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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Barokní malířství
Nizozemí – Jan Vermeer van Delft
Jan Vermeer van Delft (1632-1675) je nejvýznamnějším ma-
lířem tzv. delftské školy. Bohužel o jeho životě nemáme 
mnoho informací. Určitě musel šest let navštěvovat ateliér 
nějakého mistra, jenž byl členem cechu sv. Lukáše, do ně-
hož Vermeer vstoupil v roce 1653. Ve stejném roce se oženil  
s Catharinou Bolnesovou, která byla katolička. Jan po svat-
bě konvertoval. 

Vermeer se zaměřoval na malbu scén z běžného života, 
kdy jeho postavy jsou zachyceny jakoby v jediném a jedineč-
ném okamžiku. Průměrně namaloval pouze dvě až tři plát-
na ročně, ale ta se prodávala za docela vysoké ceny. Malíř 
byl též považován za znalce umění, a proto byl často žádán 
o ocenění a posouzení řady uměleckých děl. 

Po francouzské invazi v roce 1672 se Vermeerovy příj- 
my ztenčily, protože obchod s uměním téměř ustal. Na-
stalá situace měla neblahý dopad i na jeho zdraví, zemřel  
o tři roky později. Jako malíř byl sice vážený, ale nikdy nežil  
v přepychu, protože musel živit jedenáct dětí. Po smr-
ti upadlo jeho jméno v zapomnění, znovu bylo jeho dílo 
objeveno a doceněno až ve druhé polovině 19. století.  
Do současnosti se dochovalo pouze třicet sedm Vermeero-
vých obrazů. 

Byl mistrem denního rozptýleného světla, které proni-
kalo oknem do interiéru měšťanského pokoje. Z jeho ob-
razů vyzařuje klid, pohoda, zasnění, zcela chybí jakákoliv 
dramatická akce či pohyb. Hlavní roli nemají na obrazech 
zobrazené postavy, nýbrž světlo. 

Obraz Malíř ve svém ateliéru (1665) můžeme považo-
vat za alegorii malířství a oslavu malířského umění. Uměl-
cem obráceným zády k divákovi je bezpochyby samotný 
Vermeer, jenž obraz za svého života neprodal. Mlékařka 
(1658-1660) je plátnem, z něhož vyzařuje svébytné světlo. 
Prostá dívka zachycená před prázdnou stěnou je jakoby za-
chycena v pohybu a v klidu zároveň. Obrazu pak dodávají 
živost použité barvy (červená, modrá a žlutá).  

Na Vermeerových obrazech se často objevuje motiv dopisu. 
Pro obraz Dívka čtoucí dopis (1657) je typická autorova mi-
mořádná vnímavost světla, které dodává obrazu výjimečnost.  
I díky filmu je velice známý  jeho obraz Dívka s perlou (1665).

                                                 Marek ZÁGORA
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OSTRAVA!!! RODINNÉ STŘÍBRO

Pokyny pro formátování příspěvků
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Malíř  Karel Haruda 
(31. 7. 1925)  oslaví příští měsíc 
devadesátiny !!! a vůbec si to 
neuvědomuje ...

“V té hromadě cementu jsem uviděl sebe, přesně profil, svoje 
vousy, scelovalo se to…“ Karlův vnuk zachytil obraz zdánlivě 
nevábné matérie ve fotografii, která se na první pohled jeví 
jako beztvará barevná féerie. Až posléze i ve fotozáznamu 
vystupuje z neurčitého forma. Jeden ze způsobů, jak lze vní-
mat nebo chápat obrazy, ale především myšlení malíře, kte-
rý nehledě na datum narození maluje každý den. „Dává mi 
to radost možnost vidět stále nové a nové věci; je zapotřebí 
stále udržovat paměť, soustředění - vnímání.“

Porubský ateliér-byt Karla a Ludmily Harudových je na-
plněn obrazy, které tady stejně jako třeba vynikající espreso, 
křeslo nebo kytky žijí zcela přirozeně a potřebně  jako sou-
část domácnosti. Některé nedopracovány, jiné, možná už 
čtyřicetileté, vyzývají k tomu, aby jejich téma rozvinuly ty, 
které teprve přibudou. Téma je vždy výchozí, přestože se zdá 
být prvotní vehementní a zároveň filigránská práce s barvou  
a volným, přesněji nedefinovaným tvarem. Tragika Fukušimy, 
opakovaně zážitky z milovaného Gustava Mahlera, Arvo Pär-
ta nebo Leoše Janáčka, objevování francouzského skladatele, 
teoretika a ornitologa (!) Oliviera Messiaena… Stále hudba,  
ale vedle ní také zvědavost a potřeba otevírat. Ne z pohledu 
pouhé optické atraktivity, ale především pro tajemství vzniku  
téměř z ničeho zajímají Karla například nanovlákna, hmota  
a materiál jako substance, z níž lze tvořit. A na počátku vždy 
logos, z něho pak roste – Karel Haruda říká „vzpíná se“ – tvar. 
V této souvislosti ukazuje kus vlastní rukou minimálně opra-
covaného dřeva, které spočívalo kdesi dvě stě tři sta let pod 
vodou. Malíř zjistil, že „přežilo“ naprosto nepoškozené, a na-
opak – zpevněné. Pratvar, ukotvený v žule a „srostlý“ s pables-
kujícím jádrem z pryskyřice. Světlo, stejně jako hudba nebo 
Bible, Šalamoun či Herodes jsou pro Karla podobně jako ho-
locaust a dílo Viktora Fischla klíčová témata úvah o podstatě 
stavby nebo harmonie, interakce, proměny, bytí. „Já přijdu  
z koncertu a dělám věci, které jsou živé – může to být jen mo-
tiv, není to stálé…“, vyjadřuje úžas nad pevností a zároveň pro- 
měnlivostí hudebního tvaru. Podobná úvaha vysvitne z kre-
seb, které se zabývají principem osnovy – ať v hudbě, tkani-
ně dramatu či v literatuře. Je pozoruhodné, že i nemalířská, 

akustická malířova řeč má i v metafoře pevnou stavbu. “To vše 
je předpoklad tvoření, důležité je ale nacházení šému, který třídí 
emoce, souzvuk, myšlenku, tajemství hlubin i vesmíru, kontrapunkt.”

Malíř Karel Haruda pochází z malebného Pelhřimova,  
v roce 1957 však přesídlil do drsné Ostravy a sžil se s ní. Stal 
se významnou součástí její duchovní i hmotné kultury, sám 
ji tvoří svým malířským dílem, ukotveným v prožitku hud-
by, přemýšlení o životě, historii nebo literatuře. Pracoval pro 
divadlo jako scénograf,  realizoval desítky samostatných vý-
stav, zúčastnil se mnoha kolektivních, vytvořil řadu realizací, 
včetně přebalů na LP a CD, je zastoupen svými díly v mnoha 
galeriích i v soukromých sbírkách.

K  VÝZNAMNÉMU JUBILEU PŘEJEME MISTROVI, ABY 
I  NADÁLE ŽIL KAŽDOU OBYČEJNOU VĚCÍ, ABY  I  NA-
DÁLE POKLÁDAL KAŽDÝ DOBŘE PROŽITÝ DEN ZA  DAR, 
JEJŽ JE TŘEBA SPLATIT  SVÝM DÍLEM!

Marie ŠŤASTNÁ

Metamorfózy Země

Karel Haruda
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Díky aktivnímu přístupu prof. Lenky 
Vaňkové v oblasti zahraničních mobi-
lit programu ERASMUS+ se podařilo 
katedře germanistiky navázat novou 
spolupráci s Institutem germanisti-
ky a slavistiky Univerzity Bordeaux- 
Montaigne. Ta je jednou z mnoha 
vzdělávacích institucí akvitánské me-
tropole, ležící na řece Garonně neda-
leko jejího ústí do Atlantského oceánu 
a čítající přibližně 240 000 obyvatel. 
Jako romanista jsem dlouho neváhal 
a s velkou radostí se po letech opět 
vydal do Francie, do oblasti, která  
je známa bohatou historií, sahající až 
do 3. stol. př. n. l., vynikajícím vínem 
známým po celém světě, písečnými 
dunami, mírným oceánským klima-
tem s horkými, avšak na srážky boha-
tými letními měsíci. Již v dětství jsem 
při svých cestách „prstem po mapě“ 
toužil do tohoto kraje vycestovat.

Obyvatelé Bordeaux bývají někdy 
označováni za konzervativní, měs-
to je výrazně ovlivněno měšťanskou 
kulturou a skýtá nejedno potěše-
ní pro milovníky antické, a zejmé-
na pak gotické architektury. Místní  
antický amfiteátr, gotická katedrá-

VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH 
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH

patří k prvním absolventům Filozofické fakulty Ostravské univerzity. V letech  2001-2006 vystudoval 
magisterské obory učitelství německého a francouzského jazyka pro střední školy. V roce 2009 
úspěšně ukončil na katedře germanistiky FF OU doktorské studium v oboru gramatiky současného 
německého jazyka a získal titul Ph.D. 

Ve své pedagogické činnosti se věnuje synchronní lingvistice, zejména odbornému jazyku, a rovněž 
translatologickým disciplínám. Působí v Komisi pro projektovou a grantovou činnost FF a v Centru  
výzkumu odborného jazyka na FF.  Je  členem Akademického senátu FF  a členem Akademického 
senátu OU.

                                                                                      Eva MRHAČOVÁ

M a r t i n   M O S T Ý N

Jak to chodí na univerzitě v Bordeaux … 
aneb všude dobře, doma líp...?

la sv. Ondřeje, bazilika sv. Michala  
a v neposlední řadě také náměstí  
s burzou, které tvoří dominantní ar-
chitektonické prvky města, to vše pa-
tří k nejzajímavějším památkám, jaké 
jsem ve Francii navštívil. Není divu, 
že byla historická část města zapsána 
na seznam světového kulturního dě-
dictví UNESCO.

Také čtvrť Chartrons, ve které 
jsem bydlel, je starobylá, s mnoha 
příjemnými hospůdkami a útulnými 
restauracemi, jež vyzývají k poseze-
ní u jedné z místních specialit. Při 
cestě temnými uličkami vedoucí-
mi od hotelu k tramvajové zastávce  
se ve mně mísí pocity obdivu k archi-
tektuře našich předků, ale také obavy 
z možného přepadení. Ty se však záhy 
rozplynuly, jelikož se jednalo o klid-
nou a bezpečnou čtvrť. Univerzitní 
kampus Univerzity Bordeaux-Mon-
taigne je vzdálen asi 45 min. jízdy 
tramvají, která je obvykle přeplněna 
mladými lidmi, většinou studenty 
jedné ze zdejších četných fakult. Na 
Univerzitě v Bordeaux, která se skládá 
ze čtyř samosprávných celků, studuje 
více než 70 000 studentů.

V místním univerzitním prostře-
dí mi pomohly se zorientovat zahra-
niční lektorky Antje Dohrn a Judith 
Syga-Dubois z německé organizace 
DAAD  a Kerstin Terler z rakouské 
instituce ÖAD, kterým vděčím za vel-
mi milé přijetí. Umožnily mi po dva 
týdny vyučovat ve svých seminářích 
a poznat tak různé skupiny studentů 
bakalářského i magisterského studia. 
Ty se co do počtu  velmi lišily -  čítaly 
od tří studentů po asi pětatřicet. Již 
předem mne lektorka Antje Dohrn, 
u které jsem absolvoval největší pen-
zum výuky, při našem telefonickém 
rozhovoru upozorňovala, že odborné 
semináře, na které jsem pravděpo-
dobně zvyklý, v Bordeaux nepřipadají 
v úvahu. „Hlavně osekat a zjednodu-
šit. Studenti příliš neumí vyjadřovat 
nebo obhájit svůj názor, učí se hodně 
zpaměti a nejsou zvyklí dělat domá-
cí úkoly.“ To mne trochu překvapilo  
a vyvstala otázka, jaké materiály, kte-
ré používám se svými studenty na 
domácí univerzitě, budu moci vůbec 
využít (jak se ukázalo, jen malou část, 
což jsem zjistil velmi záhy, už  v  prv-
ních hodinách).
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Studenti zde začínají na mnohem 
nižší úrovni jazykové kompetence 
než u nás, dle mého odhadu tak max. 
A2. Mnozí hovoří se silným francouz-
ským přízvukem a někteří mají potí-
že formulovat své myšlenky v cizím 
jazyce. Bylo tedy nutné téměř na kaž-
dou hodinu připravovat pracovní listy 
„šité na míru“, s úlohami dle princi-
pu „škola hrou“, zjednodušovat nebo 
lépe úplně redukovat teorii, vytvářet 
komunikativní cvičení, střídat aktivi-
ty, práci s textem zařadit jen v menší 
míře. Jelikož jsou studenti zvyklí, že 
s nimi lektorky komunikují částečně 
ve francouzštině, zejména při pře-
kladu různých termínů, bylo nutné  
ke každému odbornému výrazu mít 
„v kapse“ jeho francouzský ekvivalent 
– což mé přípravy s velmi pomalým 
internetovým připojením v hotelu 
činilo ještě náročnějšími. Alespoň 
základní komunikativní znalost fran-
couzštiny je zde tedy velkou výhodou, 
ba téměř se zde bez ní neobejdete.  
Na druhou stranu to pro mne byla 
skvělá zkušenost a co se týče komuni-
kativní metody vyučování a vyvíjení 
studijních materiálů, určitě mi rozší-
řila mé didaktické obzory -  některé 
pracovní listy již využívám i na domá-
cí univerzitě. Studenti magisterských 
studijních programů na tom byli  
s jazykovými kompetencemi již o po-
znání lépe, zejména pak ti, kteří strá-
vili alespoň semestr v Německu, popř.  
v Rakousku. Opět se ukazuje, jak  
je dlouhodobější pobyt mezi rodilý-
mi mluvčími pro zlepšení jazykových 
kompetencí přínosný. Velmi vděčný 
jsem rovněž odbornici na didaktiku 
cizích jazyků a interkulturní komu-
nikaci, dr. Antje Dohrn, za zpětnou 
vazbu, kterou jsem obdržel na každou 
svou hodinu, dalo mi to mnohé.

Poměrně velkým překvapením pro 
mne bylo hned několik skutečností 
– již při prvním setkání s Antje mne 
překvapil chlad (naštěstí jen s ohle-
dem na teplotu ), který vládl v kance-
láři zahraničních lektorek. „To je tady 
normální“, komentuje s úsměvem 
Antje zpoza jednoho ze dvou počíta-
čů v kanceláři, kterou sdílejí čtyři ko-
legyně, a zapíná vlastními prostředky 
pořízený teplomet. To, že se zde prav-
děpodobně netopí, mi došlo hned při 
první hodině, ve které jsem musel zů-
stat v bundě, aby mi nedrkotaly zuby 
zimou. „V zimě to bylo ještě horší, to 
se studenti klepali jak ratlíci“, glosuje 
Antje. Naštěstí se našly také učebny, 
kde klima bylo příjemnější. Při pře-
chodu do další učebny v jiné budově 
procházíme prosklenou halou, kde  

je ve vzduchu pronikavě cítit vlhko  
a plíseň – další velký problém místní 
správy, patrně však nikomu nevadí. 
Při bližším pohledu na stěny jedné  
z učeben, ve které jsme vedli tande-
movou výuku, pro mne další zajíma-
vá zkušenost, jsem zjistil, že se nejed-
ná o kresby černé barvy, ale o plíseň  
v pokročilém stádiu rozvoje – prostře-
dí, ve kterém je nezdravé být i jen  
na chvíli. Naštěstí nejsou všechny 
učebny takové, poznal jsem i moderní 
 vybavené učebny, kde se dalo dýchat.

Dalším překvapením pro mne 
bylo zjištění, že účast na výuce ne-
byla povinná, člověk tak nikdy ne-
věděl, kdo vlastně do hodiny přijde, 
kolik studentů tam bude, zda budou 
mít vůbec ponětí, co se probíralo v té 
předcházející, natož pak mít úlohy  
z minulého týdne. Tento fakt by mi 
absolutně nevyhovoval, jelikož naru-
šuje kontinuitu výuky. Mezi jednotli-
vými semináři nejsou pauzy, studenti 
i učitelé se tak bleskově musí přesu-
nout z jedné místnosti do jiné, která 
je často i v jiné budově. Když máte 
takto čtyři různé předměty za sebou 
(vyučovací hodina trvá 60 nebo 120 
minut), máte co dělat, abyste dokáza-
li „přepnout“ na jiný předmět.

Zejména z vyprávění kolegyň,  
ale také zahraničních studentů jsem  
vyrozuměl, že zde patrně stále velkou 
roli hraje memorování fakt, písemný 
projev, vše je centralizované a silně za-
měřené na předem daný postup nebo 
schéma, od kterého není radno se pří-
liš odchylovat. Učitelé tak např. musí 
vypracovat veškerá zadání písemných 
zkoušek na celý semestr již předem  
a odeslat zodpovědnému orgánu, který 
pak zkoušení řídí. Při prezentacích je 
kladen důraz na estetičnost a v interak-
ci vyučující–student patrně také posluš-
nost – „přímo vojenská disciplína“, slo-
vy Kerstin Terler. Poslední zvláštností, 
která mi uvízla v paměti, je, že studenti 
bakalářského studia zde nevykonávají 
státní závěrečnou zkoušku, ani nepíšou 
bakalářskou práci, jak je tomu u nás, 
aby dosáhli v podstatě stejného titulu.

Na závěr: I když některé věci vyzně-
ly trochu negativně, Bordeaux je krásné 
město s mladými perspektivními lidmi, 
pobyt zde znamená velký přínos z inter-
kulturního i didaktického hlediska a kaž- 
dému bych jej doporučil. Někdy musíme 
vycestovat do zahraničí, abychom si uvě-
domili, že naše vysoké školství není zase 
tak špatné, jak je někdy kritizováno.

Martin MOSTÝN

Náměstí s Burzou

Univerzita Bordeaux-Montaigne
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI ČERVNU
Studentské vědecké konference – velké téma filozofické fakultyFilozofická fakulta sleduje potřeby trhu práce

Krédem Filozofické fakulty již od samotného vzniku 
Ostravské univerzity v Ostravě v roce 1991 byl zájem 
o své absolventy. Kontakt s nimi rozhodně neměl 

být ukončen v den slavnostní promoce, ale naopak měla 
být monitorována jejich následná profesní dráha, jejich 
úspěchy, ale i překážky na trhu práce. Získané poznatky 
se pak jednoznačně promítaly do obsahu jednotlivých 
oborů, tedy do podoby pregraduální přípravy dalších stu-
dentů a budoucích absolventů, která měla co nejvíce ko-
respondovat s potřebami reálné praxe. Tento záměr napl-
ňuje fakulta i nyní, v době, kdy se otevírají nové možnosti 
realizace záměrů pomocí evropských dotací, a proto hledá 
různé cesty, jak toto své krédo co nejúčinněji naplňovat 
i v budoucnu. Fakulta si uvědomuje, že stabilní poloha  
v pregraduální přípravě může a musí být doplněna o růz-
né varianty lifelong learningu, a je tedy nutné sledovat 
aktuální potřeby trhu práce. Právě s tímto vědomím do-
šlo dne 21. dubna 2015 k podpisu smluv o spolupráci mezi 
Filozofickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě  
a Klubem personalistů Moravy a Slezska, z. s. a Asocia-

cí odborníků v andragogice ČR, o.s. Za fakultu smlouvu 
signoval prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan fakul-
ty. Za obě organizace pan Petr Otáhal, předseda KPMS  
a prezident AOA ČR.

Lucie DOKOUPILOVÁ

Poté, co na počátku mi-
nulého roku představi-
lo muzeum Hlučínska 

stálou expozici „Kdo jsou lidé 
na Hlučínsku“, bylo zřejmé, 
že se jedná nejen pro regio-
nální muzejnictví o událost 
zcela zásadní a průlomovou. 
Bylo proto pro mě více než 
příjemným zjištěním, že se 
expozice situovaná na hlu-
čínském zámku objevila také 
mezi nominovanými XIII. 
ročníku Národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis 2014, 
kterou uděluje Asociace mu-
zeí a galérií České republiky. 
V Obecním domě v Praze si 
pak autoři výstavy, mezi ni-
miž zaujímal důležité místo 
také dr. Jiří Jung z naší ka-
tedry dějin umění, převzali 
26. května letošního roku 
„bronzovou plaketu“ v katego-
rii muzejní počin roku. Všem 
oceněným ze srdce blahopřeji!

Aleš ZÁŘICKÝ  

Gloria musaealis nejen do Hlučína, 
ale i na naši fakultu

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.,  
Petr Otáhal, ing. Marek Bumbálek 
a Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D.
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K devadesátinám významného hispanisty, básníka  
a překladatele  – prof. Floriana Śmieji, 

Vratislavskou univerzitou nejvyšší 
akademickou hodností – udělením 
titulu doctor honoris causa. 

V překrásné, pozdně barokové 
Aule Leopoldině Vratislavské uni-
verzity bylo profesoru Śmiejovi sou-
časně předáno Agustínem Núñezem 
Martínezem, velvyslancem Španěl-
ského království v Polsku, vysoké 
vyznamenání španělského krále 
Filipa VI., Komanderský kříž Řádu 
Isabely Katolické (Orden de Isabela 
la Católica).

Panu profesorovi ze srdce přeje-
me pevné zdraví a hodně krásných 
prožitků při jeho cestách.

 
 Jitka SMIČEKOVÁ

Prof. Dr. Florian Śmieja, hispanis-
ta světového formátu, univerzitní 
profesor, překladatel a básník, se v 
tomto roce dožívá významného ži-
votního jubilea. Narodil se v roce 
1925 v polských Kończycích v Hor-
ním Slezsku. Po druhé světové válce 
zůstal v emigraci. Studoval španěl-
skou filologii na University College 
v Corku (Irsko), následně na King´s 
College v Londýně, kde získal v roce 
1962 titul doktora filologických věd. 
Působil na několika univerzitách v 
Anglii a poté v Kanadě, kde se svou 
rodinou žije od roku 1969. 

Od roku 1991 působil profesor 
Śmieja na Institutu románské filo-
logie Vratislavské univerzity ve Vra-
tislavi. Z iniciativy profesora Piotra 
Sawického a na pozvání tehdejší 
děkanky FF OU přijížděl profesor 
Śmieja  v letech 1996 – 2002 také do 
Ostravy, kde přednášel na katedře 
romanistiky studentům hispanis-
tických studijních oborů. Jeho před-
nášky byly zaměřeny především na 
tvorbu španělských klasiků Zlaté-
ho věku (Cervantes, Lope de Vega, 
Calderón), ale i na překladatelskou 
činnost. Na své ostravské kolegy 
a studenty pan profesor stále rád 
vzpomíná.

Nejen badatelská činnost pro-
fesora Śmieji v oblasti španělské a 
hispanoamerické literatury, ale i 
jeho výborné překlady španělské li-
teratury do polského jazyka zname-
nají mimořádný přínos pro polskou 
a světovou hispanistiku. Mezi jeho 
nejvýznamnější překlady patří pře-
klady děl Gustava Adolfa Bécquera, 
Juana Ramóna Jimeneze, Luise Mar-
tina-Santose. Je autorem několika 
desítek básnických sbírek.  

Pan profesor Śmieja si získává 
úctu a respekt svého okolí nejen 
svou tvorbou a profesními úspěchy, 
ale také svou šlechetností, skrom-
ností a životní moudrostí.

Za svou celoživotní pedagogic-
kou, badatelskou, překladatelskou 
a tvůrčí práci byl profesor Florian 
Śmieja v květnu tohoto roku oceněn 

který v letech 1996 – 2002 přednášel i na naší katedře romanistiky.

Prof. Florian Śmieja, dr. honoris 
causa Wroclawské univerzity, 6. 5. 
2015 ( foto: archiv UWr)

Prof. Florian  Śmieja přijímá 
blahopřání od prof. Piotra Sawického, 
6. 5. 2015 (archiv J. Smičeková)

Zleva prof. Beata Baczyńska, prof. 
Florian Śmieja, prof. Marek Bojarski, 
rektor UWr (foto: archiv UWr)
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IV. Mezinárodní studentská olympiáda ruského 
jazyka, literatury a kultury Baltské federální 
univerzity Immanuela Kanta v Rusku
Ve dnech 21.–22. 5. 2015  
se na Kaliningradské federální univerzitě 
Imannuela Kanta v Rusku konala  
IV. mezinárodní olympiáda ruského  
jazyka, literatury a kultury,  
které se zúčastnili studenti z Polska, 
Lotyšska, Litvy, Estonska, České republiky, 
Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, 
Belgie, Francie, Vietnamu, Angoly, 
Kazachstánu a Turkmenistánu.

Prvního (online) kola olympiády se zúčastnilo v průběhu 
měsíce dubna 600 studentů, z toho bylo vybráno 60 do 
finálového kola, které se konalo v Kaliningradě. FF OU 
jeli reprezentovat studenti 3. ročníku (Lukáš Moniak, Mi-
chal Pavelka) a 1. ročníku (Eva Zemanová) oboru Ruština  
ve sféře podnikání. 

Druhé kolo se skládalo z písemné a ústní části, zařaze-
ných do dvou dnů. První část trvala 3 hodiny a obsahovala 
rozbor portrétů a textů, gramatický test, esej, doplňování 
do citátů a část věnovanou módě.

Ústní část se skládala z tvorby pohádky na motivy pí-
semné části a tvorby eseje, četby literárních děl před pub- 
likem, debaty nad různými tématy a tvorby kontrargu-
mentů.

Nejednalo se však pouze o „boje“ mezi studenty růz-
ných zemí, po každém dni pokračoval bohatý program. 
První den olympiády byl věnován exkurzi do přírodní re-
zervace Kurská kosa, kde se mimo jiné natáčela část filmu 
„Běloje solnce pustyni“.

Následovala exkurze po městě s ochutnávkami ruských 
specialit, návštěva muzea s exponáty z jantaru a místa, 
kde se v průběhu 2. světové války uchovávala Jantaro-
vá komnata, prohlídka městského trhu, exkurze v moř-
ském muzeu (prohlídka ponorky, letadel, lodí z 60. let 
20. století), Královské brány, Chrámu Krista Spasitele  
a poslech velkolepého varhanního koncertu v Kalinin-
gradské katedrále, kde je mimo jiné pohřben i německý 
filozof Immanuel Kant.

Poslední den pobytu se nám podařilo strávit několik 
hodin v Moskvě, kde se právě konal Den slovanského pí-
semnictví a kultury. 

Byť jsme nezískali umístění mezi třemi nejvyššími příč-
kami, které obsadily studentky Lotyška, Estonska a Pol-
ska, vezeme do Česka alespoň diplom ze znalostí etikety 
a módy.

Touto cestou bychom také chtěli poděkovat za možnost 
účastnit se olympiády Stipendijnímu fondu Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity a vedení katedry slavistiky 
FF OU, zvláštně panu docentu Janu Vorlovi a panu dokto-
rovi Vítězslavu Vilímkovi za vstřícnost a pomoc s vyříze-
ním nezbytných náležitostí spojených s vycestováním do 
Kaliningradu. 

Lukáš MONIAK
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Symbol fakulty je opět na svém místě

Po jisté době se na své původní místo před naši filozofic-
kou fakultu na ulici Reální vrátila plastika významného 
českého soudobého sochaře Čestmíra Sušky, absolventa 

Akademie výtvarných umění v Praze a člena skupiny Tvrdohla-
ví. Plastika pochází z roku 2008 a její název zní Hvězdice. Suška  
je v poslední době znám jako autor poměrně rozměrných že-
lezných výtvarných objektů (cyklus Outside/Inside), které vy-
řezával z nalezených cisteren a větších kovových objektů. Mezi 
těmito artefakty je také jeden s názvem Hvězda naděje. Symbol 
hvězdy je v evropském kulturním kontextu rozšířen především 
jako symbol naděje. Můžeme si tedy interpretovat plastiku 
Hvězdice jako významný symbol, který spoluurčuje místo, před 
kterým se nachází – tedy  filozofickou fakultu. Na tomto místě 
se setkávají, koexistují a spojují dvě podoby lidského bytí – vě-
dění a umění. Jedno bez druhého nemůže existovat. Vědění, jak  
je již ze symbolizujícího názvu zřejmé, je světlou nadějí do živo-
ta pro studenty, kteří filozofickou fakultu navštěvují. Je to nadě-
je nejenom nabytí vědění, ale také nabytí jistých humanitních 
principů, kterými by se vždy měli absolventi oborů filozofic-
kých fakult vykazovat, a kterých je zapotřebí zejména v dnešní 
době, jež není prosta krajních extremistických a nehumánních 
projevů. Slitina, ze které je artefakt vyroben, navíc odkazuje  
k pevnosti vůle, kterou musí student i člověk v těchto situacích 
mít – neboť se najdou i tací, kteří budou chtít tuto vůli podko-
pat. Opět symbolicky se to prokázalo na záměrném poškození 
artefaktu, po kterém musela být Hvězdice na jistou dobu dein-
stalována. Tento poměrně hutný objekt má i své křehké dvojče 
ze skla (viz obrázek), které naopak odkazuje na naději v každém 
z nás. Přejme si tedy, aby tento symbol naděje zůstával i nadále 
součástí tohoto prostoru i prostoru v nás samých.

Roman POLÁCH,
student FF

Historici stavějí kapli!!!!!
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JIŽNÍ VALAŠSKO, založené naším 
absolventem historie a současným doktorandem katedry dě-
jin umění a kulturního dědictví, Mirkem Maňasem, se činí. 
Nedávno jsme čtenáře Listů ¨FF informovali o tom, že pře-
nesli a znovu postavili salaš, dnes otiskujeme jejich  stavbu 
kaple sv. Prokopa. Byla úspěšně dokončena a dne 4.7. 2015 
vysvěcena. Gratulujeme, obdivujeme, přejeme zdar v každém 
dalším počínání!!!!

Na závěr malá, ale důležitá informace: studenti historie  
a kulturních dějin bakalářského i magisterského studia mo-
hou u Sdružení Jižní Valašsko vykonat povinnou praxi.
                                                                                                            

Eva MRHAČOVÁ

Rosteme !!!
Akreditační komise na svém zasedání ve dnech 15.-
17. června 2015 vydala souhlasné stanovisko k žá-
dosti Filozofické fakulty Ostravské univerzity o roz-
šření akreditace doktorského studijního programu 
Filologie o nový doktorský studijní obor Jazykovědnáa 
literárněvědná srovnávací slavistika. Počet doktor-
ských studijních oborů na naší fakultě tak vzrostl na 13.  
                                                                                                                                                                              

Rostislav ČERNÝ

A pomáháme ...
V květnovém čísle Listů FF byla redakcí a panem děka-
nem vyhlášena finanční sbírka na pomoc humanitární 
organizaci Lékaři bez hranic. Vybrala se vysoká částka  
5 200 Kč.  

Velmi děkujeme všem, kdo pochopili závažnost, smy-
sl a především  vysokou morální hodnotu všech činností 
této organizace a přispěli. Částka byla poslána na účet or-
ganizace.                    

Eva MRHAČOVÁ
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Promoce 2015 
Radost a dojetí 

Poděkování paní Slavomíře Küblové 

Studentky a studenti Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity v Ostravě, kteří úspěšně prošli sítem stát-
ních závěrečných zkoušek, se o pocity štěstí a radosti 

podělili se svými blízkými na promocích, které se konaly  
ve dnech 1. a 2. července tradičně v Domě kultury města 
Ostravy. Vysokoškolské diplomy zde převzalo sto třicet osm 
absolventek a absolventů bakalářského studia a šedesát tři 
nových nositelů a nositelek magisterského titulu.

Součástí akademické ceremonie byla rovněž promoce šes-
ti absolventek doktorských studijních oborů Anglický jazyk, 
Literární věda – teorie a dějiny národních literatur, Hospo-
dářské a sociální dějiny, Polský jazyk a Teorie a dějiny české 
literatury, které dosáhly vědecké hodnosti Ph.D. Slavnostní 
atmosféru umocnilo pěvecké vystoupení studentky filozofic-
ké fakulty Moniky Foltýnové a saxofonového kvarteta z Fa-
kulty umění Ostravské univerzity v Ostravě.

        
  Jana BOLKOVÁ 

Určitě jste zaznamenali změ-
nu ve složení  týmu vrátni-
ce D na ul. Reální. Dnem  

30. června zde ukončila své dlou-
holeté působení na postu vrátné
-recepční paní Slavomíra Küblová 
a předala pomyslnou štafetu panu 
Tomáši Černému. 

Vrátní-recepční jsou ti, které po 
příchodu do budovy obvykle spat-
říme jako první. Oni utvářejí počá-
teční dojem o daném úřadu, tvoří 
symbolickou vstupní bránu do in-
stituce. Zde probíhá prvotní komunikace, první a nejdůle-
žitější krok, podle kterého si návštěvníci tvoří úsudek o celé 
organizaci. 

Na naší filozofické fakultě byla plných třináct let tou 
ženou na pravém místě, dobrou duší fakulty právě paní 
Slavomíra Küblová. V den konání slavnostních promocí,  

2. července, pan děkan Aleš Zářický 
osobně poděkoval paní Slavomíře 
Küblové. Aktu poděkování se zú-
častnil také početný zástup neaka-
demických pracovnic a pracovníků 
fakulty, kteří se přišli s naší milou 
paní vrátnou rozloučit. 

Pan děkan vyzdvihl především 
její loajální, laskavý a vstřícný pří-
stup, dokonalou informovanost 
o fakultním a univerzitním dění, 
kterým přispívala k velmi dobrému 
obrazu naší Alma mater v očích za-

městnanců, studentů i veřejnosti. 
Přejeme naší „paní Mirce“, aby si plnými doušky užívala 

další životní etapy se svými blízkými a naplnila své tužby. 
Věříme, že na nás, své spolupracovníky, nezapomene a čas-
to na fakultní půdu zavítá.  Je zde srdečně zvána!  

Jana BOLKOVÁ 

Děkan Zářicky s absolventkami dokt. stud. programu 
Anglicky jazyk -  Barborou Blazkovou (vlevo)  a  Terezou 
Guziurovou
Foto:  Daniela RYWIKOVÁ

Promoce 2015
Foto: K. KOLOWRATOVÁ

Absolventi FF OU
Foto: K. KOLOWRATOVÁ
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V sobotu 6. června 2015 zesnul po těžké nemoci ve věku 68 let  
významný anglista, profesor Filozofické fakulty Ostravské  
univerzity v Ostravě, prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc.  Poslední 
rozloučení se konalo za hojné účasti jeho přátel a spolupracovníků 
12. června ve smuteční obřadní síni v Paskově. 
Stanislav Kavka se narodil 21. září 1946 v Poličce. Po maturitě na střední 
vzdělávací škole v Chrudimi pokračoval ve vysokoškolském studiu anglič-
tiny a španělštiny na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 
které ukončil v roce 1969. V dalším akademickém studiu anglické filologie 
pokračoval pod vedením Jana Firbase na tehdejší Univerzitě Jana Evan-
gelisty Purkyně v Brně (PhDr., 1974) a Jacka Fisiaka na Slezské univerzitě  
v Katowicích (CSc., 1978). Habilitační řízení ukončil úspěšně v letech 1986 
a 2002, profesorem v oboru jazykověda konkrétních jazykových skupin  
ve specializaci anglistika byl jmenován v roce 2004. 

Zemřel profesor Stanislav J. Kavka 

Profesor Kavka spojil celý svůj profesní 
život s akademickou půdou.  Od roku 
1971 působil na anglistickém pracovišti 
tehdejší Pedagogické fakulty v Ostra-
vě, po založení Ostravské univerzity  
v Ostravě v roce 1991 pak na katedře 
anglistiky a amerikanistiky její Filozo-
fické fakulty. I když několik let hosto-
val na univerzitách ve Švédsku (Uppsa-
la University, Stockholms  universitet), 
Německu (Pädagogische Hochschule 
Erfurt), Velké Británii (Manchester  
College), Polsku (Uniwersytet Sląski  
w Katowicach, Uniwersytet im. A. Mic-
kiewicza  w Poznaniu, Uniwersytet 
Opolski) či Spojených státech americ-
kých (Northwest Missouri State Uni-
versity), v dějinách české lingvistiky 
bude oprávněně zapsán jako spoluza-
kladatel a současně jeden z hlavních 
představitelů ostravské jazykovědné 
anglistiky. 

V průběhu svého více jak čtyřiceti-
letého působení na Pedagogické a Fi-
lozofické fakultě  v Ostravě zde zažil 
období složitá - když bylo na dlouhých 
dvanáct let studium anglické filolo-
gie zrušeno, tak i radostná, spojená 
s obnovením anglistických studií po 
roce 1989. Ihned po vzniku Ostrav-
ské univerzity a její Filozofické fakulty  
se s nadšením pustil do aktivní kon-
cepční, vědecké a pedagogické práce 
na nově založené katedře anglistiky  
a amerikanistiky, kde řadu let zastával 
pozici vedoucího katedry. Odbornou 
profilací a vědeckým zaměřením za-
štiťoval prof. Kavka nově akreditované 
obory a významnou měrou tak přispěl 
k současnému respektovanému posta-
vení ostravské anglistiky, kde se kromě 
studia ve všech typech studijních  pro-
gramů uskutečňuje vědeckovýzkumná 
činnost v oblasti jazykovědné, kultur-
ní, literárněvědné i překladatelské.  

Vědecký záběr profesora Kavky 
byl široký. Zkoumal zvukovou stavbu 

anglického jazyka, jeho morfologii 
a sémantiku, a to jak v synchronní,  
tak i diachronní rovině. V posledních 
letech zaměřil svá bádání k idioma-
tickému rozměru angličtiny, k historii 
jazyka s orientací na širší kontext ger-
mánské jazykové rodiny. 

Úctyhodná byla i jeho publikační 
činnost – z nejvýznamnějších uveď-
me alespoň anglicky psané monogra-
fie Semantic Determinations within 
the Noun Phrase in Modern English 
and Spanish a A Book on Idiomatolo-
gy. Důležité je také zmínit spolupráci 
na kolektivní monografii The Oxford 
Handbook of Compounding, vydané 
předním britským nakladatelstvím, 
do níž prof. Kavka přispěl kapitolou 
Compounding and Idiomatology. 

Odborná činnost Stanislava Kavky 
byla úzce svázána s jeho pedagogic-
kým působením. 

Byl respektovaným a velmi oblí-
beným vysokoškolským učitelem.  
Za dobu svého pedagogického půso-
bení přednášel v podstatě všechny 
tradiční anglistické disciplíny: foneti-
kou a fonologií počínaje, slovotvorbou 
a idiomatologií konče. Pro jmenované 
disciplíny připravil taktéž řadu od-
borných učebních textů, skript a stu-
dijních materiálů. Mnohé z jeho česky 
psaných textů získaly v průběhu let 
anglickou modifikaci, čímž profesor 
Kavka výrazně napomohl k zajištění 
studijní literatury pro zahraniční stu-
denty tohoto oboru.

Nezanedbatelná byla také jeho 
činnost ediční a organizátorská. Zde 
uveďme alespoň podíl na přípravě edi-
ce druhého dílu zevrubného přehle-
du jazykovědné anglistiky Rudiments  
of English Linguistics II a ediční do-
hled nad souborem statí New Chapters  
in Functional Syntax. Významným 
počinem prof. Kavky bylo zorgani-
zování mezinárodní konference Eu-

ropean British and American Studies  
at the Turn of Millenium v roce 1999. 
Podílel se rovněž na získání akreditace 
doktorského studia v oboru Anglický 
jazyk na katedře anglistiky a amerika-
nistiky Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity v Ostravě. 

Profesor Kavka rovněž participo-
val na rozvoji anglistických pracovišť  
na vysokých školách v Žilině a v Ra-
tiboři, dlouhodobě spolupracoval  
s Inštitútem anglistiky a amerikanis-
tiky Filozofické fakulty Prešovské uni-
verzity v Prešově. 

I když stěžejním oborem Stanislava 
Kavky byla anglická filologie, věnoval 
se i filologii španělské. Po založení ka-
tedry romanistiky  zde vyučoval osm 
let předmět historická mluvnice špa-
nělštiny a pro studenty tohoto oboru 
napsal studijní text Cesta k moderní 
španělštině. V dalších letech byl pak 
stálým členem státnicových komisí  
a oponentem disertačních prací tohoto 
pracoviště. 

Stanislav Kavka vyškolil řadu dokto-
randů, zasedal v oborových radách čes-
kých a slovenských univerzit pro dok-
torská studia a habilitační řízení, byl 
žádaným oponentem i vedoucím mno-
ha disertačních a habilitačních prací. 
Rovněž řadu let předsedal ostravské 
pobočce Kruhu moderních filologů.

Profesor Stanislav Kavka svou no-
blesou, širokým rozhledem po celé 
řadě oborů a profesními zkušenostmi 
systematicky pozvedával úroveň ka-
tedry anglistiky a amerikanistiky, lid-
skou moudrostí a laskavostí přispíval  
k tvořivé atmosféře jak mezi učiteli,  
tak mezi studenty.

Zanechal výraznou stopu nejen  
v historii katedry anglistiky a amerika-
nistiky, ale také celé Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě.

Jana BOLKOVÁ 
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Antikvariát Fiducia + Filozofická fakulta Ostravské 
univerzity, tradiční a podnětné spojení

Když jsem dostala podnět, abych se vrátila k dlouhodo-
bé spolupráci mezi katedrami a osobnostmi Filozofické 
fakulty OU a antikvariátem Fiducia, s výjimečnou Ilo-
nou  Rozehnalovou, tušila jsem, protože sama s Fiducií 
spolupracuji po celou dobu velmi intenzivně, že se těch 
patnáct let nevměstná do několika řádků, ale skutečnost 
byla hodně překvapivá. Každoročně, od roku 2000, uspo-
řádá Antikvariát Fiducia zpravidla 100 akcí….  Téměř půl 
druhá tisícovka setkání, křtů, literárních večerů, kon-
ferencí, přednášek, debat, výstav atd. atd. jsou událostí, 
kde figurují akademičtí pracovníci FF jako iniciátoři se-
tkávání, organizátoři, dramaturgové, moderátoři, před-
nášející apod.  Nejčastěji se v přehledech a výročních 
zprávách antikvariátu Fiducia objevují spojení s katedrou 
české literatury a literární vědy, s katedrou dějin umění,  
s katedrou anglistiky, s katedrou romanistiky, a spolupráce 
s (dnes již na FF OU neexistující) Literárněvědnou společ-
ností (pobočka Ostrava).

Bez úzké vazby mezi Fiducií a Filozofickou fakultou OU 
by se opakovaně neuskutečnil Festival Literatura a Součas-
nost, za kterou stojí katedra romanistiky, ale kde své síly 
spojují i velvyslanectví Francie, Alliance française Ostrava, 
CKV Ostrava, p.o. Tak na fakultu i do Ostravy přijeli např. 
Jiří Pelán, Josef Fulka, Fernando Arrabal.

Podílíme se na debatách v rámci mezinárodní konfe-
rence Forum 2000, často je moderuje „náš“ Libor Magdoň. 
Moderuje rovněž diskuse s významnými osobnostmi české 
literární vědy, překladateli a spisovateli. Stejně tak je tradič-
ním průvodcem filmů a debat u řady ročníků Mezinárod-
ního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech 
Jeden svět v Ostravě. 

Nepřehlédnutelný a respektovaný je také historik umění 
Martin Strakoš, bez jehož spolupráce se neobejdou debaty 
o architektuře, o osudu vědecké knihovny, industriálního 
dědictví, smršťování Ostravy, či debaty s odborníky a zá-
stupci samosprávy o budoucnosti našeho města.  Martin 
Strakoš spolu s Fiducií vydal dvě odborné publikace: Ost-
ravské interiéry a Opavské interiéry. 

Bohatě navštěvované a často opakované Šumné procház-
ky a Šumné stopy (v Argentině, v Bosně, v Japonsku) jsou 
rovněž trvale spojeny s Martinem Strakošem a režisérem 
Radovanem Lipusem.  

V prostorách Fiducie a ve spolupráci s naší fakultou jsme 
přivítali desítky osobností, např. v cyklech Osobnosti Vise-
gradu, Žena a umění. Za všechny zajímavé hosty připomeň-
me literárního vědce Alexandra Sticha, překladatele Josefa 
Jařaba, editora Vladimíra Justla, spisovatele Petra Placá-
ka, spisovatele Jána Vilikovského, slovenského literárního 

kritika Valéra Mikulu, českého dramatika Ivana Vyskočila, 
literární historičku žijící ve Švédsku Helenu Koskovou, An-
želinu Penčevu, významnou bulharskou překladatelku, lite-
rárního historika Dalibora Turečka; rakouskou bohemistku 
Gertraudu Zand, Libuši Hečkovou - specialistku na gender 
studies a ženské autorky doby dekadence, režisérku a femi-
nistku Olgu Sommerovou, švýcarskou bohemistku Zuza-
nou Stolz-Hladkou a další a další. 

Osobnosti fakulty představují badatelský potenciál fakul-
ty a vlastní odborné zaměření na odborných i popularizač-
ních přednáškách, které mají charakter zvláště literárně-
vědný a kunsthistorický (například Miloš Matěj - Ochrana 
technických památek a průmyslového dědictví v německém 
Porúří; Ostravské stopy - Industriální krajina v díle ostrav-
ských autorů - literární večer, věnovaný tématu industriální 
Ostravy, na kterém se představili ostravští spisovatelé, bás-
níci a literární historici, po akci následoval přesun historic-
kým autobusem do Hornického muzea, kde program pokra-
čoval v rámci festivalu Industriální stopy 2007). 

Realizovali jsme cyklus přednášek pro seniory a veřejnost 
(např. Jan Malura – České středověké drama; Jakub Guziur – 
 překlady díla Ezry Pounda; Iva Málková – František Hru-
bín;  Martin Strakoš – Moderní česká architektura zejména 
po roce 1945).

Zapojili jsme se do nezapomenutelné, žhavé a vášnivé 
BEZRUČOVSKÉ POLEMIKY, která se pokoušela dokázat,  
že autorem Slezských písní není básník Vašek - alias Bezruč, 
ale jeho přítel Petr, ale stejně tak hájila autorství Petra Be-
zruče. Diskuse plná rozporuplných reakcí, v nichž důležitou 
roli sehrávaly hlasy prof. Jiřího Svobody či Zdeňka Smolky 
i reakce nadšenců, ctitelů i popíračů bezručovských textů 
(Jaromír Nohavica) trvala neuvěřitelných pět hodin, aniž 
by se ovšem definitivně vyřešilo, kdo tedy byl autorem Slez-
ských písní. Je obdivuhodné, kolik emocí vzbudila tato poe-
zie, napsaná v našem regionu před více než sto lety. 

Měli jsme zastoupení (Jakub Guziur) ve spolku Biblios, 
který vydával bibliofilie  (Jan Balabán, Petr Kabeš aj.) a byl 
také úzce spojen s aktivitami Fiducie a jeho motorem v po-
době Ilony Rozehnalové. 

Ve Fiducii jsme křtili (s kmotry jako Irena Bogoczová, 
Libor Magdoň) i odborné publikace – svou knihu zde po-
křtil například Jan Malura (Písně pobělohorských exulantů), 
Vojtěch Vlček (ve Fiducii křtil všechny své knihy, s Fiducií 
vydal publikaci Ostrava za ostnatými dráty), Iva Málková 
(ve Fiducii pokřteny všechny knihy), své básnické knihy zde 
pravidelně křtí absolvent a občasný externí pedagog fakulty, 
básník Petr Hruška, a na mnoha pořadech spolupracuje jeho 
bratr, absolvent fakulty, literární historik Pavel Hruška.

Když jsem se v únoru vracela z Fiducie ze skvělé přednášky našeho docenta Jana Vorla a ředitele Národního divadla moravsko-
slezského Jiřího Nekvasila, věnované jednomu ze zakladatelů ruského symbolismu Valeriji Brjusovovi, jeho románu  Ohnivý 
anděl a stejnojmenné opeře Sergeje Prokofjeva, uvědomila jsem si, že dlouholetou mnohovrstevnou spolupráci Filozofické fa-
kulty OU a Fiducie by bylo třeba zaznamenávat  Požádala jsem Ilonku Rozehnalovou, majitelku Fiducie, aby poskytla všechny 
materiály k sepsání takového článku.

Článek napsala osoba velmi povolaná, participující na řadě společných akcí FF + F, doc. dr. Iva Málková.
Její text zpracovává problematiku do konce roku 2014. Zbývá dodat, že velkou a mimořádně významnou akcí, kterou na jaře 

roku 2015 organizovala Fiducia a kterou moderoval „náš“ dr. Martin Tomášek, byl velký aktiv k problematice skomírajícího 
ostravského centra (podrobnější informace o této akci získejte na   https://www.youtube.com/watch?v=JWPja_NJvtA).

Redakce Listů FF děkuje všem, kdo se na naší spolupráci s Fiducií podílejí. Přejeme do budoucna řadu zdařilých „spoluakcí“!
                                                                                                                                                                          

                                                                                                             Eva MRHAČOVÁ
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VŠEM STUDENTŮM FF OU!

Zažili jste o prázdninách něco krásného/výjimečného?

Napište o tom do zářijových LISTŮ FF.

Redakce LISTŮ a pan děkan FF, prof. Zářický, vyhlašují soutěž o nejzajímavější studentskou esej na téma

Léto 2015
20-ti řádkový text a foto, vážící se k zážitku, pošlete na e-mailovou adresu Listů FF

(listyff) do 20. září 2015.

Nejlepší esej odmění p. děkan částkou 1 000 Kč!

  Redakce Listů FF
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Vyšla pěkná knížka
Kniha se ve čtyřech kapitolách zabývá nejen obecnými vztahy toponym (zeměpis-
ných jmen) k historii a konkrétnímu místu, ale rovněž hledá odpověď na otázky, 
jak zeměpisná jména utvářejí prostor a paměť místa a jak se podílejí na formování 
lokální identity jeho obyvatel. V neposlední řadě se snaží upozornit na toponyma 
jako na významnou součást kulturního dědictví a zdůvodňuje a představuje způsoby 
jejich památkové ochrany. 

Výzkum prováděný ve dvou „mladých“ městských lokalitách (Ostrava, Havířov) a 
dvou „tradičních“ venkovských regionech (obce v horní části povodí řeky Morávky 
a horního toku Vsetínské Bečvy) si kladl za cíl zjistit, zda existují rozdíly ve znalosti, 
charakteru utváření, fungování a vnímání toponym. Představuje vzájemnou interak-
ci současné standardizované a nestandardizované (neoficiální), tzv. živé toponymie, 
a to z toponomastického, geografického a antropologického pohledu a na různých 
úrovních. Předmětem studia jsou především uliční názvy a pomístní jména, jejich 
komunikační užívání, znalost v různých generacích a jejich podíl na vytváření jazy-
kové krajiny.

Publikaci vydala Ostravská univerzita v Ostravě v nakladatelství Host.

Jaroslav DAVID
Přemysl MÁCHA

Fiducia vytvořila během let zázemí pro několikadenní 
sympozia KRAJINA a MĚSTO, na kterých se vedle katedry 
české literatury a literární vědy výrazně podílelo i Centrum 
regionálního studia (dříve Ústav pro regionální studia). 

V rámci okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu (akade-
mičtí pracovníci FF jsou jeho členy) připravujeme Poetické aten-
táty. Večery plné literatury, kdy známými i neznámými texty 
okrašlujeme stejnojmenné ulice nejen v centru Ostravy. Už jsme 
šli např. po stopách S. K. Neumanna či Jaromíra Šavrdy.  

S našimi jmény najdete programový cyklus Pohyblivý 
svátek. Jde o volný programový cyklus otevřený zejména 
mladým umělcům a vědcům (literátům, výtvarníkům, fi-
lozofům, architektům, hudebníkům, historikům umění) –
prezentaci mladých tvůrčích osobností nejčastěji organizuje  

a moderuje Martin Tomášek ve spolupráci s Romanem  
Poláchem a Monikou Horsákovou. 

Snad je zřejmé, že se snažíme seznamovat veřejnost  
s činností Filozofické fakulty OU, s badatelskými výstupy, 
s novými knihami, poznatky, s výzkumem, který fakultu 
profiluje (jsou to činnosti, které jako třetí roli univerzit pro-
paguje navrhovaná novelizace vysokoškolského zákona). 
Diskuse vedou k zajímavým konfrontacím práce a přístupu 
k daným tématům ze strany vědců a spisovatelů našeho re-
gionu s vědci, spisovateli, kulturními osobnostmi dalších 
regionů. Seznamujeme širokou veřejnost s pozvanými hos-
ty, se zajímavými i problematickými tématy, diskutujeme  
s nimi v komorním, neakademickém prostředí. 

Iva MÁLKOVÁ
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ

Mgr. Tomáš Šiřina je absolventem oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 
- český jazyk a dějepis na tehdejší pedagogické fakultě v Ostravě (1990). Svá studia 
realizoval na katedrách, které jsou od založení Ostravské univerzity v roce 1991 součástí 
její filozofické fakulty. Celý svůj profesní život zasvětil práci v médiích - do roku 2013 
působil v klasických sdělovacích prostředcích – Svoboda, Moravskoslezský deník,  
od 1. června 2013 řídí Televizní studio Ostrava. 

Jana BOLKOVÁ

TOMÁŠ ŠIŘINA

tie, neboť Váš otec, Petr Šiřina,  
byl dlouholetým sportovním re-
daktorem v celostátních zpravo-
dajských denících. Tudíž novina-
řina byla jasná volba. 

Je to tak, tatínek byl pro mne vzo-
rem. Od střední školy jsem přispíval 
do sportovních rubrik novin, které  
v Ostravě vycházely. Dnes už je třeba 
Ostravský večerník jenom vzpomín-
kou. Po vysoké škole jsem pracoval  
ve sportovní redakci deníku Svo-
boda, následně jsem vedl sportovní 
rubriku v Moravskoslezském deníku.  
Od roku 2001 do roku 2013 jsem za- 
stával post šéfredaktora Moravsko- 
slezského deníku. Ten vznikl vlastně 
fúzí Svobody a Moravskoslezského 
dne. Byly to úžasné roky, dennímu 
tisku se tehdy dařilo a já měl štěstí na 
skvělé spolupracovníky.

Jedenáct let jste byl šéfredaktorem 
Moravskoslezského deníku, nyní 
dva roky vedete  Televizní studio 
Ostrava. V čem je odlišná řídicí 
práce šéfredaktora krajského de-
níku a generálního manažera re-
gionálního studia České televize, 
které se podílí 20% na celkové kra-
jové produkci České televize? 

Je to jiný příběh. Nejen proto, že mís-
to stovky podřízených jich najednou 
máte skoro tři sta. Z pohledu obec-
né zodpovědnosti je práce ve veřej-
noprávním médiu neměřitelně slo-
žitější. Dovolím si ale s pokorou říct, 

že po složitějším úvodu, který mě při 
nástupu pochopitelně čekal, jsem na-
šel lidi, na které se můžu spolehnout 
a se kterými se mi pracuje výborně. 
Šéf dramaturgického centra Marcel 
Nevín, manažerka výroby Markéta 
Grossmannová a Petr Kožušník jako 
šéf složitého oddělení techniky jsou 
pro mě moc důležití. Asi jsem měl 
zase štěstí na lidi.

Televizní studio Ostrava si za té-
měř šedesátiletou existenci získa-
lo respektované postavení v rámci 
českého i středoevropského medi-
álního trhu. V čem je jeho činnost 
specifická? 

Ostravské televizní studio má dlou-
holetou tradici a kontinuitu v oblasti 
publicistiky, investigativní žurnalis-
tiky a dokumentu (Klekánice, Na stopě,  
Ta naše povaha česká, Za svědky 
minulosti).  Hlavně v osobě Len-
ky Polákové se ta tradice neztrácí 
a naopak prohlubuje. Lenka je jako 
kreativní producentka pro studio 
klíčovým člověkem. Z její nejno-
vější produkce musím vzpomenout 
docureality s názvem Dovolená 
v Protektorátu, která měla velký 
ohlas.  Druhá ostravská kreativní 
producentka Kateřina Ondřejko-
vá se orientuje trochu jiným smě-
rem, ale prosadila spoustu velkých  
a zajímavých projektů. Osobně se tře-
ba těším na podzimní premiéru seri-
álu života obvodního lékaře na Va- 
lašsku s názvem Doktor Martin.

Vystudoval jste obory český ja-
zyk a historie. Absolventi tohoto 
oboru jsou častými pracovníky 
v hromadných sdělovacích pro-
středcích. Domníváte se, že tato 
kombinace je dobrým základem 
pro práci v médiích? 

Považuji tuto kombinaci za dobrý zá-
klad klasického humanitního vzdělá-
ní. Měl jsem dobrý základ z Matičního 
gymnázia a na vysoké škole jsem snad 
získal nějaký další fundament pro 
novinařinu nebo pro média obecně.  
A to jsem, přiznám se, zdaleka nepat-
řil k premiantům ročníku.

Která jména se Vám vybaví při 
vzpomínce na vysokoškolská léta? 

Určitě musím jmenovat noblesního pana 
profesora Jaroslava Hubáčka, který vedl 
zajímavé přednášky a semináře z fonetiky 
a fonologie, lexikologie, morfologie, sty-
listiky a rétoriky. Poutavé byly přednášky  
z historických disciplín vedené docentkou 
Ludmilou Nesládkovou, úžasně energic-
kým profesorem Lumírem Dokoupilem  
či zesnulým docentem Tomášem Pavli-
cou. V samotném závěru mých studií 
mne vyučoval pan profesor Milan Myška. 
Nemohu také zapomenout na vedoucí 
své pedagogické praxe na základní škole 
na Ostrčilově ulici v Ostravě, kterou byla 
paní doktorka Hana Dokoupilová.

V médiích se pohybujete již více 
než čtvrtstoletí. Zároveň jste sou-
částí žurnalistické minidynas-

Ostravská univerzita a ostravská televize 
jsou si blízko nejen adresou
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Vážený pane řediteli, na počátku 
letošního roku jste navázal spo-
lupráci s Ostravskou univerzitou  
a její filozofickou fakultou. Prv-
ním počinem této kooperace je re-
alizace nového výukového modulu 
s názvem Základy televizní žurna-
listiky.  Co je záměrem této spolu-
práce? 

Vycházeli jsme s kolegy z toho,  
že Ostravská univerzita a její filozofic-
ká fakulta mají televizní studio doslova  
za zády. A to je obrovskou výhodou 
pro obě strany. Studenti mají o žur-
nalistiku zájem. My zase hledáme 
soustavně nadané mladé lidi. Proto 
jsme začali jednat s vedením fakul-
ty a univerzity o nějakém společném 
projektu. A musím říct, že to všechno 
bylo neskutečně věcné a rychlé. Už  
na podzim zahajuje katedra sociolo-
gie filozofické fakulty v programu ce-
loživotního vzdělávání výuku v mo-
dulu  Základy televizní žurnalistiky. 
Cílem modulu je přiblížit studentům 
základy žurnalistické práce v televizi 
jak na teoretické, ale zejména prak-
tické úrovni. Z naší strany se té prá-
ce chopil Aleš Gongol, který si bude  
do seminářů zvát rovněž nejrůznější 
lidi z mnoha oborů televizní práce. 
Součástí praktické části výuky bu-
dou celodenní exkurze do České te- 
levize.  Studenti se zapojí do přípra-
vy některých programů, detailněji 
se seznámí s jednotlivými televizní-
mi profesemi (střihač, kameraman 
apod.). Myslím si, že to bude za-
jímavé, a podle mých informací  
je o seminář velký zájem. Slibujeme si  
od toho do budoucna také možnost 
najít talentované lidi, kteří mají  
o práci v médiích zájem.

Vážený pane řediteli, řídicí prá-
ce je velmi psychicky náročná.   
Jak relaxujete? 

Mám rád sport, v mládí jsem hrával 
ragby, ale nebyl jsem žádná hvěz-
da. Teď mám v oblibě badminton  
a na podzim jsem začal chodit cvičit 
jógu. I když nevypadám jako prototyp 
jogína, pro tělo i duši je to moc pří-
jemná věc.

Za rozhovor poděkovala            
Jana  BOLKOVÁ 

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Tomáš Šiřina přebírá medaili 
ředitele Krajského ředitelství 
policieMoravskoslezského 
kraje za aktivní spolupráci 
Televizního studia 
Ostrava s organizačními 
články krajského ředitelství v 
oblasti prevence

Fota: archiv autora

Tomáš Šiřina s dětmi.
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Být rektorem v Husově stínu

HISTORICKÉ ETUDY 
ANEB CESTY TAM A ZASE ZPÁTKY

Tak už to začalo. Rok se s rokem sešel a máme tu další 
výročí upálení Mistra Jana, které přiměje duchovně za-
ložené jedince k vnitřní meditaci o podstatě a významu 
pravdy, několika extrovertním (stále ještě většinou) pá-
nům v oblecích umožní zajet si přestřihnout tu a tam 
nějakou tu otevírací pásku a podepřít tak svoji politic-
kou image, a pro drtivou většinu české populace bude 
představovat volný den spojený s touto oslavou smrti 
(slavíme smrt a ne život, což je  samo o sobě paradoxní) 
výchozí krok pro plánování letní dovolené, a letos se to 
Husovi, což si při letmém pohledu do kalendáře může-
me přiznat, celkem povedlo... 

Ne, tímto koketováním s lehkou ironií nechci popí-
rat význam Husa v českých dějinách. Ten je nepopira-
telný nejen vzhledem k vývoji na počátku 15. století,  
ale především posuzujeme-li význam jeho druhého ži-
vota, v rámci kterého se Mistr Jan díky celé řadě okol-
ností stal de facto jedním z míst kolektivní paměti 
Čechů, ať již být Čechem znamenalo v průběhu těch ně-
kolika staletí cokoli. Tak kupříkladu tvořil jeho odkaz 
jeden ze základních kamenů první republiky preziden-
ta Masaryka, pro nějž měl betlémský kazatel charisma 
stejně tak, jako je měl coby první proletář a bojovník 
proti feudálnímu útlaku i pro ideology socialistického 
Československa. V tomto ohledu vlastně Hus nikdy ne-
prohrál, neboť si jej vybrala vždy vítězná strana a dějiny 
píší vítězové…

Je nepochybné, že toto charisma má  i dnes, jak do-
kládá mimo jiné i nové trojdílné filmové zpracování 
Husova života. To sice u veřejnosti, filmových kritiků 
i historiků v zásadě neobhájilo svůj význam – ono je 
těžké svádět bitvu s Vávrou, který točil své pojetí v době 
před krizí mužství, o níž hovoří dnešní sociologové, ale 
přece, film je na světě a dráždí tak imaginaci současné-
ho člověka nejen postavou samotného Husa, ale i jeho 
odpůrců. Bylo jich, v historické realitě i ve filmu, po-
měrně hodně, přes to všechno mě osobně zaujal zejmé-
na bezejmenný a skrznaskrz zlý a všemi mastmi maza-
ný generální vikář pražské arcidiecéze, jenž soustavně  
ve všech dílech usiloval o Husův život. 

Tímto mužem přitom nebyl nikdo jiný než Adam, syn 
Benešův, píšící se z Nežetic, ve 14. století jediný dolože-
ný rektor ostravské farní školy u kostela sv. Václava – tj. 
první vzdělávací instituce v Ostravě. Adam nebyl žádný 
nedouk, ale doktor kanonického práva a úřad generál-
ního vikáře zastával v letech 1396–1414. Jistě, byl trochu 
na peníze. Již za působení v Ostravě si stěžoval na ne-
dostatečnost obročí spojeného s touto farností a získal 
příkaz papeže, aby mu bylo přiděleno něco lepšího. Ná-

sledně nelenil a jako pražský kanovník držel bezmála 
desítku dalších prebend. Vzhledem ke svým schopnos-
tem byl roku 1410 jmenován členem čtyřčlenné komi-
se zkoumající a odsuzující Viklefovy spisy a nejen to,  
za svého života prý napsal i dnes ztracenou kroniku  
o jeho době. Nechybělo tedy málo a Ostrava měla jedno-
ho z prvních významných představitelů zdejší intelek-
tuální tradice. Jaká výzva pro kreativce z dnešních PR 
oddělení! Adam však, což nemohl on sám vědět, vsadil 
na špatnou kartu. Škoda… Přesto nese jeho životní pří-
běh poselství. Ukazuje totiž, že o tom, na koho bude 
pamatováno, v konečném výsledku nerozhoduje titul – 
kupříkladu rektora. Jen PR nestačí, upaluje se za vyko-
nané činy. 

Robert ANTONÍN

Jan Hus na hranici - dle vyobrazení z tzv. Jenského 
kodexu
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ

Přátelům v Čechách 
(v Kostnici 10. června 1415)

„Prosím také, ač by kto ote mne slyšal na  kázání neb súkromie co proti pravdě Boží, aneb  
ač  bych  kde psal – jenž, úfám Bohu, toho nenie -, aby toho nedržal. Prosím také, ač kto viděl 
mé lehké obyčeje v mluvení  neb v skutciech,  
aby sě jich nedržal, ale aby za mě Boha prosil, aby mi ráčil odpustiti. […]

Prosím pánóv, aby své chudině milostivě činili a právě je zpravovali. Prosím měšťanóv,  
aby své obchody právě vedli. Prosím řemeslníkóv, aby věrně své dílo vedli a jeho požívali. 
Prosím sluh aby svým pánóm a paniem věrně slúžili. Prosím mistróv, aby jsúce dobřě živi  
své žáky věrně učili, najprvé, aby Boha milovali, pro jeho sě chválu učili a pro prospěch obcě  
a pro své spasenie, ale ne pro lakomstvie ani pro světské zvelebenie. Prosím studentóv   
i žákóv jiných, aby mistróv svých v dobrém poslúchali i následovali a aby sě pilně pro Boží 
chválu a pro spasenie  své i jiných lidí učili. […] 
Psal jsem list tento vám v žaláři, v okovách, čakaje nazajtřie na smrt odsouzenie, maje plnú  
naději v Bohu, abych pravdy Božie neustupoval, a bludóv, kteréž sú na mě křiví svědkové 
svědčili, abych sě neodpřisahal. […]

Také prosím, abys  sě milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.“ 

U příležitosti významného výročí Husovy smrti vychází najevo, jak různorodě byla postava „kostnického 
mučedníka“ v průběhu šesti set let interpretována, jak si do ní leckdo projektoval své tužby a ideje. Hus  
se tak stával náboženským vizionářem, národním agitátorem, svobodomyslným pokrokářem  i socialistickým 
tribunem...Hus ovšem ve skutečnosti  vůbec  nebyl sociální revolucionář a to je mi na něm sympatické. Fakt, 
že respektoval stavovské rozvrstvení a panující řád jako dílo Boží, dokumentuje i citovaný dopis, psaný necelý 
měsíc před smrtí (a v tušení blízké smrti). Hus oslovuje všechny segmenty  dobové společnosti, včetně studentů 
a profesorů. Vyzývá je, resp. naléhavě prosí, aby se chovali podle pravidel, přebírali zodpovědnost za podřízené 
a vzájemně si důvěřovali, protože jen tak může „pozemská obec“ fungovat.
Klíčovým slovem Husova světa, které najdeme mnohokrát i v našem listu, je pochopitelně pravda. Moderní 
lidé si ji však příliš spojují s racionalitou či světskou spravedlností. Husova pravda je nejprve pravdou evangelia, 
teprve pak pravdou intelektu a lidské zkušenosti.  Velmi sympatický rys Husova zacházení s pravdou  
zaznívá v tomto textu zcela jednoznačně – pokud zjistíte, že jsem v něčem neměl pravdu, nedržte se toho. 
Hus si opakovaně přeje veřejné vystoupení, na němž bude svobodně  diskutována  pravda jeho článků, pokud  
se tímto „přezkušováním“ odhalí blud či omyl, je připraven odvolat. 
V tomto významném aspektu Husova myšlení se nezapře, domnívám se,  kritický duch tehdejší univerzity. 
Husovo působení na Karlově univerzitě (byl jejím děkanem i rektorem) se dnes stává významnou 
položkou jeho životopisu i jeho literárního díla. Jeho brilantní promoční a jiné  promluvy představují 
odlišnou tvář „kostnického mučedníka“, vtipnou, uvolněnou,  ironickou  (nedávno o nich  přednášela 
na naší fakultě prof. Nechutová). Univerzitní život byl ve středověku  životem veřejným, ne životem  
ve skrytu, byl to svět disputací, obhajob, společných shromáždění. V nich se kriticky, razantně,  
ale svobodně diskutovalo a Hus, navyklý na tuto praxi, doufal, že na koncilu se setká s něčím podobným.  
Už na cestě do Kostnice mu  záleží na přímočarém a otevřeném jednání: „Vězte, že jsem nikdy nejel  
v shrnuté kapuci, ale zjevně, s odkrytou tváří“, píše v jednom dopise.   A to je nejsympatičtější rys tohoto 
univerzitního intelektuála schopného oslovit široké publikum. A je to  zároveň inspirace pro náš, 
mnohdy skomírající univerzitní život. Vystupovat veřejně, diskutovat, kritizovat, obhajovat se před lidmi  
i přiznávat své omyly. Zbytečně netaktizovat, ale jet „s odkrytou tváří“.

                                                                                                                   Jan MALURA

K 600. vyročí mučednické smrti Jana Husa 
„Vězte, že jsem nikdy nejel v shrnuté kapuci, ale s odkrytou tváří.“


