lorraine, aby
připojila pár svých postřehů a odpověděla na mé otázky.

Foto: Barbora MŽIKOVÁ

Foto: Barbora MŽIKOVÁ
Veroniko, co se vám na francouzské
univerzitě líbilo nejvíce?
Veľmi sa mi páčilo okolie univerzity.
Uprostred kampusu filozofickej fakulty
je udržiavaný trávnik zo stromami, kde
si častokrát študenti oddýchnu alebo
si dajú nejakú desiatu. V areáli kampusu sa taktiež nachádza športové
stredisko a hneď cez cestu je plaváreň.
Po zakúpení karty môžu študenti
navštevovať akékoľvek športové aktivity, ktoré sú v ponuke a je ich naozaj veľa.
Taktiež sa mi veľmi páčilo, že študovňa
aj knižnica sú k dispozícii aj v sobotu,
čo odcení určite mnoho študentov.
Existuje naopak něco, co byste
změnila?
Určite sa nájde pár vecí, ktoré by som
zmenila. Hneď na začiatku ma zarazili toalety, ktoré sú pre mužov aj ženy
spoločné. Predstavte si, že čakáte, kým
sa uvoľní toaleta a zrazu odtiaľ vyjde
nejaký muž. Trošku zvláštne. A to nebola jediná vec, na ktorú som si nevedela zvyknúť. Dlžka vyučovania. Jedna
vyučovacia hodina trvala 2 hodiny.
Myslím si, že po hodine a pol už väčšina
ľúdí nevnímala, o čom vyučujúci hovorí. A problém bol aj to, že medzi týmito
vyučovacími hodinami nebola žiadna
prestávka. Takže sa len rýchlo presunie-
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JAK TO CHODÍ NA UNIVERSITÉ DE LORRAINE
te z jednej učebne do druhej, pričom si
nestihnete dať ani malú desiatu.
V čem se liší výuka na francouzské
a české univerzitě?
Výuka na francúzskej univerzite sa od
tej našej veľmi nelíši. Jediná odlišnosť je
už spomínaná dlžka vyučovacej hodiny,
čiže 120 minút.
Jaký dojem ve Vás zanechali
francouzští pedagogové a rovněž
francouzští studenti?
Francúzski pedagogovia sú veľmi milí,
ochotní pomôcť, vysvetliť vám to, čomu
nerozumiete. Študenti sú na rozdiel od
tých našich trošku menej snaživí, ale
nehádžem všetkých do jedného vreca.
Samozrejeme, ak niekoho požiadate o
pomoc alebo o poznámky z hodiny, sú
ochotní a ústretoví.
Můžete nám přiblížit Vaše ubytování na kolejích?
Ubytovanie na koľajoch bolo trošku
zvláštne. Už doma s vybavovaním som
mala problém. Nikto mi na maily neodpisoval, týždeň pred odchodom som ich
doslova bombardovala mailami, avšak
odpovede som sa nedočkala. Takže keď
som prišla na recepciu, nemala som
ani jeden papier, ktorým by som sa
preukázala. Chvalabohu, milý recepčný
našiel v počítači nejaký dokument, ktorý
sa ma týkal a aj bez poistenia na izbu,
ktoré som ešte nemala vybavené, keďže
bola sobota, ma bez problémov ubytoval.
Pretože som bola unavená z cesty, už mi
bolo úplne jedno, že namiesto renovovanej izby, o ktorú som žiadala, mi pridelili izbu v ešte nerenovovanej budove.
Šok nastal po otvorení dverí. V izbe nad
umývadlom a okolo okna bola pleseň!
Pleseň, po francúzsky „la moisissure“
bolo prvé slovíčko, ktoré som sa v Nancy
naučila. Nakoniec som sa večer znovu
vrátila na recepciu a žiadala o inú izbu.
Dokonca som si mohla vybrať. A vybrala som si dobre, na prvom poschodí,
z ktorého sa stala taká česko-slovenská
chodba. Aj keď mi stále z vodovodného
kohútika kvapkala voda, izba mala len
9 m², v sprchách tiekla strašne horúca
voda, ktorá se nedala nastaviť, toalety
a sprchy boli spoločné pre mužov aj ženy,
v kuchynke bola iba jedna dvojplatnička,

Nancy, Stanislavovo náměstí.
na posteli len dáky akože vankúš a úbohá
deka, dalo sa to zvládnuť. Pretože nieje
dôležité, kde si, ale s kým tam si!
Chutná Vám lotrinská kuchyně?
Které speciality jste si oblíbila?
Lotrinská a všeobecne aj francúzska
kuchyňa mi veľmi chutí. Výborný je
„quiche lorraine“, lotrinský slaný koláč,
ale aj „tarte aux mirabelles“, naopak

Metz. 		

Foto: Veronika BUJÁKOVÁ
sladký koláč s mirabelkami (slivkami).
V cukrárni určite neodoláte sladkým
makaronom. Raz v nedeľu sme boli
na obede u jednej francúzskej rodiny,
kde sme mali možnosť ochutnať naozaj všeličo. Rôzne druhy syrov, ovčí,
kozí, s mandľami, „pot-au-feu“, „pain
d´épice“, a aby som nezabudla, aj mierne alkoholický „cidre“.
Iva DEDKOVÁ

Foto: Veronika BUJÁKOVÁ
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O psychologickém testování...
Ve středu 23. dubna 2014 v 15,00 hod.
proběhla další z cyklu akcí nazvaných
Inspirativní osobnosti současné psychologie, kterou uspořádala katedra psychologie FF OU. Jejím protagonistou byl
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.,
který přednášel na téma Aktuální otázky psychologického testování v ČR. Na
závěr svého vystoupení se stal kmotrem
právě vydané monografie z produkce
autorů katedry psychologie (Z. Mlčák,
H. Záškodná) - Prosociální charakteristiky osobností dobrovolníků (Ostrava,
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2013).
Zúčastnění posluchači měli možnost
vyslechnout přednášku významného
českého psychologa, který pracuje jako
vedoucí metodologického oddělení
brněnské pobočky Psychologického
ústavu Akademie věd České republiky
v Brně. K jeho širokým výzkumným
zájmům patří psychometrika, psychosémantika, kvalitativní metodologie, statistická analýza dat, faktorová
analýza či sémiotika. Prof. Urbánek byl
řešitelem mnoha významných výzkumných projektů a působí jako dlouholetý
člen řady domácích i zahraničních profesních organizací a společností (např.
European Association of Personality
Psychology, European Association for
Methodology, Standing Committee for
Tests and Testing of EFPA aj.).
V roce 2005 obdržel Prémii Otto
Wichterleho. Ta se uděluje mimořádně
kvalitním a perspektivním vědeckým
pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého
poznání. Je autorem několika knižních
publikací, v roce 2011 byl jedním z autorů monografie o problematice psychometriky, která patří podle odborné
psychologické veřejností k všeobecně
uznávaným základním publikacím,
vztahujícím se k této tematice. Po
skončení přednášky jsem prof. Urbánka
požádal o odpověď na několik otázek.

Bohužel ne. Ale nějaké, někdy i podobně vážné problémy, jako se vyskytují u nás, jsou v řadě zemí Evropy.
Jaký je Váš názor na zveřejňování
přeložených zahraničních dotazníků v rámci bakalářských nebo
magisterských prací?
Na Masarykově universitě uveřejňujeme závěrečné práce na internetu. Citlivá data a také metody je podle mého
názoru lepší nezveřejňovat, ale uvést
je pouze v tištěné práci. V elektronické
podobě je nezveřejňovat. Musíme si
ale uvědomit, že o složení a fungování
řady testů a dotazníků se může kdokoli
dozvědět z volně dostupných knih a odborných článků. Názor, že metody lze
spolehlivě utajit, je mylný.
Máte nějaký návod, jak zabránit
tomu, aby na internetu nebyla k dispozici řada psychologických metod?
prof. Urbánek
Foto: Zdeněk MLČÁK
Jak moc je důležité, aby určitý test byl
recenzován renomovaným autorem?
Pro mě osobně asi vůbec ne. Ale pro aplikovanou psychologii by recenze kompetentním autorem mohla být jedna z forem, jak dát odborné veřejnosti na vědomí, který test je kvalitní a který ne.
To, že je to zřejmě užitečný způsob, jak
si hlídat metody, naznačují i trendy ve
světě. V řadě zemí se metody recenzují.
Patříme k zemím, které mají vydávání a recenzování psychologických testů skutečně dobře ošetřené?

Nemám žádný návod. Pokud nejsou
porušena autorská práva, nelze tomu
nijak zabránit.
Existují v České republice výsledky
nějakých právních sporů, které se týkají nevhodného použití psychologických testů?
Dosud ne. Aspoň o nich nevím. Brzy
se dozvíme, jak dopadne žaloba tvůrců
jistého barvového testu proti Unii psychologických asociací ČR. Použití diagnostických metod v soudně znaleckých
posudcích ale představuje pole, kde se toho asi hodně děje a kde se otázky kvality těchto metod mohou brzy začít řešit.
Za rozhovor poděkoval
Zdeněk MLČÁK

Jaké nejdůležitější vlastnosti by podle Vás měl mít seriozní psychologický test?
To je jednoduché. Validitu, reliabilitu
a normy. To, co je součástí dobré standardizace. Je to popsáno ve světové
(a částečně i české) odborné literatuře.
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Foto: Zdeněk MLČÁK
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ŠPANĚLSKÉ ODDĚLENÍ SE OTEVÍRÁ ZAHRANIČÍ
Možnost poznat, jak se to dělá jinde,
patří k významným impulzům k vlastní
práci.
Katedra
romanistiky
dlouhodobě využívá právě k tomuto
účelu řady zahraničních programů,
z nichž nejvýznamnější je zcela
pochopitelně ER A SMUS. V rá mci
těchto mobilit naši studenti už tradičně vyjíždějí studovat na španělské univerzity a podle jejich zájmu se počet
uzavřených smluv mezi naší katedrou
a partnerskými ústavy ve Španělsku
navýšil. V současnosti nabízíme
studentům možnost studijního pobytu na univerzitách v Málaze, Almeríi, Santanderu, Oviedu, Santiagu de
Compostela, Valladolidu a Vitorii.
Studenti navazujících magisterských
programů pak hojně využívají stáží

a stalo se již tradicí, že většina z nich
svou povinnou praxi plní právě ve Španělsku.
Také členové katedry se každoročně
představí na výše zmíněných univerzitách. Na některých z nich (Santiago de
Compostela, Málaga) patříme k pravidelným zahraničním hostům.
Přijetí zahraničních studentů nebo
učitelů bylo vždy, na rozdíl od výjezdů
studentů, složitější a spíš výjimečné.
Letos se však situace obrátila a díky
novým kontaktům a vyvinutému úsilí
studují letos na naší katedře dva Poláci z univerzity ve Varšavě a dokonce
jedna Španělka z Universidad de Oviedo.
Roste i počet přednáškových
kontaktů. Letos měli naši studenti

možnost vyslechnout celkem deset
přednášek zahraničních profesorů.
Jmenujeme ty nejzajímavější: Francisco Javier Rodriguez Abraham z Peru
přednesl cyklus o důsledcích studené
války v Americe, Fernando Villagómez
Porras z Mexika přednášel o mexické
emigraci do Spojených států. Eva
Reichwalderová z Univerzity Mateja
Béla v Banské Bystrici seznámila katedru s novými trendy v audiovizuálním tlumočení a Daniela Ováriová
z téhož univerzitního pracoviště
přednášela o nových pohledech na J.
L. Borgese.
V organizování přednáškových cyklů zahraničních odborníků budeme
pokračovat i v dalších letech.
Jan MLČOCH

Maraton v četbě Dona Quijota
Román Důmyslný rytíř Don Quijote
de la Mancha napsal španělský romanopises Miguel de Cervantes před
více než 400 lety. Až do současnosti
uchvacuje autor své čtenáře od
nejmenších až po literární kritiky,
kteří dílo stále znova interpretují.
Už deset let má ostravská veřejnost
možnost seznamovat se
s tímto
klíčovým dílem světové literatury
netradičním způsobem. Gymnázium
Hladnov pořádá spolu s ostravskou
knihovnou a partnerskými středními
školami Maraton v četbě Dona Quijota, kdy po celý den čtou studenti,
profesoři i zájemci z řad veřejnosti
úryvky z tohoto nesmrtelného
románu, a to jak v češtině, tak v jazyce originálu.
Letos měli možnost připojit se
k této aktivitě i studenti literárních
a překladatelských seminářů katedry
romanistiky Ostravské univerzity.
V prosluněném odpoledni se v příjemném prostředí parku na Černé
louce zamýšleli nad významem jednotlivých kapitol a dobrodružství hlavního
hrdiny a jeho nerozlučného druha.
Vedle literární interpretace nechyběly
ani translatologické postřehy. Čas
strávený nad texty nám zpříjemnila
i nečekaná návštěva reportérů ostrav-

ského studia České televize, které jsme
svou činností zaujali natolik, že o nás
natočili krátký příspěvek.
Touto drobnou aktivitou jsme
přispěli k celé řadě kulturních aktivit,

Maraton čtení Dona Quijota.		

které naše katedra pro své posluchače
pořádá.
Jan MLČOCH

Foto: archiv katedry romanistiky
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STUDIA HUMANITATIS – ARS HERMENEUTICA

METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE V.
(6.-7. 5. 2014)
Na FF OU se od r. 2005 konají v dvouletém časovém rozmezí setkání kolektivu badatelů a badatelek – filosofů,
literárních
vědců,
filosofujících
přírodovědců, právníků a spisovatelů
přemýšlejících o otázkách spjatých
s metodologií umění interpretace
slovesnosti, uměleckého i filozofického textu. Shromáždění badatelé
a badatelky soustřeďovali své vědní
úsilí na promýšlení otázek filozofické,
literárněvědné a „hlubinné“ hermeneutiky v interpretačním aktu: věnovali pozornost proměnám umění interpretace
v dějinném vývoji (mj. i přínosu slovanských myslitelů metodologii „ars interpretandi“ v minulosti i současnosti), pojednávali i o problematice provázanosti
poznatků humanitních, sociálních a přírodních věd („eidetické biologie“) ve výkladu uměleckých jevů i uměleckého
procesu. Přednesené referáty a diskusní
příspěvky směřovaly zejména k těmto
tematickým okruhům: filozofická a hlubinná hermeneutika, interpretace a rozumění, dekonstruktivismus a interpretace, hermeneutika a interpretace
práva, život jako hermeneutická a biologická kategorie, „ztvárnění života
příběhem“ a interpretace dějinného
procesu prostřednictvím polyfunkcionálního „logu“, filozofické aspekty
vztahu artefaktu a mýtu, problematika
„vnitřní“ a „vnější“ formy“ děl umění

Studia humanitatis.

a jejich „duchovního zření“, otázky hermeneutické interpretace proměn umění
a myšlení o umění v 19.- 20. stol. a v době
současné. Trvalá badatelská pozornost
byla a je věnována kontinuitě vědeckého
poznání v oblasti hermeneutické interpretace práva (místo a úloha právní
hermeneutiky v právním myšlení), teorie informace jak v humanitních, tak
i v přírodních vědách. Účastníci konferencí se rovněž zaměřovali na postižení
myšlenkového přínosu nezaslouženě zapomínaných myslitelů (mj. V. Hoppeho);

Studia humanitatis. 				
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Foto: Lenka KRAHULCOVÁ

Foto: Lenka KRAHULCOVÁ

je však žádoucí, aby vynesli ze zapomenutí i myslitele (K. Vorovka, O. Fischer,
P. Florenskij, N. Berďajev aj.), kteří vnesli
do umění hermeneutického výkladu
i do samotné theurgie bytí podnětné
duchovědné impulsy, jevící se v badatelském úhrnu jako další rozpracování
komplexní interpretace filozofického,
právního, historického a literárního
textu. I na letošním setkání se ukázalo, že trvalou badatelskou pozornost
vyžaduje problematika aplikace aprobovaných i inovovaných metodologických
a interpretačních postupů při reflexi
uměleckého díla (od teorie archetypů,
přes teorii „fraktálů“ až po jev synestézie
uměleckých tvarů), vývoje samotného
umění (fenomén „chaosu“, „bifurkace“
evolučního procesu aj.) a také postavení
tvůrčího ducha v jeho procesu vůbec.
Nicméně, hledání „duše“ díla v aktu duchovního poznání („synésis neumatiké“)
forem umění, hledání vycházející z reflexe archetypové hermeneutiky (C. G.
Jung, J. Hillman) a také z estetiky teologické (T. Špidlík, M. Altrichter), vtiskující výkladu uměleckého díla hlubinný
duchovědný rozměr, nadále zůstává
programem i soudobé „techné hermeneutiké“. Příspěvky z konference budou
publikovány v podobě kolektivní monografie STUDIA HUMANITATIS V.
		
Miroslav MIKULÁŠEK
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Paragone 2014

Oceněný student Vít Štech. 				
K oborům, v nichž každoročně měří
studenti vysokých škol své síly, se letos
přidaly i dějiny umění. První ročník celostátní studentské vědecké konference
nazvaný Paragone 2014 se konal ve dnech
6.–7. května 2014 v Olomouci na půdě
Filozofické fakulty Univerzity Palackého
a soutěžilo se o cenu Milana Tognera,

Foto: Jiří JUNG

významného českého historika umění
spjatého právě s tímto pracovištěm.
Během dvou dnů předneslo své
příspěvky 18 studentů z šesti českých
a moravských univerzit, kde se dějiny
umění vyučují. Chyběli pouze zástupci brněnské Masarykovy univerzity.
Svou příležitost si naopak nenechala

ujít naše katedra. Všichni tři ostravští
reprezentanti bez výjimky zapůsobili.
Silně zaujal Tomáš Koudela svým
nekonvenčním tématem, kdy referoval o bruntálském umělci-neumělci
Karlu Formanovi, představiteli art brut,
který celý svůj byt polepený výstřižky
z reklamních letáků či dámských
časopisů proměnil v kontroverzní novodobé umělecké dílo. Radek Míšanec
ve svém příspěvku o žofínské huti jasně
poukázal na specifikum ostravské katedry, která se se stejnou intenzitou
zabývá také mapováním, hodnocením
a budoucností technických památek.
Největší ohlas u komise i publika však
vzbudil příspěvek Víta Štecha z oblasti
užitého umění a designu o kovovém
nábytku z produkce východočeské
firmy Hynek Gottwald v meziválečném
období. Vít Štech byl za svůj příspěvek
vyznamenán a společně s dalšími
dvěma studentkami se dělil o třetí
místo v této soutěži. Ceny za první
dvě místa putovaly na pražskou Karlovu univerzitu. Olomoucká konference měla vynikající úroveň. Příspěvky
studentů, byť námětově velice pestré,
byly obdivuhodně vyrovnané a o to více
nás těší, že v takto silné konkurenci
dokázali naši studenti obstát a získat
uznání i vavříny.
Jiří JUNG

Důstojná reprezentace katedry psychologie FF OU
Ve dnech 24.4.–25.4.2014 proběhl na
katedře psychologie Fakulty sociálních
studií Masarykovy univerzity v Brně
již čtrnáctý ročník soutěžní konference studentských psychologických
prací s názvem „Mezinárodní studentské psychologické dny 2014”. Na
této každoročně pořádané akci bylo
prezentováno celkem 20 kvalitních
soutěžních prací. Všechny práce, které
byly odborně recenzovány, je možné si
podrobně prostudovat na internetové
adrese: http://1url.cz/PVPU.
Bakalářské sekce této prestižní soutěže se za katedru psychologie FF OU
vůbec poprvé účastnili také tři naši

studenti - vítězové domácího katedrálního kola Studentské vědecké činnosti.
Výsledky své práce úspěšně prezentovala
Dagmar Faastová s příspěvkem Hodnotová orientace a dobrovolnictví i Karel
Rečka s Vladěnou Jaremovou s příspěvkem nazvaným Narcismus a sebehodnocení: Dvě tváře narcistní sebe(ne)lásky.
I když se naši studenti v prostředí silné mezinárodní konkurence studentů
z většiny kateder psychologie z České
a Slovenské republiky neumístili na
žádném z předních míst, měli možnost
získat své první cenné konferenční
zkušenosti a také zpětnou vazbu, která
se týkala jejich příspěvků.

Protože jsem se této soutěže zúčastnil
jako člen její poroty, která posuzovala
všechna vystoupení, mohu konstatovat, že naši studenti v bakalářské sekci
této soutěže podali velmi dobrý výkon,
který plně odpovídal všem nastaveným
odborným soutěžním standardům.
Chtěl bych proto Dagmar Faastové,
Karlu Rečkovi a Vladěně Jaremové
touto cestou upřímně poděkovat za
jejich důstojnou reprezentaci katedry
psychologie FF OU.
Zdeněk MLČÁK
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Pod záštitou a s finančním přispěním
projektu ESF Svět vědy – záhadný i zábavný se letos ve dnech 27. 3. – 30. 3.
uskutečnila tradiční čtyřdenní exkurze
pořádaná společně katedrou české
literatury a literární vědy a katedrou
českého jazyka FF OU. Jejím cílem byla
tentokrát některá pražská bohemistická pracoviště, vybrané kulturní objekty
a také „literárně významná“ místa v Praze a přilehlém okolí. V prvním dni se tak
účastníci exkurze mohli seznámit se současnou náplní práce Ústavu pro českou
literaturu AV ČR i s historií této vědecké
instituce. Poté byl program poněkud
odlehčen návštěvou míst a některých
sakrálních objektů, kde se odehrává děj
dnes již kultovního románu Miloše Ur-

Účastníci exkurze – bibliofilové.
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bana Sedmikostelí. Naše putování pak
směřovalo na Slavín, kde se dr. Hrtánek
obával reakce jedné ze studentek, o níž
je všeobecně známo, že ji až k pláči dojímají hroby českých básníků (naštěstí
vše dobře dopadlo). První den byl
zakončen ve stylové hospůdce U Voraře,
v níž studentky FF OU slovně demonstrovaly, že si na ně drzí pražští pásci
jen tak nepřijdou – odzbrojující argument „Tady jsi v Praze!“ adresovaný jednomu z nich se okamžitě stal mottem
naší exkurze (zlé jazyky tvrdí, že popudem ke zmíněné slovní přestřelce byla
drobná a prakticky nevinná poznámka
jednoho z přítomných organizátorů
exkurze, který pak samozřejmě dělal
jakoby nic). Druhý den následovala

					

návštěva Archivu Kanceláře prezidenta
republiky, výstavy věnované českému
samizdatu a knihovny v Klementinu.
Večer nás čekalo představení Othella
v Divadle v Celetné, z něhož ovšem dva
přísní ostravští intelektuálové, doktoři
David a Jung, předčasně odešli, údajně
znechuceni výkonem představitelky
Desdemony (přitom její výkon byl přesvědčivý a navíc interaktivní – v okamžiku, kdy poprvé promluvila, dostali
všichni diváci v sále chuť ji uškrtit).
Třetí den byl ve znamení cesty
z města: jeho náplní bylo putování
do malebné a legendami a pověstmi
opředené obce Svatý Jan pod Skalou.
Mimoměstský sobotní výlet za nádherného počasí nezkazila ani prohlídka

Fotografii zcizil a upravil: Petr HRTÁNEK
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„Podle nálady…“). Konečně zbývala
ještě prohlídka Strahovského kláštera
a jeho knihoven. Zpáteční cesta vlakem
se pak proměnila v intenzivní kurz neformální a nekorektní češtiny, který byl
zdarma poskytnut jedné americké spolucestující.
Pražská exkurze měla jistě své kouzlo (jak také jinak, v magickém městě…)
a nabídla účastníkům možnost
navštívit i objekty a místa turisticky
nepříliš atraktivní, leč přesto ne nezajímavá. Nicméně organizátoři této akce
se nakonec shodli, že příští rok zase
raději někam na „venkov“ a po „svých“.
Petr HRTÁNEK
Pražské panorama. 					
karlštejnského muzea betlémů, kterou
inicioval jeden ze studentů dějin umění (!) – na tomto bizarním muzeu lze
ocenit snad jen zanedbatelné vstupné
a bezděčně groteskní pojetí většiny
exponátů (doufejme, že dotyčný plachý
student už na dějinách UMĚNÍ skončil).
A skvělou náladu příliš nenarušila ani
neochota pokladního v Ivanově jeskyni (jen považte, chtít vidět poustevnu
v 15:50, když mají přece otevřeno jenom
do čtyř!). Poslední den jsme stihli ještě prohlídku Památníku heydrichiády
a procházku Malou Stranou se zastávkou u Pražského Jezulátka (zde odposlechnutý komentář našich studentek:
„…a podle čeho ho vlastně převlíkají?“

Foto: Jiří JUNG

U porodnice. 						

Foto: Jiří JUNG

Vyšla pěkná knížka
Rádi přinášíme zprávu, že nová publikace našeho anglisty, pana docenta
Miroslava Černého,

POSELSTVÍ PRACHU: MÝTY A LEGENDY ŠOŠONŮ
získala čestné uznání v rámci Cen Miroslava Ivanova za literaturu faktu.
Ocenění bylo autorovi předáno v sále Rosteme s knihou na pražském Výstavišti
dne 16. května 2014.
Publikace Poselství prachu přináší antologii vyprávění domorodých kmenů z Velké
pánve, tj. etnik tradičně obývajících teritoria dnešních amerických států Utah a Nevada. Jde o v českém jazyce první ucelený a komentovaný soubor severoamerické
indiánské slovesnosti, který se věnuje jiné kulturní oblasti než Indiánům z Plání.
Autor zaměřuje pozornost především na kmen západních Šošonů, jejichž mytologické a jiné příběhy zasazuje do historického, lingvistického a kulturního kontextu.
Eva MRHAČOVÁ
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Mgr. Eva Sulovská, roz. Kudělková
V roce 2007 absolvovala bakalářský obor Filozofie.
V roce 2009 absolvovala navazující magisterský obor Kulturní
dějiny.
Od roku 2009 pracuje jako kurátorka Muzea Novojičínska v Novém
Jičíně.
V roce 2011 zahájila kombinované studium Učitelství pro 1. stupeň
ZŠ na PdF OU
Evo, Váš příběh mi připadá jako vystřižený z náborového
prospektu školy – vystudujete si vysněné obory a ihned
po promoci získáte pracovní umístění zcela odpovídající
Vašim představám i odborné specializaci.
Ano, musím říct, že jsem měla v životě opravdu štěstí. Vím,
že absolventi humanitních oborů, kterých v posledních letech
rozhodně není málo, dnes jen těžko hledají uplatnění, a to
vůbec jakékoli, natož pak ve svém oboru. Asi je to dáno určitou
nelogičností a nesystémovostí našeho školství. Naše školská politika je příliš liberální a benevolentní – zřejmě proto, že předtím
40 let nemohli mnozí lidé studovat buď vůbec, nebo ne to, co by
chtěli. Líbí se mi německý model – zájemci si musí nejdříve najít
firmu či instituci příslušného oboru a začnou v ní pracovat, třeba
i zadarmo či za minimální mzdu, ale získají tolik potřebnou
praxi. Teprve poté jsou přijímáni na vybranou školu.
Mně bylo už na gymnáziu jasné, že chci studovat humanitní
obor. Přihlásila jsem se proto na tehdy právě nově otevřenou Praktickou filozofii. Ale nepropadla jsem bezvýhradně jen filozofii. Při
studiu jsem už pracovala v muzeu jako průvodkyně. A právě tato
kombinace studia a profesní praxe mi byla později výhodou.
Váš ročník byl opravdu vydařený.
Na jedné straně jsme na vás teprve
testovali
nově
akreditovaný
studijní obor, ale na druhé straně
jsme se vám intenzivně věnovali.
Já na studium filozofie ráda vzpomínám a vlastně se k němu pořád
vracím – neustále mám z čeho čerpat.
Ale je pravda, že s navazujícím magisterským studiem jsem už kalkulovala mnohem víc pragmaticky,
ne
tak
mladicky
idealisticky.
Přitahovala mě historie – a nejen
proto, že jsem pracovala v muzeu.
Myslím, že zvídavost je hlavním
tahounem vzdělání. A proto studium
oboru Kulturní dějiny byla ta optimální volba.
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Eva Sulovská

Takže jste už tehdy cíleně
mířila na novojičínské muzeum
klobouků?
Dá se to tak říct. V muzeu jsem
průvodcovala vlastně jen jako

Foto: archiv autorky

brigádnice, hlavně o víkendech,
přes týden jsem pobývala ve škole.
Ale v muzeu jsem se cítila jako
doma. Všechno se mi tam líbilo –
lidé, prostředí, tvůrčí práce, prostě
všechno. Byla jsem zkrátka, jak se
říká, ve správném čase na správném
místě.
Už během mého studia se stalo,
že z muzea odcházel kolega kunsthistorik, který byl kurátorem výtvarného umění. Naskytla se mi tedy
příležitost v muzeu zůstat a převzít
tento umělecky bohatý depozitář.
Paní ředitelka věděla, že studuji
obor, který mě k takovému povolání předurčuje, i když nepřímo,
nestudovala jsem dějiny umění, ale
snažila jsem se své mezery vyplňovat přednáškami, kterých se na uni-
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Eva Kudělková (vpravo) při vernisáži výstavy.
verzitě nabízí široké spektrum. O to
větší byla zodpovědnost studium
zakončit, což se podařilo v roce 2009.
Téma diplomové práce se mi nabízelo samo. Zpracovala jsem kulturní
život podnikatelské rodiny Hücklů
a jejich přínos pro město Nový Jičín.
Poznatky z této práce jsem poté taky
zužitkovala v mé první malé publikaci A utlučem je čepicema – 210 let
kloboučnické firmy Hückel v Novém
Jičíně, kterou jsme napsali s kolegou
Radkem Polachem. K tomuto výročí
se také pořádala stejnojmenná výstava, která prezentovala kolekce vojenských a služebních pokrývek hlavy
z produkce novojičínské továrny.
Hückelovy továrny byly po
znárodnění v roce 1945 přejmenovány
na TONAK (továrna na klobouky).
Pod naše muzeum spadá i muzeum
klobouků této firmy. Další muzeum
klobouků ale provozuje i městské
návštěvnické centrum Nového Jičína.

Foto: archiv Evy SULOVSKÉ

a sochařství. Svou novou práci
kurátorky jsem zahájila výstavou
Ženy malířky ze sbírek muzea, kde
jsem představila dílo našich čtyř
úspěšných regionálních malířek.
Výstava se konala v muzeu v Příboře,

které spadá pod správu Muzea
Novojičínska.
Má další výstava byla úplně z jiného soudku, jak se říká. Začala jsem
se v té době podílet na vzniku organizace Purpura, která se snaží pomáhat
dospívajícím autistům v jejich těžké
životní situaci. Mí dobří přátelé
mají syna autistu, se kterým jsem
trávila docela hodně času. A právě
jeho učitelka se snaží najít pro tyto
odrostlé děti uplatnění. Tento chlapec rád maloval, jeho obrázky krásně
vyjadřovaly typické autistické vidění
světa, přesné, schematické, barevně
propracované, tematicky jednotné.
Spojili jsme se s dalšími mladými
umělci a výstavu doplnili fotografiemi a grafikami. Výstava měla velký
úspěch, jejím účelem byla osvěta
veřejnosti, která o problematice autismu mnoho neví. Chtěli jsme tímto
způsobem podpořit vznik organizace, která by pomáhala lidem jinak
obtížně společensky zařaditelným.
Další výstava, na které jsem
se podílela, byla uspořádána u
příležitosti 100. výročí narození
malíře a ilustrátora Adolfa Zábran-

Co to vlastně obnáší – být kurátorkou v muzeu?
Nejdřív jsem se seznamovala s depozitářem. Ale záhy jsem se začala
zaměřovat na regionální malířství

Eva Kudělková (vlevo) při vernisáži výstavy.

Foto: archiv Evy SULOVSKÉ
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ského. Výstava byla zapůjčena také
do senátu v Praze a já jsem měla tu
čest ji instalovat.
Přitom jsem se za pochodu naučila
mnoha věcem o výstavnictví od mých
zkušených kolegů. U téhle práce je
velmi důležité mít jakéhosi mentora
a zkušeného rádce.
Ale co Vás přivedlo k následnému
studiu učitelství? To, že sama
máte dvě malé děti?
K mé práci muzejní kurátorky patřily
i jiné povinnosti než jen pořádání
výstav. Muzeum nabízí různé aktivity pro školy i přednášky pro
veřejnost. Tato práce mě taky velmi
baví, je kreativní a rozhodně nenudí.
Jednou jsme uspořádali čarodějnou

Eva Sulovská v roli čarodějnice.
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noc a připravili divadelní představení
o inkvizičních procesech.
To byl vlastně taky můj sen. Dětem
se věnuji už od svého dospívání.
Organizovala jsem řadu dětských
táborů, vedla nedělní školu a spolu
s manželem se věnujeme organizaci
Royal Rangers u nás v Hodslavicích.
Musím říct, že plnit si svůj sen na mateřské s dvěma malými dětmi není
vůbec jednoduché, ale posouvá mě to
někam dál a to mi přináší uspokojení.
Učím se hrát na klavír, flétnu, bifluju
matiku a pracuju na projektech pro
děti, které mohu zužitkovat v práci.
Takže mě velice láká práce muzejního
pedagoga…Uvidíme, jaké příležitosti
se naskytnou. Pomalu se začínám
chystat do práce po mateřské a musím říct, že se moc těším.

Bakalářskou práci jste vlastně
psala taky tak trošku na pedagogické téma.
Ano, psala jsem o využití řeči
symbolů ve výchově. Pohybovalo se
to na pomezí filozofie výchovy, religionistiky a psychoanalýzy. Takže se
vlastně sama pohybuji ve stále stejných kruzích…
Milá kolegyně, přeji Vám, aby se
Vám i nadále dařilo harmonicky
zacyklit životní i profesní dráhu,
studium i rodičovství.

						

Rozhovor připravil Vladimír ŠILER

Foto: archiv Evy SULOVSKÉ
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Květen
Majus

má 31 dní

Počasí dle stoletého kalendáře: Dne 3. počínají bouřky, brzy pak následuje opět pošmourné a studené počasí,
které trvá až do 8., na to 3 dni opět mírno, dne 11. opět mrzne, v noci led, zůstane studeno do 20., na to hezky
a teplo, dne 30. mrzne. Dne přibývá o 1 hodinu 19 minut. Délka dne je 14 hodin 45 minut až 16 hodin 4 minuty.

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.
30.
31.

Na prvního máje, půjdeme do háje.
Kdo sa má zle, žije dlúho.
Až příjde máj, vyženeme kozy v háj.
Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk.
Večerní rosy v máji, hodně sena dají.
Májová vlažička — naroste travička. Májový deštíček — poroste chlebíček.
Z práce zdychajú aj koně.
Mokrý máj — v stodole ráj.
Bujný květ — plný úl.
Na Isidora oráče, ptáče si rádo poskáče.
Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.
Na svatého Pankráce, každý zdravý do práce.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Pan Serboni pálí stromy.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.
Mnoho chroustů v máji — dobrý rok.
O vlku sa zmíní a vlk stojí v síni.
Chladný máj bude-li rositi, mnoho sena budeš kositi.
V máji hřímoty, nedělají trampoty.
Trnopuk — z kamen fuk.
Na Julii světici požni bujnou pšenici.
Když přideš mezi vrany, mosíš krákať jako ony.
Květen-li se větrem, červen deštěm plní, sejpky nazvíce i bečky plní.
Když na Urbana prší, bývá mnoho myší.
První žena je od Boha, druhá od ludí a třetí od ďábla.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V květnu vrtel dešťa — hrstka bláta.
Z pustej stodoly vyletí enem sova, z hlúpého člověka hlúpé slovo.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Měť sa zle a ešče byť smutným nestojí za psí šček.

Zahrádkář

Domácí zápisky

V květnu nabývá zahrádka milého vzhledu.
Zahrádkář doplňuje a opravuje, aby celkový obraz
zahrádky pro běžící rok byl úplný a krásný.
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
JSOU NAŠE DĚJINY SKUTEČNĚ JEN POHYBEM PO SPIRÁLE?
Edward Gibbon, jeden z nejvýznačnějších britských historiků
(1737-1794) se zabýval zejména dějinami Římské říše. Ve svém
kardinálním díle Úpadek a pád Římské říše (1775) tento úpadek
detailně popsal a jeho myšlenky jsou v aktualizované podobě
vyjadřovány takto:
1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící
matky bez otců.
3. Senioři jsou zanedbáváni. Lidé pečují o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče.
4. Literatura a umění se stávají bezduchými. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla
jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí platí horentní sumy.
5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována a vysmívána. Armádu tvoří nájemní žoldneři.
6. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci
a takzvané celebrity.
7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.
8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí.
11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi
malá.
12. Početí a výchova dětí jsou vnímány jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.
13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, selhávají.
14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. Udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit,
aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.
15. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci,
pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
16. Šíří se cynismus.
17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.
18. Do země přichází velké množství cizinců.
19. Politikové nadbíhají i lůze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry).
20. Občané stále na všechno nadávají.
Tolik Edward Gibbon v roce 1775 o pádu Říše Římské.
Připravila Eva MRHAČOVÁ

