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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
RENESANCE XIII.

ČESKÉ RENESANČNÍ ZÁMKY II.
Renesanční zámky v Čechách a na Moravě vznikaly nejen přestavbou starších sídel, ale i jako „novostavby“,
které měly sloužit především šlechtické reprezentaci. Na našem území
se vedle zámků zapsaných na seznam
kulturního dědictví UNESCO dochovalo mnoho dalších obdivuhodných
staveb.
Zámek Nelahozeves patří mezi nejvýznamnější pozdně renesanční stavby v Čechách. Pro jeho vybudování
byla zřejmě rozhodující poloha nedaleko Prahy. V roce 1623 koupila zámek
kněžna Polyxena z Lobkowicz, roudnické větvi Lobkowiczů patří i v současnosti. Další zajímavý renesanční
zámek najdeme v Opočnu, jehož je
dominantou. Hlavní budova má tři
podlaží arkádových lodžií otevřených
do obdélníkového nádvoří. Budovu
obklopuje anglický park, k němuž
přiléhá proslulá zámecká obora.
V Pardubicích si páni z Pernštejna
vybudovali sídlo, které je „přechodem“ mezi hradem a zámkem. V roce
1491 získal Pardubice Vilém II. z Pernštejna, který přestavěl původní hrad
na čtyřkřídlý renesanční palác. Palác
s přilehlými hospodářskými budovami ještě navíc obehnal opevněním.
V renesančních úpravách zámku později pokračovali jeho synové.
Zámek v Jindřichově Hradci byl
původně gotickým hradem založeným ve 13. století na místě starší vodní
tvrze. Hrad se postupně stal komfortním renesančním zámkem. O největší přestavbu se zasloužil v 16. století

Adam I. z Hradce, který čerpal prostředky získané z pomoci Ferdinandu
I. Habsburskému na český trůn. V rekonstrukci později pokračovali i jeho
syn a vnuk.
Zámek Náchod vznikl z někdejšího hraničního hradu. Roku 1544 získali město Smiřičtí ze Smiřic. Hrad
nevyhovoval jejich společenským
nárokům, nechali jej proto přestavět
na reprezentativní zámek. O zámek
i panství přišli po bitvě na Bílé hoře.
Mezi nejznámější renesanční zámky na Moravě patří zámek Velké Losiny, který stojí na místě někdejší středověké vodní tvrze. Také Žerotínové,
kterým panství patřilo, nechali tvrz
v roce 1531 přestavět na renesanční zámek.
V letech 1575-1585 byl panem Janem Šemberou z Boskovic, jedním
z nejbohatších šlechticů, postaven
zámek Bučovice. Stavitelem zámku s prostorným dvorem a arkádami
na třech stranách byl severoitalský
mistr Pietro Gabri.
Zámek v Moravském Krumlově
byl původně hradem, který nechali
páni z Lipé přestavět na reprezentativní renesanční sídlo. Je pravděpodobné, že tato stavba se časem stala
vzorem pro další zámky, kupř. výše
zmíněné Bučovice. Moravskokrumlovský zámek je zajímavý tím, že arkády se nachází hned na třech stranách
nádvoří (severní, západní a jižní)
a že jsou umístěny ve všech patrech
zámku. Navíc u nich později nedošlo
k žádným zásadním úpravám. Na ar-

kádách najdeme letopočet 1562, který
byl mimo jiné potvrzen dendrochronologickým průzkumem zámeckých
krovů.
Marek ZÁGORA

Velké Losiny
Všechna fota: archiv autora
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Po roce 1544
připadl hrad v Náchodě
Smiřickým ze Smiřic, kteří jej nechali
přestavět na reprezentativní
sídlo. Po roce 1620 však
o zámek přišli.

Zámek Nelahozeves
patří k nejvýznamnějším pozdně
renesančním stavbám na našem
území. V roce 1623 se majitelkou zámku
stala kněžna Polyxena z Lobkowicz,
přičemž zámek patří roudnické
větvi Lobkowiczů dodnes.

Zámek v Bučovicích
je výjimečný svým arkádovým
nádvořím. Stavitelem zámku byl
vynikající severoitalský mistr Pietro
Gabri. Zámek je jedinečný také díky
manýristické kamenné kašně z poloviny sedmnáctého století zhotovené
podle návrhu Giovanniho
Giacoma Tencally.
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OSTRAVA!!! RARITY A KURIOZITY
Ostravská klobása
Městský obvod Mariánské Hory
a Hulváky vydal propagační
publikaci, v níž je uvedeno devět
slavných místních osobností. Mezi
spisovatelem Františkem Sokolem
Tůmou a třeba písničkářem
a básníkem Jaromírem Nohavicou
je uveden také řezník a uzenář
František Pekárek.
Ten proslavil zejména Hulváky tím,
že vyrobil vynikající specialitu, které
dal název ostravské klobásy.
Narodil se roku 1899 v Hulvákách
a řezníkem se vyučil u firmy Rösler
v Moravské Ostravě. V roce 1924 si otevřel výrobnu a obchod s masem a uzenininami v Hulvákách v Žákovské ulici.
Za totality byly dílny a výrobny živnostníků znárodněny nebo zrušeny a tak
František Pekárek pracoval jako technolog v martinovském masokombinátu. Právě před půl stoletím se konala
na Černé louce potravinářská výstava,
na které klobásy od Františka Pekárka získaly jedno z nejvyšších ocenění. Okamžitě po nich byla obrovská
sháňka. Je zajímavé, že největší zájem
o ně měli zástupci jiných zpracovatelů
masa, tedy konkurence, aby objevili recepturu. Nejprve ale byly dováženy do
speciálních prodejen pro funkcionáře
strany a ústředních úřadů v Praze. Sláva
Pekárkových klobásů rostla, a tak se nakonec začaly vyrábět ve velkém. Maso
v nich se skládalo zčásti z pomletých
a zčásti nakrájených libových kousků
vepřového. Měly tak vynikající chuť,
že si získaly v celé republice mimořádnou oblibu. Pak se stalo něco neuvěřitelného: ostravské klobásy byly
vyváženy i do takových klobásových
velmocí jako třeba Maďarsko a Rumunsko. I když se časem – jako v té době
všechno – začala jejich výroba všelijak
šidit.
František Pekárek odešel v roce 1967
do důchodu, a když zemřel, zmizel i recept na zmíněné klobásy, protože nic
nebylo zapsáno.
V roce 1996 si tehdejší vedení masokombinátu v Martinově s mrzutostí
všimlo, že pod názvem ostravské klobásy vyrábí tuto pochoutku kdekdo a často v tak mizerné kvalitě, že by ji řezník
Pekárek nevzal do úst. Když se masokombinát dostal do potíží a jeho spolumajitelem se stala olomoucká firma
Milkagro, měli její lidé tolik rozumu,

Dům Františka Pekárka
v Ostravě-Hulvákách na Žákovské
ulici, kde bylo svého času
prosperující řeznictví.
Foto: Boleslav NAVRÁTIL
že si značku Ostravská klobása chtěli
obstavit, ale už to
nešlo, takže si vytvořili novou chráněnou
značku s názvem
Pravá ostravská klobása. Milkagro je
dnes součástí potravinářského impéria
Agrofert, které vlastní Andrej Babiš.
Název ostravská
klobása je dodnes
dobrá značka, třebaže v mnohých případech skutečně už
jen ta značka. Podle
pamětníků a spolupracovníků Františka Pekárka nespočívalo tajemství receptu této uzeniny
v kombinaci nějakého desatera cizokrajných koření,
ale v prosté úvaze
řezníka staré školy:
do klobás patří jen
nejkvalitnější suroviny, bez pomletých
šlach, vyřazených odřezků, separátů a podobně, jak se to
dělá dnes běžně. Dům číslo čtrnáct
v Žákovské ulici, kde míval řezník Pekárek obchod a výrobu uzenin, do-

František Pekárek předvádí
řeznickým učňům v martinoském
masokombinátu výrobu klobásů.
Foto: Archiv rodiny Pekárkovy
dnes stojí. Škoda, že původní ostravské
klobásy už dnes neumí nikdo vyrobit.
Boleslav NAVRÁTIL
ostravský spisovatel a publicista
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VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH PARTNERSKÝCH
UNIVERZITÁCH VI.
Mgr. IGOR JELÍNEK, Ph.D.
Igor Jelínek pracuje od r. 2004 na katedře
slavistiky FF OU jako odborný asistent.
Po maturitě na gymnáziu a střední pedagogické škole ve Znojmě byl v roce 1999
přijat na Filozofickou fakultu Ostravské
univerzity ke studiu oborů anglický jazyk – ruský jazyk. Studia absolvoval v roce 2004 a poté byl přijat do doktorského studia oboru ruská literatura na FF
MU v Brně. Pod vedením svého školitele,
prof. PhDr. Miroslava Mikuláška, DrSc.,
zpracoval a v roce 2011 úspěšně obhájil
disertační práci Básnická a překladatelská transformace žánru autorské písně.
Vedle vědy se věnuje svému velkému koníčku - zpěvu a hře na kytaru. Vystupuje
sólově, v duu s polským multiinstrumentalistou Stanislawem Marinczenkem, je
členem tria Dancing on the Edge of Love.
Eva MRHAČOVÁ

JAK TO CHODÍ NA
PETROHRADSKÉ STÁTNÍ UNIVERZITĚ

V září roku 2005 nastala v mém životě
zásadní, ale i velmi příjemná změna,
neboť jsem měl možnost vyjet na celý
rok do Petrohradu. Od 21. září jsem zde
začal pracovat jako lektor českého jazyka a literatury vyslaný Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Mimo jiné tomu napomohla i smlouva
o spolupráci, kterou v roce 2000 uzavřela Petrohradská univerzita s Ostravskou
univerzitou. Když jsem se v roce 2003
nostalgicky loučil (ve svém studentském příspěvku pro Listy OU) s tímto
překrásným městem, netušil jsem, jak
brzy se mi poštěstí ho znovu navštívit.
Byla to pro mě obrovská příležitost nejen
zdokonalit se v ruštině, ale také získat
cenné pedagogické zkušenosti, navázat kontakty s petrohradskou katedrou
a v neposlední řadě také shromáždit materiály pro svou disertační práci. Petrohrad mě přivítal slunečným
a na toto období nezvykle teplým počasím. Toto vstřícné gesto jsem přijal
opravdu vděčně a rád. Musel jsem se seznámit s řadou nových věcí a také smířit se skutečností, že neuvidím Českou
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republiku a vše s ní spojené až do konce
července, kdy můj pracovní pobyt končil. Kolegové na tamější katedře slovanské filologie byli velice milí a ochotní,
naši spolupráci hodnotím na výbornou.

Čekala mě slovanská
otevřená náruč
Členové a členky tamější katedry mě
zvali domů, hostili mne a debatovali
se mnou o mém odborném zaměření.
Půjčovali mi své knihy, kopírovali mi
materiály a seznamovali mne s podobně zaměřenými lidmi. Tyto „bytové semináře“ byly pro mne vysoce přínosné
a také překvapivé, neboť jsem je z domova vůbec neznal. Snaha podělit se
o vědomosti a o radost z cizího úspěchu
jsou věci, které mi dnes připadají jako
téměř snové a někdy mám pocit, že se to
snad ani nestalo. Jen tak pro představu:
na katedře se vyučovala nejenom čeština, ale i slovenština, polština, srbština,
chorvatština, slovinština, bulharština
a dokonce i makedonština. Právě z toho důvodu byl počet zaměstnanců
poněkud vyšší – cca 40 osob. Horší to

bylo s technickým vybavením (počítače, internet, kopírování), ale nebyl to
neřešitelný problém. Dnes, po téměř
deseti letech je tato situace mnohem
lepší. Studentů je jen poskrovnu, osmi
až desetičlenné skupinky. Výborně se
s nimi pracovalo. Spolupráce s českým
konzulátem byla také skvělá a jednání
jeho pracovníků velmi vstřícné.
Univerzitní nábřeží, kde sídlila a stále sídlí instituce SPbGU (Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet),
se nachází přímo v centru Petrohradu
na Vasiljevském ostrově. Pokud člověk
po práci vyjde utrmácen z univerzity
směrem k Něvě, uvítá jej zlatá kopule
chrámu sv. Izáka, Měděný jezdec, budova Senátu a Synodu a po levé straně
zlatá špice Admirality či Zimní palác.
Tento pohled mě vždy nesmírně vzpružil a pozvedl na mysli. Na jeho absenci
jsem si po návratu do ČR těžce zvykal.
Výuka probíhala v různých částech
univerzity a trvalo mi notnou chvíli,
než jsem se v univerzitním, resp. fakultním bludišti alespoň trochu zorientoval. Jednotlivé části měly podivná jmé-
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JAK TO CHODÍ NA
PETROHRADSKÉ STÁTNÍ UNIVERZITĚ
na: Labirint, Katakomby (jak trefné),
Poligon, Škola, Vysšaja škola, Čertog
a nebylo vždy snadné dorazit na určené
místo včas. Jednak tomu bránily ranní
dopravní zácpy, jednak neschopnost
odhadnout vzdálenosti v této ruské
metropoli. Všechno se ale postupně
stabilizovalo a se studenty se mi podařilo navázat dobré vztahy. Dokonce
jsme spolu v závěru roku vařili zelňačku a dělali smažený sýr. Tato lekce jim,
myslím, velmi prospěla. Stejně tak se
v jejich ústech rozplynul rohlík a knedlík (jim neznámé reálie), který jsem
na jednom ze seminářů nechal kolovat.
Jsem toho názoru, že v Petrohradě
plyne čas jinak… ani rychleji, ani pomaleji… prostě JINAK. Den zde začíná
mnohem později než u nás doma, asi
kolem deváté hodiny a končí v pozdních
nočních (popř. brzkých ranních) hodinách. Je skvělé, že je tomu přizpůsobena
i pracovní doba nejrůznějších úřadů
a obchodů. S nostalgií vzpomínám
na to, že v mém oblíbeném Domě knihy
na Něvském prospektu zavírali o půlnoci. Na sedmou hodinu v Ostravě, která
každý den promění centrum v nekropoli,
jsem si po návratu zvykal jen velmi těžko.
Úspěšně se mi podařilo zapsat se
do Bibliotěki Akademii nauk, tedy do
vědecké knihovny AV Ruské federace.
Budova této knihovny se nacházela
v těsné blízkosti univerzity, což bylo nesmírně praktické. Komplex je to natolik
rozsáhlý, že zde několikrát do měsíce
pořádají exkurze s průvodcem. To aby
se noví a potenciální čtenáři alespoň
trochu zorientovali. Musím potvrdit,
že zdejší knihovní fondy jsou skutečně
obrovské (více než 9 miliónů svazků).
Spolu s Ruskou národní knihovnou
(RNB) patří BAN k největším knihovnám v Petrohradě.

Na ruskou zimu jsem
byl připravený
Koncem října roku 2005 přes noc
napadl sníh a do petrohradských ulic
vstoupila nefalšovaná ruská zima.
Sama o sobě není vůbec tak krutá, jak
se o ní říká, ale ve spojení s petrohradským vlhkem a silným větrem ji pocítíte na celém těle. Nejnižší teplota,
kterou jsem „zažil“, byla -26 °C. Teh-

Ledový palác
na Palácovém náměstí
dy jsem nečekal ani minutu, vyrazil
jsem do nejbližšího obchodu a koupil
si tam malé přenosné topné tělísko.
Zima trvala asi 5 měsíců, teprve v dubnu se začalo pomalu oteplovat a tráva
v petrohradských parcích se opět zazelenala. Já jsem přes jeden park (konkrétně Tauridský) chodil několikrát za
týden, protože jsem si (podobně jako
svého času K. H. Borovský) přivydělával
na živobytí jako domácí učitel v jedné
české rodině. Čeština, dějepis a zeměpis – to byly předměty, ve kterých jsem
se zdokonalil nejen já, ale i má tehdy
jedenáctiletá odvážná školačka Katka.
Nyní přejděme k petrohradské kultuře. Byl jsem na koncertě v aule (v areálu
univerzity) , kde zazněly známé melodie
v podání „kvarteta“ ve složení: housle,
kontrabas, akordeon a elektrická kytara.
Asi jsem přece jenom trochu konzervativní, a tak na mě obzvláště kytara v některých klasických skladbách působila
rušivým dojmem (ve Vivaldiho Čtyřech
ročních obdobích – Považte!). Akci pořádala univerzita a pro všechny studenty
i vyučující byl vstup zdarma. Takových
koncertů tam do měsíce probíhá několik. Díky FU OU se něco podobného děje
i u nás, ale hudby není nikdy dost!
Snad poprvé ve svém životě jsem
se aktivně účastnil oslav 28. října, paradoxně v Rusku, na míle daleko od vlasti.

Foto: Archiv autora
Studenti recitovali, zpívali a četli referáty o ČR, Masarykovi a také o českých
státních symbolech. Podle mého názoru
se akce vyvedla, podařilo se odbourat formální atmosféru a v závěrečném
písňovém bloku se přidali svými hlasy
i sami diváci. Po slavnostním položení
květů u Masarykovy busty v univerzitním dvoře se všichni rozešli, každý svou
cestou.

Kultura je neoddělitelnou
součástí Petrohradu
Byl jsem také na výstavě obrazů Ivana Nikolajeviče Ajvazovského ve Vojenském a námořním muzeu. (Jeho patrně
nejznámější obraz Devátá vlna umístěný v Ruském muzeu si nechám na pozdější dobu.) Moje domácí knihovnička
se takřka denně rozrůstala o několik
titulů. Některá knihkupectví jsem už
znal nazpaměť, avšak bezkonkurenčně
nejlepším zůstalo pro mne to fakultní.
Rusové obecně hodně čtou a tak jsem
šel s davem a snažil se alespoň trochu
zorientovat v současné literatuře, abych
tu nebyl za nevzdělance.
Den před mým odletem na vánoční
prázdniny do Čech se na katedře konala vánoční besídka. Referáty, scénky,
písně. Téma? Vánoce ve slovanských
zemích. V závěrečném písňovém bloku jsme se studenty zpívali Tichou noc
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JAK TO CHODÍ NA
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v bulharštině, češtině, polštině, srbštině a ruštině. Příjemná atmosféra,
pěkný večer. Byl jsem dojat. Myšlenka
slovanské vzájemnosti se mi velice zamlouvala a zamlouvá. V lednu jsem
za třeskutého mrazu v petrohradských
ulicích ztratil celkem tři čepice, ale…
neumrzl jsem. Organismus byl už
na zimu zřejmě zvyklý. Svoji čtvrtou
čepici, tzv. ušanku, jsem si dovezl až
z daleké Voroněže na jihozápadě Ruska, kam se jede „pouhých“ 24 hodin.
Dodnes ji mám jako trofej.
V letním semestru jsem navštívil Petropavlovskou pevnost, poslední Puškinův byt na Mojce (10. února,
v den 169. výročí jeho úmrtí), sehnal
jsem vstupenky na koncert klasické
hudby v Petrohradské státní filharmonii a do Velkého dramatického divadla
na hru Marie Stuartovna podle Schillerovy literární předlohy. Ermitáž jsem
navštívil již počtvrté. A měsíc březen?
Je to měsíc vědeckých konferencí a měsíc pozvolného příchodu jara. Aktivně
jsem se účastnil celofakultní březnové
konference a ve stejném měsíci jsem
se vydal s týmem profesora Valerije
Mokijenka do daleké Kostromy. Právě
zde se konala mezinárodní konference.
Já jediný jsem zde zastupoval Českou
republiku, což byla velká čest, ale zároveň i zodpovědnost.
Pak roztály ledy na Něvě a od 10.
dubna se opět začaly otevírat mosty.
Mělo to i své stinné stránky, protože
můžete zůstat uvězněni v centru města (zvláště pokud bydlíte až na druhém
konci města jako tenkrát já). Už jsem
jednou šel pěšky z centra až k mému
domu. Trvalo mi to dvě a půl hodiny.
První „apríl“ je v Petrohradě jakýmsi mezníkem. Za prvé se mění rozvrh
na SPbGU a za druhé se uzavírají všechny parky. To aby půda stačila vstřebat
ta kvanta sněhu, která v parcích roztála
a učinila z nich brouzdaliště. V květnu
jsem se konečně mohl projít po Michajlovském či Letním sadu a za zpěvu
ptáků usednout na měkký pažit. Jaro
už prostoupilo petrohradský život skrz
naskrz. Každou volnou chvíli obyvatelé Petrohradu tráví v parcích na lavičkách, popíjejí pivo, smějí se, povídají
si a brnkají na kytaru… Duben bych
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Já a socha
Malého prince,
patrona všech
studentů

Foto: Archiv autora
nazval měsícem koncertů. Zvládl jsem
celkem tři a jedno vynikající divadelní představení. Na hru Stromy umírají
vstoje (Alejandro Casona, vl.jm. Rodriguez Alvarez) v podání divadelního
souboru Alexandrinského divadla nemohu dosud zapomenout, třebaže už
uběhlo osm let. Nikdy jsem neviděl tak
virtuózní herecké výkony.
Když zavřu oči, dodnes cítím vůni
petrohradského května, fakticky prvního ryze jarního měsíce v Petrohradě.
Raší stromy a ulicemi Petrovy metropole se line vůně květů. Rtuť teploměru šplhá k hřejivým výšinám Héliovým
a hned se zas uchyluje k osmistupňovému chladu provázenému pošmournou
psotou. 9. květen je v Rusku stále velkým svátkem.
„Den vítězství“ se tu slaví postaru –
s vlaječkami, průvodem. Zato já jsem
tentokrát zvolil ne zcela tradiční způsob oslavy tohoto památného dne: vydal
jsem se na koncert zpěváka Alexandra
Rozenbauma, který sliboval hezký večer
prodchnutý sváteční náladou. Koncert
ale trval tři a půl hodiny (včetně půlhodinové přestávky) a zdolal i ty nejzarytější „židlosedy“. Méně je někdy více.

V druhé půli května univerzita slavila Den filologa a orientalisty. Jedná
se o studentský svátek srovnatelný
s naším majálesem, který zas neznají
oni. Na 19. května připadá Den slovanského písemnictví a při této příležitosti proběhlo také slavnostní zasedání Studentského vědeckého spolku
ve skvostném Petrovském sále. Nejzajímavějším momentem byl křest knihy
studentských překladů povídek Haliny Pawlovské a scénka, kterou sehráli
studenti různých ročníků. 25. května
skončil semestr a studenti i učitelé
se pohroužili do příprav na zkouškové
období. V rámci dílčích zkoušek jsem
vyzkoušel všechny své studenty a měl
jsem dokonce čest oponovat dvě diplomové práce. Poslední květnovou
událostí, která stojí za zmínku, je Den
města (27. května). Petrohrad každoročně slaví své narozeniny v duchu bujarého veselí, karnevalového průvodu
a slavnostní kanonády na jeho počest.
Rozhodl jsem se, že se vyhnu davům
a do centra jsem zavítal až k večeru.
Potkal jsem už jenom opilé teenagery
a několik známých. Čekalo mě divadelní představení pod názvem Petrohrad (Andrej Bělý), které bylo díky své
komorní atmosféře elegantní tečkou
za rušným dnem.

Petrohrad je láska na celý život
Můj téměř roční pobyt v Petrohradě
(září 2005 - červenec 2006) mě značně
změnil a otevřel mi oči. Stal se ze mě
poutník bez růžových brýlí, který znecitlivěl a už ho neděsí věci, jež mu bezprostředně po příjezdu do Ruska bily
do očí. Naučil mě také vážit si své vlasti.
K Rusku mám vřelý vztah, ale je jiný,
střízlivější. Pevně věřím, že právě tento
upřímný cit přetrvá a bude pro mě ještě
dlouho odrazovým můstkem a zdrojem
motivace či inspirace v mém rusistickém snažení.
Mé návraty do Petrova města v ústí
Něvy se konaly v letech 2008, 2009, 2012
i v letošním roce, ale ani po tolika návštěvách se nemohu smířit s myšlenkou,
že se tam už nikdy nevrátím. Vrátím. Petrohrad je pro mě láska na celý život.
Igor JELÍNEK
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Čtvrtstoletí v sametu
Když jsem byl osloven, zda pro
Listy Filosofické fakulty nechci
zavzpomínat na sametovou
revoluci na ostravském „Pajdáku“
a ohlédnout se za uplynulými 25
lety, vzal jsem to jako příležitost
se na chvíli zastavit. Zastavit
se a sám pro sebe se ohlédnout
za 25 lety života v sametu.
Když je člověku 25 let, tak už má za sebou první radosti, úspěchy, ale i zklamání a prohry. A s naším životem v „sametu“ to nemůže být jinak.
Být u nejvýznamnějšího momentu
v našich novodobých dějinách – listopadové sametové revoluce – je prostě
dar. A je úplně jedno, jestli jste roznášeli letáky, chodili na mítinky mezi dělníky nebo mluvili na náměstí. Byli jsme
u toho a stálo to za to. Ta atmosféra
se nedá popsat! Tu musíte zažít!
Než jsem začal studovat „Pajdák“,
pracoval jsem rok ve VŽKG (Vítkovické
železárny a strojírny Klementa Gottwalda). Všichni tehdy v listopadových
dnech věděli, že je důležité dostat informace mezi dělníky a získat je pro
stávku. Proto jsem si řekl, že když jsem
tam znal několik parťáků, tak nemůže být problém jim předat informace.
Nejdříve jsem to zkusil přes vrátnici,
ale neměl jsem šanci. Vrátní byli věrní strážci odkazu Klementa Gottwalda
a nepustili mě dovnitř. Počkal jsem
na chlapy po šichtě, ale vůbec se
se mnou nechtěli bavit. To napětí, nejistota a strach byl prostě všude.
Ale už o dva dny později jsem zažil
nejkrásnější zážitek. Dnes už nevím,
jak jsem se dostal k výjezdu mezi havíře, ale ten zaplněný sál chlapů, kteří
před chvílí vyfárali, vidím i dnes úplně
přesně. Vpředu sedí místní soudruzi
a melou pořád dokola, že pár bláznů
v Praze může dělat revoluci, BO oni
na ně tady robí a studenti jsou děcka,
která studují za dělnické peníze. A najednou někdo zařve – nechte mluvit
studenty. V sále zaplněném k prasknutí je ulička a vy stojíte vpředu. Něco
řeknete a atmosféra v sále houstne,
protože kovaní soudruzi se do vás obují. A pak Svaťa Novotný (učitel, který
v tom jel s námi od začátku) pronese

pár slov, která mění svět. Nevzpomenu
si, co přesně řekl, ale v tu chvíli ti chlapi
byli NAŠI. Byla to neuvěřitelná euforie
a věřili jsme, že je hotovo. Síla slova je
prostě neuvěřitelná!!!
Pak už to šlo všechno samo! Přes
20 000 lidí na náměstí Lidových milicí podpořilo generální stávku v Ostravě, Havel je prezident, a za dva roky
už nestudujete Pedagogickou fakultu,
ale Ostravskou univerzitu! V tom období jste museli podlehnout pocitu,
že můžete a dokážete všechno na světě.
Svět obdivuje Václava Havla a vy máte
pocit, že tak trochu obdivuje i vás. Václav Klaus vám dodá důvěru, že není
na světě nic jednoduššího, než začít
podnikat. A tak v roce 1994 zakládáte rodinnou firmu, která letos oslavila
20leté výročí.

Věřil jsem, že doženeme
Švýcarsko
Někdy v roce 1994 jsem vedl vášnivý rozhovor se svým dědou, říkal jsem
mu, že do maximálně 5 let doženeme
Švýcarsko. Děda mě soucitně poslouchal a potom mi začal vysvětlovat, čím
si prošla Amerika v době světové krize
a prohibice a Německo po druhé světové válce. A že Švýcarsko fakt nedoženeme. Brzy jsem poznal, že měl
pravdu! Tak končila první sametová
„pětiletka“ plná euforie, naděje a očekávání.
Druhou sametovou pětiletku rámují spory Václava Havla a Václava
Klause. Vlastně je to úžasné sledovat
spor prezidenta a premiéra. Je to fakticky jednoznačný symbol svobody
a demokracie. Toho, co jsme v listopadu 1989 vybojovali. Na politické scéně
se objevuje Miloš Zeman a i on ukazuje
sílu naší demokracie. Z bezvýznamné
sociální demokracie dělá během 5 let
nejsilnější stranu v zemi. To je možné pouze v demokracii. Je paradoxem,
že ale právě Miloš Zeman a Václav Klaus zmrazí rozvoj demokracie
u nás. Politický slovník obohacují
o „opoziční smlouvu“. Neomlouvá je
ani neobratnost Václava Havla, který chtěl po volbách v roce 1998 pravicovou vládu bez Václava Klause,
ani fakt, že během opoziční smlouvy
dochází k privatizaci bank a tím se
odstraňuje systémová korupce. Prostě neuhlídali lidi kolem sebe, kteří

využili vzniklé situace a rozparcelovali si Českou republiku. To, co tehdy mohlo opoziční smlouvu omluvit, byla změna volebního systému,
ale tu se jim nepodařilo prosadit.
Třetí sametovou pětiletku lemuje
vstup ČR do NATO v roce 1999 a EU
v roce 2004. Jsou to zásadní milníky našeho vývoje. To, že chci žít v zemi, která
patří do EU, jsem si ujasnil v roce 1998,
kdy jsme jako občané druhé kategorie na jednom evropském letišti čekali
tři hodiny na celní kontrolu, a sledovali, jak občané první kategorie (EU)
jsou odbaveni obratem. Vím, že to jsou
drobnosti, ale život se skládá z drobných radostí. A naše „blbá nálada“ často
pramení z toho, že se neumíme radovat
z maličkostí.
Když jsem přemýšlel a vzpomínal,
co nám dala a vzala čtvrtá „sametová“
pětiletka, uvědomil jsem si, že nápadným selháním byla arogance hlavních
politických stran. Prostě si mysleli,
že to mají navždy a můžou si dělat,
co chtějí. A to se přepočítali.
Pátá sametová pětiletka se v těchto
dnech uzavírá a já mám jasno. Život
v sametu je prostě fajn! A stálo to za to
za svobodu a demokracii v listopadu
1989 bojovat!!! Není dnes všechno jednoduché, ale máme tu úžasnou možnost věci kolem nás ovlivňovat a být
u toho. To, co demokracie potřebuje
k životu, je naše aktivita – a klasické politické strany.
Vilém ANTONČÍK

Mgr. Vilém Antončík
V listopadu 1989 studoval na tehdejší Pedagogické fakultě obor učitelství
v kombinaci Občanská výchova – Tělesná výchova. Po 17. listopadu se spontánně zapojil do sametové revoluce v Ostravě a v následujících letech se angažoval
ve studentských strukturách, které tehdy výrazně ovlivňovaly akademický
i politický život. V roce 1998 vstoupil do
komunální politiky. Do roku 2006 byl
místostarostou v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz. Je členem ODS.
Od roku 1994 podniká. Je spoluvlastníkem a ředitelem rodinné firmy, která
provozuje zubní laboratoře.
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Docentka Andrea Pokludová nově zvolena
členkou mezinárodního výboru EAUH
Mezinárodní výbor EAUH

Na NOVA University of Lisbon se 3.–6. 9. 2014 konal již 12.
ročník Mezinárodní konference urbánní historie, pořádaný European Association for Urban History (EAUH) pod
názvem Cities in Europe/Cities in the World. Docentka
Andrea Pokludová (členka Katedry dějin umění a kulturního dědictví; Centra pro hospodářské a sociální dějiny FF
OU), která se mezinárodní konference pořádané EAUH již
tradičně zúčastnila, při příležitosti konání této akce převzala členství v mezinárodním výboru EAUH po prof. Luďi
Klusákové, vedoucí Semináře obecných a komparativních
dějin Ústavu světových dějin FF UK. Spolu s dalším zá-

stupcem Filozofické fakulty Ostravské univerzity Pavlem
Kladiwou pak v Lisabonu organizovala sekci nesoucí název
The City as a „Factory Yard“. Na další urbánní konferenci
pořádanou EAUH se můžeme za dva roky těšit v Helsinkách. Více informací o European Association for Urban
History naleznete na http://www.eauh.eu/.
Paní docentce Andreji Pokludové k tomuto úspěchu srdečně blahopřejeme.
Tereza ČAPANDOVÁ
studentka FF

Filozofická fakulta se prezentovala
na veletrhu Gaudeamus 2014
Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2014 proběhl ve dnech 4.–7. 11. 2014
v prostorách brněnského výstaviště. Na tomto veletrhu
se naše filozofická fakulta prezentovala v rámci celé
Ostravské univerzity. Tento rok se poprvé prezentace FF
OU zúčastnili taktéž studenti ve složení Martin Kaše,
Tereza Čapandová, Eva Kolatková a Radek Mišanec. Tito
studenti připravili pro potenciální uchazeče krátký kvíz
o Ostravě, díky čemuž maturanti získali základní informace nejen o naší fakultě, ale taktéž o městě, kde budou
případně studovat. Za správné odpovědi uchazeči o studium dostávali dárkové předměty FF OU. Ze strany
středoškoláků byla velmi vřele přijata účast studentů
ve stánku FF OU, neboť uchazeči využili příležitosti zeptat
se i na věci spojené nejen se studiem, ale i se studentským
životem v Ostravě vůbec. Navázání spolupráce studentů
s pracovníky studijního oddělení FF OU se tedy ukázalo
být krokem správným směrem, což dokazuje nezanedbatelný zájem uchazečů o prezentaci FF OU. Nejvíce uchazečů mělo zájem o studium psychologie a cizích jazyků,
ale také o studium historie a dějin umění. Věříme,
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že návštěvnost Dnů otevřených dveří FF OU, které
proběhnou 16.–17. 1. 2015, bude taktéž hojná, a že i lednová
prezentace FF OU osloví mnoho nových nadějných
studentů ke studiu na naší „alma mater“.
Martin KAŠE a Tereza ČAPANDOVÁ
studenti FF
Stánek FF OU

Foto: Archiv autorů
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Slavnostní inaugurace profesora Aleše Zářického
Zaplněná aula Ostravské
univerzity v Ostravě byla ve středu
12. listopadu dějištěm slavnostního
uvedení do funkce děkana
Filozofické fakulty OU, profesora
Aleše Zářického.Svůj úřad obhájil
v březnových volbách a povede
Filozofickou fakultu další čtyři
roky, do 30. června 2018.

předseda AS FF OU
Jaroslav David (vlevo),
rektor OU Jiří Močkoř
a děkan FF OU Aleš
Zářický

Akademické ceremonii byli přítomni vrcholní představitelé Ostravské
univerzity v čele s rektorem profesorem Jiřím Močkořem, děkani jednotlivých fakult, členové akademické
obce Ostravské univerzity a její filozofické fakulty i akademičtí hodnostáři filozofických fakult České
republiky. Slavnostnímu obřadu přihlížely i významné osobnosti kulturního, společenského a průmyslového
života Ostravy včetně zástupců města
a městského obvodu - např. biskup
ostravsko-opavské diecéze Mons.
Lobkowicz, ředitelka Archivu města
Ostravy dr. Przybylová, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě dr.
Jůza, ředitel Dolní oblasti Vítkovice
Ing. Koudela, náměstek primátora dr.
Pražák či starostka centrálního obvodu ing. Bernfeldová a další.
Slavnostním aktem provázel doc.
Jaroslav David, předseda Akademického senátu FF OU. Po projevu
rektora Močkoře složil profesor Zářický děkanský slib a převzal insignie - symboly svého akademického
úřadu. Poté předal děkan Zářický
medaile s řetězy i třem nově jmenovaným proděkanům - doc. Markovi
Otiskovi, dr. Petrovi Kopeckému a dr.
Richardu Psíkovi. Výjimečnou atmosféru ceremonie dokreslilo pěvecké
vystoupení v podání studentů Fakulty umění OU. V závěru akademického obřadu pronesl děkan Aleš Zářický inaugurační řeč.
					
		
Jana BOLKOVÁ

rektor OU předává
insignie děkanovi
Filozofické fakulty

akademická obec
OU, hosté, v popředí
prorektoři OU: Iva
Málková (vlevo), Jan
Lata (vedle)

děkani filozofických
fakult spřátelených
univerzit

Fota: K. KOLOWRATOVÁ
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Inaugurační projev děkana FF
Vaše Magnificence pane rektore, zdvojnásobila své měřené a hodnocené
Domnívám se, že stávající struktura
milé kolegyně a kolegové, dámy vědecké výkony a jako první na Ostrav- studijních programů i oborů je z hleské univerzitě překonala magickou hra- diska zájmů, potřeb společnosti i fia pánové,
před čtyřmi lety jsem z rukou docentky Evy Mrhačové přebíral fakultu, o níž
má předchůdkyně s oblibou a ne bezdůvodně hovořila jako o výkladní skříni
Ostravské univerzity. Byť jsem do nové
funkce nenastupoval zcela bez zkušeností, na vedení fakulty jsem se již před
tím podílel šest let, bylo mi zcela zřejmé, že od této chvíle budu hodnocen
a srovnáván v mnohem větším měřítku
než doposud. Nepopírám, byla to pro
mě velká výzva, současně ale také těžký
závazek. Jméno Eva Mrhačová bylo doslova synonymem naší fakulty. Byla to
právě ona, kdo stál u jejího zrodu a po
dalších dvacet let formoval její směřování. Myslím, že nejen já, ale také moji
nejbližší spolupracovníci jsme si někde
v hloubi duše, potichu a tajně kladli
otázku, zda budeme schopni navázat
na úspěchy předchozího vedení, ba co
víc - budeme schopni posunout fakultu dále?
Jak jistě potvrdí mojí rodiče, které
zde co nejsrdečněji vítám, skromnost
nikdy nepatřila k mým silným stránkám, proto ji ani v tento slavnostní
okamžik nebudu falešně předstírat.
A na předchozí otázku odpovím dnes,
po čtyřech letech hrdě a bez sebemenšího zaváhání „ano“. Filozofická fakulta
Ostravské univerzity nejen neztratila
onen tolik potřebný drajf, ale své úsilí zařadit se mezi nejlepší humanitně
zaměřená vysokoškolská pracoviště
v českém, potažmo středoevropském
prostoru ještě znásobila.
Byla úspěšná v reakreditaci všech
doposud zajišťovaných oborů a současně se jí podařilo akreditovat další, ať již
bakalářské, magisterské či doktorské
studijní programy a získat habilitační
a profesorská práva. Nemohu jmenovitě nezmínit doktorská studia českého
jazyka a kulturních dějin či habilitační
a inaugurační práva pro germanistiku
a české a československé dějiny.
Dynamicky se fakulta rozvíjela také
v oblasti vědy a výzkumu. I přes značnou nestabilitu hodnotících systémů
zaznamenávala značný meziroční nárůst, přičemž v letech 2010-2013 takřka
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nici 10 tisíc publikačních RIV bodů. Připočteme-li k tomu skutečnost, že toho
dosáhla s pouhými 120 zaměstnanci,
je její místo mezi nejlepšími pracovišti
svého druhu v České republice nezpochybnitelné. Nemalou zásluhu na tom
měla nejen stávající pracoviště, ale také
nově založená vědecká centra, která
ve svém středu kumulovala významné
domácí i zahraniční vědecké kapacity.
Filozofická fakulta hraje v rámci Ostravské univerzity prim také v rámci mezinárodních vztahů. O studium na naší
fakultě roste zájem nejen u studentů
ze sousedních zemí, tomu koneckonců poloha Ostravy více než přeje,
ale strmě narůstá také výměna studentů a pedagogů v rámci tradičních programů Evropské unie. K problematice
internacionalizace studia a vědeckému
transferu ovšem nepřistupovalo vedení fakulty pouze pasivně! Nejenže finančně podporovalo zpřístupňování
„nových trhů“, jakými jsou např. země
bývalého Sovětského svazu či východní a jihovýchodní Asie, ale samo se
na něm aktivně podílelo.
Byl to právě aktivní přístup ke všem
oblastem činnosti fakulty spojený
s geometrickým nárůstem projektových
zdrojů, který nám i v období hospodářské krize zajistil finanční prosperitu
a vyrovnaný rozpočet, nezbytný to
předpoklad dalšího úspěšného rozvoje.
Kam by tedy měla Filozofická fakulta Ostravské univerzity v následujících
čtyřech letech směřovat? Byl to Jacques
Rupnik, kdo jednou při své návštěvě
Ostravy Evě Mrhačové řekl, že v životě
každého vysokoškolského pracoviště
je nejdůležitějších prvních pětadvacet
let, která jsou obdobím dynamického
až hektického růstu, během něhož se
vytvářejí nejen akademické struktury,
ale i mediální obraz pracoviště etc. Naše
filozofická fakulta oslaví čtvrtstoletí své
existence právě v následujícím roce.
Úkolem staronového vedení proto bude
zkvalitnit ty oblasti, které doposud staly
poněkud stranou zájmu, ale především
stabilizovat ty činnosti, jež zaznamenávaly v uplynulých letech kontinuální
dynamický vzestup.

nančních možností fakulty dostačující.
K akreditaci nových, zejména doktorských programů či udělení habilitačních a profesorských práv může dojít
pouze na vědecky silných a personálně
stabilizovaných pracovištích. Většina
našich kateder již těchto cílů dosáhla.
Značný potenciál spatřuji ale i u některých dalších. Udržet si vysoký standard
či dosáhnout ještě vyšších met však mohout pouze ty katedry a centra, v jejichž
čele budou stát vědecky i manažersky
zdatné osobnosti, které se budou umět
obklopit kvalitními spolupracovníky.
Věřím, že takové jsem již mezi vedoucími pracovníky fakulty našel či brzy
najdu.
V oblasti vědy a výzkumu považuji
za jistý deficit nevyrovnanost výkonů
jednotlivých pracovníků. Uvědomuji
si, že vždy budou existovat lídři, kteří
budou svým potenciálem převyšovat
své okolí. A současně nejsem takovým
snílkem, abych se domníval, že všichni budou schopni držet s nimi krok
a kráčet v jejich stopách. Zároveň jsem
ale přesvědčen, že univerzita není místem pro zahálčivost a podprůměrnost,
a udělám vše pro to, aby tyto dva „přízraky“ naši fakultu zdaleka míjely. Naopak ti, kteří ponesou na svých bedrech
zodpovědnost, ať již vědeckou či manažerskou, mohou být ubezpečeni, že se
jim ze strany vedení fakulty dostane vší
podpory a jejich náročná práce bude
oceněna.
Nezbytným předpokladem dalšího úspěšného vývoje fakulty musí být
zajištění mimorozpočtových zdrojů,
podporujících především základní oblasti naší činnosti, tedy vědu, výzkum
a vzdělávání. Ke zkvalitnění naší dnes
již velmi obsáhlé a náročné agendy
v oblasti východních vztahů, jak pevně věřím, přispěje právě otevřené Euroasijské akademické fórum, jehož
prostřednictvím bude koordinována
činnost našich východoevropských
a asijských partnerů. Zejména v oblasti
vědy a výzkumu musí být posílena také
spolupráce v euroatlantickém prostoru, což je další z priorit tohoto vedení
fakulty.
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Inaugurační projev děkana FF
Aby mohla fakulta uskutečňovat tyto
široce koncipované cíle a dosáhnout
zde úspěchů, je pro ni nezbytné zázemí a podpora vedení univerzity. Jsem
rád, že na Akademickém dni, konaném
na počátku tohoto akademického roku,
zazněla z úst rektora naší univerzity
profesora Jiřího Močkoře nejen slova
uznání zaměstnancům naší fakulty,
ale také ubezpečení, že na univerzitách
21. století mají tradiční filozofické fakulty své nezastupitelné místo. V době,
kdy zejména z vyspělých západních
univerzit zaznívají výzvy k „filozofickému“ zakotvení vědy, nejen k její bezduché aplikaci, je tento jeho apel více než
aktuální.
V závěru svého inauguračního projevu bych také rád poděkoval svým
spolupracovníkům a partnerům. Ne-

mohu samozřejmě vyjmenovat všechny, přesto jmenovitě docentu Janu
Malurovi, který stál po čtyři roky v čele
resortu vědy a výzkumu, byl mojí pravou rukou a nyní se ujal úkolu neméně
náročného, vedení katedry české literatury, proděkanům doc. Otiskovi a dr.
Psíkovi, mj. také za to, že se rozhodli se
mnou ještě chvíli zůstat, tajemníkovi
fakulty dr. Kozelskému, který sice před
čtrnácti dny vyměnil dres, ale jeho srdce je, jak pevně věřím, stále fialové, a
oběma předsedům AS naší fakulty dr.
Petru Kopeckému a doc. Jaroslavu Davidovi za korektní přístup k věcem fakultním.
Děkuji také svým kolegům na postech děkanů a prorektorů naší univerzity. Ne vždy jsme na věci nazírali stejně, věřím ale, že jsme pokaždé

s nejlepším vědomím a svědomím rozhodovali nejen ve prospěch svých fakult,
ale také univerzity jako celku. Můj dík
patří rovněž rektorovi Ostravské univerzity, profesoru Jiřímu Močkořovi,
za to, že si i ve vypjatých situacích zachoval chladnou hlavu a dovedl skloubit často i protichůdné zájmy fakult.
… a děkuji také své asistentce, Mgr.
Janě Bolkové, za to, že se o mě tak pěkně stará.
Jak říká klasik, něco končí, něco začíná. Doufám, že to, co začalo dnešní
inaugurací, bude alespoň tak dobré,
jako to, co započalo tímto obřadem
před čtyřmi lety.
Přeji nám všem mnoho zdaru!
Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Novinky v hodnocení vědy a výzkumu
Netrpělivě jsou mnohými (nejen) akademiky
očekávány výsledky hodnocení vědeckých výstupů
za rok 2013, které letos poprvé probíhalo podle nového
modelu. O prvních praktických zkušenostech s touto
novou metodikou informoval prof. Petr Vorel děkany
Filozofických fakult ČR na společném setkání
na zámku ve Vítkovicích.
Prof. Vorel seznámil přítomné s dosavadním průběhem
uplatňování nových pravidel Rady vlády pro výzkum, vývoj
a inovace, která upravila měřítka i procesní řád hodnocení výsledků vědy a výzkumu. Prof. Petr Vorel vystoupil na zasedání
z pozice předsedy Odborného verifikačního a hodnotícího
panelu pro společenské, humanitní a umělecké vědy.
Ve své prezentaci vyzdvihl několik pozitiv nového systému.
Předně je to samotné složení hodnotících panelů, které není
navrhováno vládou, nýbrž samotnými institucemi (a z těchto
návrhů si teprve vládní orgány vybírají), proto jsou výsledky
hodnoceny odborníky daného oboru. Jako druhé pozitivum
nového systému zmínil inovativní metodiku, která spočívá mj.
v porovnávání jednotlivých výsledků v rámci určitého oboru.
Navrhovatelé si od nového systému předně slibují vyšší vypovídací hodnotu díky srovnávací technice v rámci každého oboru.
K jistému posunu dochází také v užívané terminologii
u hodnocených výsledků, kdy například sborník může být nově
vykázán jako hodnocený výsledek, splňuje-li definici odborné
knihy. Naopak z vymezení výsledků vědy a výzkumu zmizel
pojem kolektivní monografie, nyní je rozhodujícím faktorem
pouze to, zda se skutečně jedná o odbornou publikaci.
Součástí nově uplatňované metodiky je rovněž sankcionování tzv. „balastních“ návrhů, tedy přidělování záporných
bodů za předložení k hodnocení takových výstupů, které nesplňují kritéria pro zařazení do vlastního posuzovacího pro-

cesu. Vizí takového opatření je motivovat samotné instituce,
aby k hodnocení zasílaly pouze relevantní výstupy, neboť jedním z velkých problémů stávajícího procesu je obrovský počet
přihlášených výsledků, takže existuje vize, která by v budoucnu vytvořila určitý „filtr“, jenž by musel probíhat už na úrovni samotných institucí. Kvůli technickým a procesním problémům, které provázely průběh letošního hodnocení, bylo
ale navrženo, aby výstupy, jež nesplňují požadovaná kritéria,
byly oceňovány pouze nulou, nikoli zápornými body.
Jak prof. Vorel uvedl, věří, že nový systém daleko lépe reflektuje a oceňuje skutečně kvalitní výsledky, zároveň však dodal, že řada změn je výsledkem kompromisních rozhodnutí.
S detaily nového systému seznámí akademické pracovníky
FF doc. Marek Otisk na přelomu roku 2014 a 2015 poté, co budou zveřejněny výsledky z letošního hodnocení.
Nela PARMOVÁ, Marek OTISK

V čele prof. Petr Vorel.
Setkání Asociace děkanů
na zámku ve Vítkovicích

foto: Nela PARMOVÁ
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Jak psát dějiny velkých měst?
KDU se prezentovala na mezinárodní konferenci
Ve dnech 19.–21. listopadu 2014 proběhla mezinárodní konference „Jak
psát dějiny velkých měst?“, jejímiž
organizátory byli: Statutární město
Brno – Archiv města Brna, Katedra
historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
Historický ústav Akademie věd ČR,
v.v.i. a Historický ústav Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity. Probíhala v prostorách brněnské Nové
radnice. Konference se zúčastnilo mnoho světově uznávaných odborníků z oblasti urbánních dějin
z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska. Celkem
bylo přihlášeno 130 účastníků, avšak
ve dvou dnech trvání konference svůj
příspěvek mohlo prezentovat jen 40
přednášejících. Paralelně s přednáškami probíhala v přilehlém Rytířském
sále posterová sekce konference.
Katedru dějin umění a kulturního
dědictví zde reprezentovaly doc. Andrea Pokludová a doktorandky oboru
Kulturní dějiny Mgr. Martina Šimíková a Mgr. Tereza Čapandová.
Andrea Pokludová FF prezentovala první den konference v sekci Dějiny města jako koncept v současném
dějepisectví – současné projekty dějin
měst, která se konala v Zastupitelském sále Nové radnice, s příspěvkem Lesk a bída obecních samospráv
Moravy a Slezska 1850–1914. Dokončený/nedokončený projekt urbánních
dějin. Taktéž byla účastníkem panelové diskuse na téma: Čtenář nebo
uživatel, učenost nebo přístupnost,
kniha nebo hypertext? Dějiny měst,
jejich funkce, forma a smysl v éře
informační revoluce, kterou moderoval Lukáš Fasora a druhý den konference moderovala sekci Dějiny města
jako koncept v současném dějepisectví – současné projekty dějin měst,
dokončení.
Doktorandky prezentovaly FF OU
v posterové sekci, která probíhala
během celé konference v Rytířském
sále Nové radnice. Martina Šimíková zde prezentovala poster na téma
Nádražní třída – významný fenomén
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měst 19. a 20. století a Tereza Čapandová poster na téma Sokolská třída
v Moravské Ostravě: fenomén rodícího se moderního středoevropského
velkoměsta.
První konferenční den byl zakončený společenským programem
s cimbálovou muzikou v Rytířském
sále Nové radnice a poslední den
konference měli její účastníci možnost navštívit významné brněnské

památky. (Stará a Nová radnice, Brněnské podzemí, Hrad Špilberk, Vila
Tugendhat). Na těchto doprovodných
programech se upevnily nově získané kontakty a přátelství s účastníky
z jiných univerzit i institucí a doufáme, že povedou k budoucí spolupráci
na různých aktivitách.
Martina ŠIMÍKOVÁ
Tereza ČAPANDOVÁ
studentky FF
doc. Andrea Pokludová
během svého příspěvku

Foto: Tereza ČAPANDOVÁ

Tereza Čapandová a Martina Šimíková
se svými postery. 				

Foto: Archiv autorek
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Mezinárodní projektová konference
Centra výzkumu odborného jazyka

Spolupráce kateder anglistiky a germanistiky v rámci Centra výzkumu odborného jazyka a jejich společný projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního
fondu umožnily v Ostravě ve dnech 6.–8.
listopadu 2014 uspořádat mezinárodní
vědeckou konferenci. Tématem tohoto
setkání s názvem „The Changing Landscape Of Professional Discourse / Fachkommunikation im Wandel“, kterého se
zúčastnila řada uznávaných tuzemských
i zahraničních odborníků, byl výzkum
odborného jazyka, současná podoba
odborné komunikace a také změny, jež
v tomto kontextu probíhají. Celá akce se
mohla uskutečnit díky finanční podpoře
projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu
odborného jazyka angličtiny a němčiny
na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
(reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/20.0222).
Konference se konala ve dvou sekcích
– germanistické a anglistické, přičemž
plenární přednášky probíhaly v němčině a v angličtině. Celkem se konference
zúčastnilo více než sedmdesát hostů
z devíti zemí. Svou plenární přednášku zde pronesla například profesorka
Theresa Lillis z britské The Open University, profesorka Anna Mauranen
z University of Helsinky a dále také
profesorka Ines Andrea Busch-Lauer
z německé Westsächsische Hochschule
Zwickau. Chybět nemohli ani zahraniční experti projektu, kterými jsou
profesor Axel Satzger a také dlouholetý
spolupracovník ostravské germanistiky
profesor Norbert Richard Wolf, který
pronesl závěrečnou plenární přednášku.
Na konferenci samozřejmě vystoupili
také všichni členové projektu a tematická paleta konferenčních příspěvků tak
byla velmi pestrá. Referáty pojednávaly například o tom, jak se mění přístup
k odbornému jazyku v souvislosti s masovým užíváním chytrých telefonů nebo
Wikipedie, jaké jsou aspekty srozumitelnosti textu v nejrůznějších formách
diskursu nebo jaká jazyková specifika
má multimediální odborná komunikace
například v relaci expert – laik. Objevily se ale i zajímavé příspěvky zaměřují-

cí se na analýzu návodů uplatňovaných
v technické komunikaci, na diskursivní
analýzu webových stránek, ale také referáty mapující různé oblasti odborné terminologie (například sportovní, lékařské či uměnovědné) v současném nebo
historickém kontextu.
Konference přinesla účastníkům jak
odborné obohacení znalostí a rozšíření
obzorů, tak navázání nových kontaktů
a přísliby možné budoucí spolupráce,
včetně té na mezinárodní úrovni. Členové projektu a také studenti doktorského
studia pod vedením ředitelky Centra
výzkumu odborného jazyka profesorky
Lenky Vaňkové a také zástupkyně ředitelky Centra doktorky Renáty Tomáškové se na konferenci intenzivně připravovali. Mohli tak prezentovat výsledky
svého bádání v oblasti odborného jazyka, na kterém se podíleli také oba zahraniční experti zapojení do projektu.

Jak zaznělo v úvodní přednášce profesorky Vaňkové, spolupráce anglistů
a germanistů na poli odborného jazyka je v tak průmyslově a technologicky orientovaném regionu, jakým
je Moravskoslezský kraj, dobrým základem, na kterém je možné stavět
i v budoucnu. Tuto myšlenku podpořila také celá Ostravská univerzita,
když bádání v oblasti odborného jazyka zařadila mezi své hlavní směry
výzkumu. Je tedy možné říct, že podobně zaměřená konference se v Ostravě velmi pravděpodobně nekonala
naposledy. Za celý organizační tým
jsme rádi, že jsme do Ostravy mohli
pozvat špičkové zahraniční odborníky
a mohli jim prezentovat v dobrém světle nejen výsledky naší vědecké práce,
ale také celou Ostravskou univerzitu.
Milan PIŠL

Z konference

Foto: Milan PIŠL

Z konference

Foto: Milan PIŠL
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Co nám (ne)přinesl Týden vědy a techniky
V sobotu 1. listopadu se konal
festival Týden vědy a techniky.
Filozofická fakulta se podobné akce
zúčastnila vůbec poprvé.
Po náročném víkendovém dni
zůstává pro mnohé otázkou, zda
je to právě ta cesta, kterou se chce
FF OU ubírat.
Pro některé pedagogy byla účast
na Týdnu vědy a techniky prvním
setkáním s veřejností mimo dobře
známé teritorium a první zkušeností
s tímto festivalem, který se letos konal již počtrnácté. Od počátku byl
pro mnohé diskutabilní a nedůstojný
samotný prostor, v němž se celá akce
konala. Chceme-li však, aby o nás veřejnost věděla, měli bychom občas vyjít „do ulic“, které se zvláště ve větších
městech scvrkly do nákupních center. O tom bychom ale mohli napsat
jiný článek. Zklamáním byl i přístup
organizátora (AV ČR). Dohody nebyly naplněny, mediální podpora visela
především na našich bedrech, chyběly
plakáty, navigace. Kritizovat bychom
mohli celou řadu menších i závažnějších nedostatků, ale o to tu vlastně až
tak nejde. Podstatné zůstává, jak celý
festival vnímal návštěvník, jak se nám
podařilo zaujmout.
Přestože se doprovodného programu zúčastnily za FF OU jen dvě katedry (Katedra slavistiky a Katedra dějin
umění a kulturního dědictví), rozhodně nelze říci, že by ze strany veřejnosti
nebyl o náš stánek zájem. V poměrně
silné konkurenci Světa techniky, ostravského Planetária a Přírodovědecké
fakulty jsme zaujali programem, který
byl nápaditý a přinesl festivalu nový
rozměr. Díky nám se festival poprvé
rozšířil také o humanitní obory, kde
jsme mohli dokázat, že jsou zajímavé
a zaslouží si stejnou pozornost jako
vědy přírodní. Vystoupení Igora Jelínka pak bylo ukázkou, že FF OU není
kostnatou institucí, je inspirujícím
a zábavným prostředím. Mezi písněmi
zazněly krátké literárněvědné komentáře, které měly postihnout osobnost
Vysockého a představit ho ve všech
jeho rolích.

verzity je podobným akcím nakloněno, tedy alespoň v teoretické rovině.
Je ale třeba říci, že prezentaci fakulty (a kateder) nelze stavět na nadšení
a entuziasmu kolegů. To brzy opadne
a zbude jenom pachuť a pocit křivdy
z nedocenění. Přestože je podobných
příležitostí jen několik do roka (Noc
vědců, Den otevřených dveří apod.),
je třeba se na ně dobře připravit ekonomicky, logisticky i personálně, aby
byla chuť ze strany kolegů se podobných aktivit účastnit i v budoucnu
a sebeprezentace tak neskončila dřív,
než vůbec začala.
Důkazem, že má smysl podnikat
podobné aktivity, byl i plný sál Science
Café, kde byla většina přednášejících
z řad FF OU. Hned první přednáška

Igor Jelínek během svého
hudebního vystoupení

Být vidět, slyšet
Samotné zřízení pozice referentky pro vnější vztahy napovídá,
že vedení FF OU, potažmo vedení uni-
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Daniela Rywiková prezentuje
iluminované rukopisy

doc. Ireny Bogoczové přilákala pozornost. Cestu za přednáškami si posluchači našli, přestože nebylo snadné
přednáškový sál najít. (Další z prohřešků organizátora). Z pohledu návštěvníka (i organizátora) byl festival
vydařený a zábavný, byli i tací, kteří
s námi vydrželi skutečně celé odpoledne, ať už v iluminátorské dílně,
u čaje nebo na Science Café. Tento fakt
a poměrně vysoký zájem médií (Česká televize, Novinky.cz, rádio Čas)
je zatím nejsilnější motivací, proč
se nevzdávat a podobných akcí se
účastnit i do budoucna.
Pakliže bychom příští rok zvažovali
účast, tak rozhodně s větší podporou
ze strany vedení OU, zapojením studentů a kvalitnějším zázemím. Pouče-

Fota: Nela PARMOVÁ
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Co nám (ne)přinesl Týden vědy a techniky
ni z letošního ročníku si i organizátory
dokážeme lépe „ohlídat“. I přes všechny nedostatky a chyby stále věřím,
že naše zapojení do festivalu mělo
smysl.
Na závěr musím poděkovat všem,
kdo se Týdne vědy a techniky za FF
OU zúčastnili. Jmenovitě doc. Ireně
Bogoczové, dr. Igoru Jelínkovi, dr.
Daniele Rywikové, dr. Vladimíru
Šilerovi, doc. Miroslavu Černému, doc.
Jaroslavu Davidovi, dr. Radku Čechovi,
dr. Janě Davidové Glogarové a studentkám Mgr. Tereze Čapandové a Evě
Kolatkové. Všem děkuji za důstojnou
prezentaci školy i za to, že byli ochotni
věnovat celý víkendový den téhle akci
(nepočítaje ještě přípravu).
Nela PARMOVÁ

Scriptorium Katedry dějin
umění a stánek s ruským
čajem Katedry slavistiky

Foto: Nela PARMOVÁ

Rektor OU předal dekrety nově
jmenovaným docentům
Doc. Jan Vorel
se habilitoval v oboru
Dějiny české
literatury

Doc. Petr Popelka
se habilitoval v oboru
České a československé
dějiny se zaměřením
na hospodářské a sociální dějiny

Fota: Alexandra BOČKOVÁ
V rámci slavnostního zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě, konaného dne 19. listopadu, předal rektor
Ostravské univerzity v Ostravě dekrety pěti nově jmenovaným docentkám a docentům, kteří se habilitovali před
Vědeckou radou fakulty filozofické, fakulty sociálních studií a fakulty přírodovědecké.
Nově jmenovanými docenty Filozofické fakulty jsou:
s účinností od 1. listopadu 2013 doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D., z katedry slavistiky a s účinností od 1. května 2014
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., z katedry historie.
Jana BOLKOVÁ
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ XI.
Mgr. Magdalena Šimečková
se narodila a gymnázium absolvovala
v Opavě.
V letech 2001-2006 studovala na naší
filozofické fakultě - obor práce s poradenským zaměřením. Již ve druhém ročníku
svého vysokoškolského studia začala podnikat: založila psí školu a psí hotel Koira.
Motto její školy zní až provokativně –
„I pes je člověk“ a odkazuje na mimořádné pouto, jež se rozvinulo mezi člověkem
a prvním domestikovaným zvířetem – psem.
Diplomová práce, kterou zpracovala
a obhájila, nese název Canisterapie v péči
o seniory.
Kynologii se Magdalena věnuje i odborně – navštěvuje nejrůznější kynologické
semináře ve Velké Británii a všechny poznatky aplikuje na své psí chovance. Více
Vám o tom řekne v rozhovoru...
Eva MRHAČOVÁ

Mgr. Magdalena Šimečková		

„I pes je člověk”

Když naše rodina sháněla o prázdninách kvalitní hotel pro psa a od známých jsme dostali reference na „úžasné, široko daleko
nejkvalitnější psí hotelové zařízení v lesích u Ostravy, v historické Rothschildově hájence“, netušili jsme, že jako majitelku
tohoto již renomovaného zařízení tam potkáme naši absolventku...
Položila jsem Magdaleně několik otázek...
Vystudovala jste u nás poradenství.
Takže jste vlastně zůstala u oboru, jen teď své znalosti aplikujete
na sféru pejsků.
Ano, je to tak. Rozšířila jsem rodinný systém o chlupatého člena. Pracuji
zejména s problémovými psy. Dnes
se přece jen pozice psa ve společnosti
radikálně změnila. Z hlídačů a pomocníků při lovu si našli cestu do našich
ložnic a na pohovky. Jsou to členové rodiny. Jako na takové je na ně kladen nesmírný tlak, aby se chovali dle pravidel
lidské společnosti. Často jsou jim tato
pravidla nepřirozená, nepochopitelná
a obtížně se jim přizpůsobují. Dnešní psi jsou vystaveni velkému stresu
a na jejich chování jsou kladeny nesmírné nároky. Mou prací je propojit
lidský a psí svět a pomoci majitelům
pochopit, jak to vidí jejich pes a jak mu
srozumitelně a bez násilí vysvětlit, jak
to vidí oni a co se po něm požaduje. Pes
v rodině je odrazem celého rodinného
systému. Často se tak dostanu do rodin a domácností, kde by členové nešli
hledat odbornou psychologickou nebo
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terapeutickou pomoc, ale mají problém
se psem. Někdy se podaří skrze řešení
problémového chování psa pootevřít
vrátka i k řešení situací s mnohem
hlubším kořenem.
Na kterou osobnost z fakulty nejraději vzpomínáte, kdo vám dal nejvíc?
Pro mně navždy zůstane v paměti zapsán dnes již zesnulý docent PhDr. Petr
Holý, se kterým jsme rádi vedli hovory
na téma mýtus, rituál, symbol. Díky
němu se ještě prohloubil můj zájem
o mytologii a otázky významu a původu rituálů v lidské historii i současnosti
a jejich odkazy v umění.
Často jezdíte do zahraničí na odborné akce. Se kterými špičkovými
pracovišti hlavně spolupracujete?
Jezdím pravidelně na konference o výcviku zvířat a psím chování. Dlouhá
léta jsem jezdila k vynikající trenérce
psů Kay Laurence do Británie. Pravidelně se vzdělávám v Itálii u Alexy Capra, ale těch učitelů, od kterých jsem

se učila pracovat se zvířaty pomocí
pozitivního posilování, je opravdu celá
řada. Dnes spolupracuji také se sdružením FamilyPaws se sídlem v USA, které
se zaměřuje na systematické konzultace s rodinami a nastávajícími rodiči. Jejich koncept je jedinečný, protože snad
jako jedni z mála na světě opravdu do
hloubky analyzují problematiku psa
v rodině s malými dětmi. My, jejich
proškolení konzultanti, jsme odborníky na tuto oblast a měli bychom být
schopni nejen efektivně řešit chování
psa, ale také dobře rozumět dynamice,
která v rodině funguje.
Kolik máte vlastních pejsků? Kolik
pejsků bývá ve vašem hotelu, když
je „plně obsazen“?
Sama mám 5 velkých psů - 2 královské
pudly, 2 bílé švýcarské ovčáky a jednoho ovčáka německého. Hotel má kapacitu 18 pejsků. Část je ubytována uvnitř
v domě a část má k dispozici hospodářskou budovu s vnitřními kotci s podlahovým vytápěním a prostornými venkovními výběhy.
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ XI.
Jak u vás probíhá denní péče o ubytovaného pejska?
Všichni psíci mají stejný režim. Chodí ven na zahradu a do prostorných
oplocených výběhů každé 4 hodiny.
První venčení začíná v 8 hodin ráno
a končíme vždy kolem 10 až 11 večerní. Krmení probíhá dle zvyklostí hosta a pejsci jsou krmeni tím, na co jsou
z domu zvyklí. Takže jim i vaříme nebo
krmíme syrovou stravou, která je nyní
opět velmi populární. V ceně mají naši
hosté také procházku do okolních lesů.
Chodí vždy po jednom na vodítku. Práce v hotelu je pravdu celodenní řehole
a je to ideální kondiční cvičení, protože
nachodíte slušných pár kilometrů.
S jakými problémy se potýkáte při
péči o „hotelové hosty“?
Všichni hosté nás činí šťastnými. Někteří tím, že přicházejí a někteří tím,
že odcházejí. Občas míváme pejsky
agresivní, občas bázlivé, ale psíci nám
to řeknou už mezi dveřmi. Z jejich chování je to patrné ihned. Majitel může
být leckdy překvapen, jak jeho hafík
reaguje, když s ním není, ale jsme na to
připraveni a víme, jak na ně.
O prázdninách se vám narodil syn,
přibyla další péče, hodně náročná
na čas. Jak vše skloubíte dohromady?
Mám velké štěstí, že manžel prakticky
pracuje z domu, takže se v péči střídáme. Mám kolem sebe spoustu báječných přátel a rodinu, kteří jsou neustále nápomocni. Díky nim mohu dál
pokračovat v práci a zároveň se věnovat
malému Karlovi.
Velmi mne zaujala myšlenka canisterapie. Můžete nám její konkrétní
aplikaci přiblížit?
Canisterapie využívá léčebného potenciálu psa a praktikuje se u celé řady klientů a pacientů všech věkových kategorií.
Já sama pracuji s umírajícími pacienty
a seniory v domovech a hospicích. Pes klienty aktivizuje, slouží jako komunikační
téma a prolamovač ledů. Přináší radost
a úsměv i tam, kde už jej jinak obtížně
vyčarujeme. Naši klienti najednou začínají reagovat, usmívat se a vzpomínat
na své pejsky z průběhu jejich života.

Jakým způsobem by měl být rodinou utvářen a vymezován vztah dítěte a psa? Mnoho lidí dnes kupuje
štěně dítěti místo hračky. Jak toto
vnímáte? Co by se mělo změnit?
Neměla by určitá forma canisterapie
probíhat již v předškolním věku?
Domnívám se, že mnoho rodičů si ani
neuvědomuje skutečná rizika, která
mohou nastat. Pes je stále zvíře, má
plnou tlamu zubů a ta tlama je často
nebezpečně blízko dětského obličeje.
Je to živá bytost s bohatým emocionálním životem a komunikací. Rozhodně
to není hračka. V žádném případě nelze doporučit štěně do rodiny s velmi
malými dětmi. Štěňátko s zoubky jako
jehličkami bude po dětěch skákat, brát
jim hračky a krást rohlíky z ruky. Je to
mládě a musí se pravidla teprve naučit.
Děti by se opravdu po psech neměly
válet a objímat je. Rodiče často neumí
dobře dekodovat komunikační signály, které pes vysílá a pokud dojde ke
konfliktu (pokousání), jsou překvapeni. Pes už ale obvykle usilovně vysílal
informaci o tom, že je mu situace nepříjemná, jen ji nikdo neslyšel. Myslím,
že nejdůležitější je absolutní pozornost, kterou by měli rodiče věnovat situacím, kdy jsou psi a děti spolu. A tím
nemyslím, že sedí v jedné místnosti,
ale koukají při tom na televizi. Důležité je problémům předcházet. Umět psa
číst, nenechávat jej s dítětem bez dozoru a nemyslet si, pes musí všechno snést.

Transpersonální psychologie zahrnuje psychologické a terapeutické směry, které svou pozornost zaměřují
i na spirituální a mystické prožitky
lidské zkušenosti. Přesahuje tak biografickou rovinu psychologie. Mezi její
předchůdce patří Carl Jung. Zakladateli
jsou Stanislav Grof, Abraham Maslow,
Roberto Assagioli.
Ještě během studí na FF OU jsem
zahájila psychoterapeutický výcvik
v rámci Grof Transpersonal Training
u českého rodáka prof. Stanislava Grofa. Po jeho úspěšném absolvování společně s manželem nabízíme možnost
osobnostního růstu a zkoumání vlastní
psyché díky technice holotropního dýchání. Technice využívající zrychlený
a prohloubený dech, evokativní hudbu a práci s tělem k navození hluboce
léčivého změněného stavu vědomí.
V současné době se také podílíme
na organizaci českého běhu výcviku
v holotropním dýchání a transpersonální
psychologii Grof Transpersonal Training.
Co víte o historii své slavné hájenky?

Naše hájovna byla postavena v roce 1870
a patřila k Šilheřovickému panství, které v té době spravoval rod Rothschildů.
O jejích předchozích obyvatelích toho
mnoho nevíme. Známe některá jména
hajných, kteří zde přebývali a víme,
že první z nich měl 12 dětí. Nehodláme
následovat jeho příkladu. Údajně se někde ve zdech ukrývají jakési dokumenty z války. Zatím jsme našli pouze skříň
Četla jsem, že další oblastí vašeho se znakem říšské orlice.
zájmu je transpersonální psychologie. Můžete tento pojem čtenářům Za odpovědi poděkovala Eva MRHAČOVÁ
Listů FF blíže objasnit?
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Humanitní obory mají v průmyslovém
regionu své pevné místo
Připravovaný vysokoškolský
zákon i nové operační programy
Evropské unie nenabízí
humanitním oborům takovou
oporu, jakou by si zasloužily.
Rektor Ostravské univerzity prof.
Jiří Močkoř však ve svém projevu
při příležitosti inaugurace děkana
Filozofické fakulty přítomné hosty
ubezpečil, že právě tyto obory
je v industriálním světě zcela
nezbytné zachovat.
12. listopadu rektor Ostravské univerzity jmenoval do čela Filozofické
fakulty prof. Aleše Zářického, který
tímto nastupuje již do svého druhého
funkčního období. Během ceremoniálu rektor ve své řeči vyjádřil oprávněné
obavy z nepopulárních kroků, k nimž
se bude muset vedení fakult i univerzity uchýlit v důsledku nařízeného snižování počtů financovaných studentů.
Novelizace zákona mimo jiné doporučuje vysokým školám i počty přijímaných studentů do prvních ročníků.
V praxi by to mohlo znamenat, že jen
na Filozofickou fakultu OU by pro akademický rok 2015/2016 bylo přijato až
o 200 studentů méně. Pravděpodobnost přijetí uchazeče na vysokou školu
se přesto zásadně nesníží vzhledem
k nižšímu počtu přihlášených, menší
počty studentů však budou mít negativní dopad na financování vysokých
škol. Z toho důvodu rektor varoval
před nezbytnými opatřeními v podobě
propouštění a rušení méně preferovaných oborů nebo oborů neakreditovaných pro vyšší stupně vzdělávání.
Zároveň je ale připravený přehodnotit financování v rámci Ostravské
univerzity tak, aby zejména humanitní
obory nebyly v porovnání s ostatními
výrazně ekonomicky znevýhodněny.
V této souvislosti zmínil také operační
programy pro vědu a výzkum, kde nejsou humanitní obory těmi prioritními,
proto vyzval všechny přítomné k zodpovědnosti, aby se připravili na možné
změny ve financování svých pracovišť.
Po proslovu rektora univerzity zazněla inaugurační řeč děkana Filozofické fakulty prof. Aleše Zářického,
v níž mimo jiné uvedl, že je připraven fakultu především stabilizovat.
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V proslovu také zmínil některé studijní obory na FF OU, jež jsou zaměřeny spíše prakticky, to znamená, mají
primárně připravovat studenty k uvedení do praxe již během studia a vytvářet tak reálnou možnost zapojit se
do pracovního procesu bezprostředně
po ukončení studia. Tímto krokem se
FF snaží dlouhodobě zvyšovat uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
„Řekl bych, že jsme mezi univerzitami
pionýry v zavádění oborů zaměřených
na praxi,“ uvedl prof. Zářický. Upozornil také na dosavadní vědecké výsledky v získávání RIV bodů, kde fakulta
vykazuje vysoké bodové hodnocení
díky tradičním vědním oborům, jež
si stále drží vysokou úroveň bez ohledu na zvyšující se počet přijímaných
studentů v uplynulých letech. Připomenul dobře se rozvíjející zahraniční
vztahy mimo EU a na závěr poděkoval
všem svým spolupracovníkům.

Potřebujeme psychology, historiky,
tlumočníky...
S názory rektora se shoduje také
ředitel pro strategii dr. Jiří Michálek
ze společnosti Vítkovice Holding a. s.,
který uvedl, že právě jejich společnost
potřebuje i humanitně vzdělané lidi.
„Technické obory se stávají rigidními,
zatímco humanitní jsou stále kreativní, a to je právě to, co potřebujeme. Onu

vzájemnou interakci,“ uvedl Michálek.
Tato slova zazněla na setkání Asociace děkanů Filozofických fakult České
republiky, které se konalo následujícího dne po inauguraci děkana FF OU,
zcela netradičně mimo akademickou
půdu. Asociace děkanů přijala pozvání generálního ředitele Vítkovice Holding, a. s., ing. Jana Světlíka, aby si vyslechli možnosti spolupráce vysokých
škol s výrobním sektorem.
Ředitel pro strategii představil
nerealizovaný projekt univerzitního
kampusu v oblasti Dolních Vítkovic
a zároveň zdůraznil, že společnost
je připravena spolupracovat s řadou odborníků zejména v oblasti archivnictví, obnovy a rekonstrukce historických památek, personalistiky a s absolventy jazykových oborů.
Vedle angličtiny jsou momentálně
nejžádanějšími jazyky ruština, arabština a japonština. Další možnosti
spolupráce spatřuje také v propagaci
a popularizaci vědy a výzkumu,
o čemž svědčí i nově otevřený Svět
techniky, kam byli akademici pozváni na exkurzi. Na společném setkání
se všichni přítomní včetně ředitele
pro strategii Jiřího Michálka shodli,
že humanizace regionu je nanejvýš
přínosná.
Nela PARMOVÁ

V závěru programu
byla i prohlídka Zámku
ve Vítkovicích

Foto: Nela PARMOVÁ
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Moderní aplikovaná psychoanalýza
V úterý 21. října 2014 probíhalo
v aule PdF OU další setkání
organizované katedrou psychologie
FF OU v rámci cyklu Inspirativní
osobnosti současné psychologie.
Hostem katedry byl tentokrát
na základě podnětu ze strany studenta
psychologie Vladimíra Sáckého
známý pražský psychoanalytik PhDr.
Martin Cipro, CSc., který hovořil
na téma „Moderní aplikovaná
psychoanalýza“. Přednášející se projevil
jako velmi schopný popularizátor
psychoanalýzy a vzbudil u studentů
živý zájem, který se projevil nejen
jejich soustředěností během této
přednášky, ale také množstvím
položených dotazů. Ve snaze alespoň
částečně zprostředkovat tento zážitek
i pro Listy FF OU, jsem dr. Ciprovi
položil několik otázek.

známý pražský psychoanalytik PhDr. Martin Cipro,
CSc., který hovořil
na téma „Moderní aplikovaná psychoanalýza“.

Psychoanalýza zůstává u nás stále
ještě na okraji psychologie, která
se přednáší na českých vysokých
školách a která poněkud jednostranně akcentuje především její
pozitivistické a scientistické paradigma. Jaké jsou podle Vašeho názoru příčiny tohoto stavu?
Domnívám se, že psychologie se stále potřebuje etablovat vůči jiným oborům jako
opravdová věda. Proto ten příklon k měřitelnosti či experimentálnímu zkoumání. Psychoanalýza naproti tomu vzešla
z klinické praxe a citlivého pozorování
„archeologie duše“, kde sice můžeme statisticky mnohá tvrzení doložit, ale data
jsou kvalitativního charakteru. Navíc
sama psychoanalýza se ráda tváří tajuplně a halí se do roušky neproniknutelnosti. Jako by psychoanalytici byli cosi víc
než psychologové, prezentují se jako skupina vyvolených, kteří znají tajemství lidského nevědomí, výkladu snů, archetypů, symbolů či vytěsněných vzpomínek.
Čeští psychoanalytici málokdy mediálně popularizují svůj obor, připadá jim,
že dobré zboží se chválí samo.
Jak mohou psychoanalytické poznatky
zásadně přispět k obohacení akademického psychologického myšlení, které
se oficiálně pěstuje u českých studentů?
V čem jsou psychoanalytické poznatky
v obecné rovině specifické?
Jedná se o jiné paradigma. Dokonce
ve světě se běžně rozlišují katedry psychologie a katedry psychoanalýzy. Líbí se mi,

že psychoanalýza odmítá jít jen po povrchu toho, co je vidět či co si uvědomuje
klient. Klíčová je víra v nevědomí, kterou
mnoho pozitivistů vyvrací, protože podle
jejich učení existuje jen to, co lze změřit
a zvážit. Naštěstí existence snů, vizí, fantazií, psychotických symptomů, chybných
úkonů, volných asociací, vtipu apod. nás
utvrzuje, že nevědomí nelze popřít a je
neuvěřitelným zdrojem našeho poznání
sebe sama (či lidstva jako takového podle
Jungova výkladu archetypů kolektivního
nevědomí). Opravdu často zažívám, jak
kolegové z nepsychoanalyticky orientovaných směrů přemýšlejí jinak, protože
řeší pouze vědomou vrstvu jedince a jeho
chování. Specifický je především jazyk
a pojmy psychoanalýzy. Je to určitá zkratka, které musí škoný analytik dobře
rozumět a i v rámci různých psychoanalytických proudů je mnoho lingvistických
nesrovnalostí (např. pojem Self versus Ego).

současné možnosti aplikace psychoanalýzy mimo oblast tradiční psychoanalytické psychoterapie?

Psychoanalýza je stará více než sto let
a neustále se na celém světě vyvíjí, ačkoli v mysli většiny zůstala zafixována
pouze jako reduktivní teorie pansexualismu. Moderní psychoanalýza se začíná více „kamarádit“ s neurovědami,
je lákavá samozřejmě pro psychiatry,
ale také pro teology, sociology, učitele
a další humanitní specialisty. Já osobně
vidím největší uplatnění právě v oblasti
psychoterapie, ale s potěšením sleduji, jak je psychoanalýza zajímavá i pro
umělecké směry (hlavně opět módní
surrealismus, který u nás skvěle prezentuje např. Jan Švankmajer). Dokonce se
o psychoanalýzu začínají zajímat i vystresovaní manažeři, kteří již nevystačí
s jednoduchými návody na život v případě jejich psychického kolapsu. Chtějí
Vaše přednáška se týkala proble- sobě skutečně porozumět a k tomu psymatiky moderní aplikované psy- choanalýza nabízí skvělou a desetiletími
choanalýzy. Jaké jsou podle Vás prověřenou metodu, a přitom žádnou
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procházku růžovým sadem, ale náročnou práci na odhalování své odvrácené
strany a intrapsychických nevědomých
konfliktů. Protože také často školím
či trénuji manažery ve firemním prostředí, stále častěji zjišťuji jejich velký
zájem o psychoanalytické koučování.
Prozradil jste na sebe, že se mimo
jiné zabýváte také párovou psychoanalytickou terapií. Které nevědomé
faktory považujete za rozhodující při
volbě budoucího partnera, jež se časem ukáže jako problematická?
Asi nejčastějším problémem jsou nevědomé fixace na rodiče opačného pohlaví,
se kterým jsou partneři nevědomě srovnáváni. Jde o nedořešené oidipské vazby,
které pak klienti nevědomě odehrávají
v různých trojúhelníkových vztazích.
Bohužel mnoho klientů není charakterově zralých na to, aby unesli nároky
skutečného partnerství. Mnozí muži
zůstávají zakleti ve falické představě patriarchátu, přitom jejich žena očekává
partnerství tak, jak to zakoušela ve své
primární rodině. Typické jsou projevy
nevědomé fixace podle psychosexuálního vývoje (např. orální koluze, kdy jeden očekává péči a sycení, ale druhý toto
očekává také… nebo anální koluze je
o nevědomé potřebě vlastnit a kontrolovat partnera jako obrana proti úzkosti

z jeho svobody – projevem jsou různé
formy patologické žárlivosti až paranoidního typu). Abych nebyl jen negativní, tak si všímám i toho, co páry
drží i během krize dohromady. Nejlepší prognózu na zvládnutí krize mají ty
páry, kde mezi nimi zůstala vzájemná
úcta a respektují podobné hodnoty. Jsou
ochotni se spolu bavit o jejich vztahu
a jsou zvědaví, co si o nich opravdu
partner myslí. A samozřejmě také celou
dobu soužití se věnují kreativitě v sexu.
Je pravděpodobné, že homosexuální
páry budou mít v České republice možnost adoptovat děti. Psychoanalytikové patrně souhlasí, že je lepší, když děti
budou namísto ústavní výchovy svěřeny k adopci vhodným homosexuálním
párům. V čem může být z hlediska základních psychoanalytických konceptů raný vývoj těchto dětí odlišný?
Ano. Toto je velmi složitá a eticky citlivá
otázka. Ani v psychoanalytické obci o tom
není shoda. Klasičtí psychoanalytici totiž na
homosexualitu nevěří. Mluvíme samozřejmě o psychogenní homosexualitě (která je
mnohem častější), nikoli o homosexualitě
biologicky determinované. Psychoanalýza
vidí příčinu homosexuality jako následek
chybného řešení oidipského konfliktu, jako
obranu proti kastrační úzkosti. Homosexuální láska je totiž narcistická, je založená

Z programu antikvariátu a klubu
FIDUCIA na prosinec 2014

9.12. v 18:00 Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil(a)
ze stříbrného plátna aneb Woody Allen a jeho interpretka
Večer věnovaný americkému režisérovi z pohledu jeho monografistky dr. Andrey Holešové. Během literárně-filmového
setkání se zaměříme na tři podstatné rysy Allenova díla, které
tvoří: osobitý humor - schopnost provádět nesmlouvavé, a zároveň laskavé sondy do mezilidských vztahů v okamžicích jejich krize - poetika s oblibou využívající iluze prolínání reality
a fikce, tedy principu, který je filmovému umění vlastní. To, co
bychom chtěli přiblížit, je Amerika, Američané a člověk podle
Allena - tedy jakýsi Homo allenensis.
Večerem provází Martin Tomášek.
Dr. Andrea Holešová působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU, věnuje se zde především americkým studiím,
sociální historii USA a dějinám americké literatury.

Novinky nakladatelství ACADEMIA

Opera omnia 19/I - Jan Amos Komenský
27.11.2014 - omezený náklad

Tento svazek zpřístupňuje první část Komenského zásadního a nejrozsáhlejšího díla, Obecné
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na podobnosti subjektu s objektem, zatímco heterosexuální láska je anaklitická a miluje objekt, který subjektu dává to, čím sám
být nikdy nemůže – tímto se oba partneři
obohacují. Ve výchově dětí v homosexuální rodině bude jistě problém najít vhodné
identifikační vzory, proto je dobré, aby děti
měly možnost širších vztahů i s vychovateli
opačného pohlaví. Přesto bazální bezpečí,
přijetí, péči, lásku a další mateřské funkce
jsou schopni zajistit i dva pečující muži.
Je to pro dítě jistě menší míra deprivace
než pobyt v ústavu. Většinová společnost
má strach z homosexuality, protože jde
o rozštěpení ega a obranný mechanismus
z vlastních vytěsněných homosexuálních
fantazií, odvozených z naší biologicky
primární bisexuality. Příčin psychogenní homosexuality je podle psychoanalýzy
více – např. chyba v diferenciační subfázi
a nekvalitní symbióza v separačně-individuačním procesu. U dívek jde o strach
z narušení symbiotické vazby s matkou
a u chlapců jsou silné feminní identifikace
s matkou nepřijatelné, proto muž hledá
maskulinní identitu ve spojení s mužem.
Dá se tedy předpokládat, že děti z homosexuálních rodin budou mít větší problémy
s vývojem identity, který ale cíleně mohou
jejich adoptivní rodiče podporovat v linii
vývoje: já jsem já – já jsem chlapec – já
jsem chlapec a rád dělám sexuální věci
s dívkami.
Za rozhovor poděkoval Zdeněk MLČÁK

porady o nápravě věcí lidských. Jde o kritické vydání textu
zachovaného v převážně rukopisné podobě a objeveného
až ve 30. letech 20. století; součástí jsou filologické i věcné komentáře, ediční úvody k jednotlivým spisům a další
odborný aparát. Úvod přibližuje základní ideje tohoto díla,
historii jeho vzniku i další osudy. Svazek dále obsahuje tři
úvodní práce Obecné porady. Po dedikaci Světlům Evropy
následuje Panegersia (Všeobecné probouzení, první část
díla) – návrh na svolání všeobecné porady – a Panaugia
(Všeobecné osvěcování, druhá část), systematický výklad
metafyziky světla.

Setkávání s Klio - Jiří Pešek
3.12.2014 - omezený náklad
Soubor studií jednoho z předních českých
historiků současnosti, které byly již dříve publikovány v různých odborných sbornících
a periodikách a nyní je autor sestavil do promyšleného celku. Ve čtyřech oddílech se autor věnuje českému dějepisectví současnosti, německé historiografii soudobých dějin (kvůli propojenosti českých a německých dějin
zvláště v 19. a 20. století) a v analytických studiích a obecněji
zaměřených úvahách smyslu a poslání historie, jejímu postavení ve společnosti, vztahu k dalším vědním disciplínám
atd. Vychází v edici Novověk.
Připravile Eva MRHAČOVÁ
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Z MOUDROSTI NAŠICH PŘEDKŮ

Listopad
November

má 30 dní

Počasí dle stoletého kalendáře: Studeno až do 10., odpoledne ale všeobecně hezky a teplo, od 11. do
13. pošmourno, mlhavo a déšť, pak opět mrzne až do 30., odpoledne ale slunečno. Dne ubývá
o 1 hodinu 19 minut. Délka dne je 9 hodin 45 minut až 8 hodin 26 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.
30.

Všichni svatí dluhy platí.
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
Listopad z mlhy, jinovatky, deště, sněhu, sucha a bláta, před zimou k zimě chvátá.
Rači sa može doma vyspať, než u muziky nohy vystáť!
Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží.
Kde nemože čert, tam nastrčí babu.
Uhodí-li v listopadu časně mrazy tuhé, brzy zase dobře bude.
Jaké počasí je na svatého Bohumíra, takové i březen mívá.
Svatý Teodor, mrazy lezou z hor.
Ozdobí-li listopad květem štěpy, budou mřít starci i děti.
Na svatého Martina kouřívá se z komína.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá.
Listopadový sníh uléhá v noci.
Čím spješ sa děvče vdá, tým spješ to má odbyté.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Na svatého Otomara neuvidíš komára.
V listopadu hřmí — sedlák vesnou sní.
Člověk zdravý, boháč pravý.
Počasí o svaté Alžbětě, povídá jak bude v létě.
Listopadové sněžení, neškodí vůbec osení.
Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je.
Svatá Cecílie sněhem pole kryje.
Svatý Kliment zimu oblevuje.
Aj starý pes je pěkný, když sa přistrójí.
Zima na Kateřinu, přilož o peřinu.
Na svatého Konráda, bývá zima neřádná.
Na svatého Josafata, lepší kožich, než-li vata.
Listopadová mlha zhasíná slunce.
Na Saturnina, skončí meluzína.
Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho leží.

Zahrádkář

Domácí zápisky

Silnější mrazíky po Dušičkách nás pobízejí, bychom
veškeré práce zahradní ukončili. Po ukončení všech
prací zahradních uložíme zahradní náčiní na suché
místo. Celou zahradu vyčistíme a dáme do pořádku.
Provádíme v létě dobře promyšlené změny v zahradě.
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
Kdy se naplní slova hymny sametové revoluce?
Podle průzkumu agentury Median nenaplnil u nás vývoj od listopadu 1989
očekávání 54 procent lidí. Zároveň
většina účastníků průzkumu uvedla,
že se zlepšila kvalita života.
Co si z výsledků takového průzkumu
vzít? Ptáme-li se lidí na „očekávání“
a na jejich případné naplnění, nemůže
to dopadnout dobře. Očekávání téměř
vždy předčí pozdější realitu.
A jaká vlastně očekávání v roce
1989 byla? O tom žádný průzkum
neexistuje, ale i tak se lze domnívat,
že byla značně nerealistická.
Už proto, že lidé, kteří se vynořili ze
čtyř dekád diktatury, která navíc omezovala přístup k informacím a svobodnému cestování, jen těžko mohli mít
realistickou představu o tom, co obnáší
ona všemi vzývaná svoboda – ať v osobní rovině, nebo v politice, nebo v ekonomice.
Většina také měla jen malé ponětí
o tom, že liberální demokracie je poměrně komplikovaný systém, jehož
podstata rozhodně nespočívá jen
v tom, že se jednou za čas konají volby.
Zároveň ale nelze úplně souhlasit
s názory, že naše dnešní poměry jsou
jen výsledkem toho, jak jsme využili
svobodné poměry. Není se prý na co
vymlouvat. Zbavili jsme se nadvlá-

JUDr. Jiří Pehe
JUDr. Jiří Pehe je český politolog
a novinář, absolvent dvou fakult Univerzity Karlovy – právnické a filozofické.
V r. 1981 emigroval přes Jugoslávii
a Itálii do USA, kde získal politický azyl.
V r. 1985 absolvoval Školu mezinárodních vztahů na Kolumbijské univerzitě
v New Yorku.
V letech 1997-1999 byl ředitelem Politického odboru Kanceláře prezidenta
Václava Havla.
Dnes je ředitelem New York University v Praze a přednáší rovněž na Fakultě
sociálních věd UK v Praze.
V r. 1998 přijal pozvání na naši filozofickou fakultu a přednášel v přednáškovém cyklu Setkání s osobností .
Eva MRHAČOVÁ
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dy jiných, věci jsme měli takříkajíc
ve vlastních rukou.
Skutečností ovšem je, že „svobodu“
dokážou využít či zneužít zejména ti
takříkajíc připravení. A k těm patřili
nejen někteří příslušníci bývalé nomenklatury, ale zejména lidé, kteří pobývali v tzv. šedé zóně. Kupříkladu lidé
z Prognostického ústavu a jeho okolí
i dalších podobných institucí.
Není náhodou, že tato skupina rychle převzala politickou moc od bývalých
disidentů, kteří stáli v čele revoluce.
Razili přitom heslo, že svoboda nejlépe
slouží těm, kdo si dokážou stát zprivatizovat do vlastních rukou, což byl vlastně jen zrcadlový odraz časů minulých,
kdy si stát zprivatizovala státostrana.
Můžeme tisíckrát opakovat, že všichni občané měli možnost se proti
nejrůznějším selháním a pokrytectví
mocných organizovat v občanské společnosti nebo jít do politiky.
Jenže jak se starat o věci veřejné
se mnoho lidi učilo teprve s postupem
času. Navíc pro mnoho z těch, kteří
strávili většinu života v předešlém režimu, byla demokracie příliš složitým
územím, v němž se ztratili.
Není také pravda, že jsme se zbavili jakékoliv nadvlády. Jejími novými
formami přitom nejsou primárně Ev-

ropská unie, NATO nebo spojenectví
s USA, jak se občas tvrdí. To jsou svazky, k nimž se nová politická elita rozhodla bez toho, že by na ni mířila děla
okupačních tanků.
Nová nadvláda se projevuje spíše skrze nadvládu globálně působícího trhu
nad národní politikou.
U nás je tento efekt o to větší, že tržní
hospodářství bylo obnoveno takříkajíc
shora, což znamenalo privatizaci podstatně větší části hospodářství, než je
tomu na Západě, do rukou nadnárodních
společností a nejrůznějších domácí privatizací přes noc stvořených oligarchů.
I když se česká demokracie stává postupem času zralejší, budou tyto rozevírající se nůžky mezi mocným globálním trhem i domácí oligarchií na jedné
straně a zatím křehkou, lokálně působící demokracií na straně druhé stát
v cestě tomu, aby se brzy naplnila slova
hymny sametové revoluce.
Pokud totiž právě její slova, podle
nichž se „vláda věcí tvých k tobě zase
navrátí“, byla tím hlavním očekáváním
českého národa v roce 1989, jsou výsledky výše zmíněného průzkumu nakonec vlastně docela alibistickým odrazem skutečnosti.
Převzato z Práva,
úterý 18. listopadu 2014

