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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Barokní sochařství
České země: Ferdinand Maxmilián Brokoff

Druhým velkým mistrem českého barokního sochařství byl 
vedle Matyáše Bernarda Brauna Ferdinand Maxmilián Bro-
koff (1688–1731), syn sochaře a řezbáře Jana Brokoffa, v jehož 
dílně se vyučil. Od roku 1709 začal tvořit samostatně a zcela 
zastínil svého otce. 

Během svých cest potkal Brokoff ve Vídni předního dvor-
ního rakouského architekta Jana Bernarda Fischera z Erla-
chu, s nímž pak spolupracoval na významných dílech. Spo-
lečně získali zakázky ve Vídni a Vratislavi, Brokoff ale tvořil 
i v Čechách, hlavně v Praze a na venkově (Duchcov, Děčín, 
Mělník)

Pro Brokoffovy kompozice je charakteristické plastické 
zdůraznění objemů a realistické zobrazení detailů. Byl mis-
trem monumentálního realismu, plasticky rozvinul drapérie 
postav a nahradil tradiční podstavce skupinami. Světlo nechal 
měkce klouzat po plynulých přechodech plastických tvarů. 

Nejznámější jsou jeho sochy na Kamenném (Karlově) 
mostě. Ferdinandu Maxmiliánovi je připisováno autorství či 
spoluautorství celkem devíti plastik mostu. Nejpopulárnější 
je sousoší svatých trinitářů Jana z Mathy, Felixe z Valois  
a sv. Ivana (1714), kterému vévodí socha Turka jako strážce  
vězení. Na sousoší jezuitského misionáře sv. Františka 
Xaverského, neseného postavami černocha, Inda a Číňana 
vytesal Brokoff klečící figuru s autoportrétem. Dalším jeho 
dílem, objednaným jezuitskou kolejí pro Karlův most, bylo 
sousoší sv. Ignáce z Loyoly – nesené ženskými personifikacemi 
tehdy známých čtyř světadílů. Tato největší skulptura mostu se  
z větší části zřítila při povodni v roce 1890 do Vltavy a již  
na most nebyla zpět osazena. 

Na Starém Městě pražském v kostele sv. Jakuba Většího 
vytvořil ve spolupráci s Janem Bernardem Fischerem z Erla-
chu nekrásnější barokní náhrobek v Praze pro nejvyššího 
kancléře Jana Václava Vratislava z Mitrovic. Ztělesněná Sláva 
pozvedá mrtvého kancléře oděného do zbroje maltézského 
rytíře, Fáma pak zapisuje jeho zásluhy, Kontemplace medi-
tuje nad lidským osudem, Konečnost lidského života pak 
symbolizuje Chronos. 

Ferdinand Maxmilián Brokoff byl pohřben na chrámovém 
hřbitově kostela sv. Martina ve zdi na Starém Městě praž-
ském, kde je umístěna také jeho pamětní deska s bustou.

 Marek ZÁGORA

Autoportrét Ferdinanda 
Maxmiliána Brokoffa

Sousoší svatých  
trinitářů Jana z Mathy, 
Felixe z Valois  
a sv. Ivana
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SOLÁŇ – VALAŠSKÝ PARNAS
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Malíř Karel Hofman
V minulém čísle Listů FF jsme představili valašský vrch Soláň,  
místo, které se díky výjimečnému geniu loci stalo inspirací  
pro mnoho významných českých umělců. Připomenuli jsme  
si autora pochmurných výjevů z tvrdého života na Valašsku, 
akademického malíře Aloise Schneiderku, který zde ve čtyři- 
cátých letech vybudoval svůj ateliér a také místo setkávání  
tvůrčích duší z širokého okolí. Svou popularitu mezi umělci  
si ateliér zachoval dodnes, za což můžeme vděčit zejména Karlu 
Hofmanovi, o němž si povíme dnes.

Karel Hofman, narozený roku 1906, pocházel z chudé vesničky Jablůnky nad Bečvou 
nedaleko Vsetína. První léta svého života strávil budoucí malíř v podhorské vsi 
Mikulůvce, kde poznal nejen těžký život valašských horalů, ale také všudypřítomné 
zbojnické zkazky a bohaté venkovské tradice, tedy všechny své pozdější tvůrčí 
inspirace. Své vzdělání začal v Hrabůvce u Vítkovic. Po letech strávených v idylické 
horské krajině se Hofman ocitl uprostřed velkého průmyslového města. Po vypuk-
nutí první světové války se však vrátili s rodinou zpět na rodné Valašsko. Hofmanovy 
malířské začátky byly těžké, jeho rodina byla velice chudá, a tak nemohla chlapci 
opatřit pořádné kreslířské pomůcky.

Chlapec tedy mohl zprvu kreslit jedině kamínkem po břidlicové tabulce. V roce 1922 
se Hofman vyučil malířem porcelánu a tomuto řemeslu se věnoval až do roku 1926. 
Následně byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Během studií podnikl 
řadu studijních cest do zahraničí, pobýval např. ve Francii, Itálii, Německu či  
Rakousku. V první polovině třicátých let pak získal za svou úspěšnou pražskou  
výstavu stipendium na Škole krásných umění v Římě. Po návratu do Čech 
začal pracovat jako učitel na Škole umění ve Zlíně, poté vyučoval na střední 
uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Na konci padesátých let Hofman 
spolu s rodinou přesídlil na Soláň do srubu po malíři Schneiderkovi, aby zde  
v poklidu tvořil. V roce 1976 byl jmenován zasloužilým umělcem a o devět let později 
- národním umělcem. Pro Karla Hofmana bylo malování vším, obětoval mu celý svůj 
život. Za života uskutečnil celou řadu výstav v Čechách i v zahraničí, zvláště v Itálii, 
kterou si v době svých studií zamiloval. O Hofmanově popularitě v Itálii svědčí fakt, 
že zde byla v roce 1991 uspořádána celoživotní výstava jeho děl. Mistr Hofman 
maloval až do konce svých dní. Poslední díla tvořil vsedě – a jeho nejbližší jej při tom 
podpírali. Zemřel ve Valašském Meziříčí roku 1998 ve věku 92 let. Repertoár  
Hofmanových děl je nesmírně bohatý, nechybí v něm barevné scenérie z valašské  
krajiny, figurální díla pracujících Valachů, podivuhodné portréty či grafické listy. 
Slovy kunsthistorika Tomáše Mikuláštíka „stojí Hofmanovo dílo na realitě, avšak 
zavádí nás do snu, v němž nacházíme osvobození od tíhy hmot“.

Petr LIGOCKÝ,
doktorand FF Autoportrét
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Autoportrét

Jaro na Valašsku

Napájení koní

Tání na Soláni Salaš pod horami Maškarní svatba
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Většina z nás považuje za nejstar-
ší španělskou univerzitu tu v Sa-
lamance, která byla založena roku 
1252 Alfonsem X. Moudrým. Má-
lokdo však tuší, že téměř o sto let 
dřív bylo v Palencii, malém městě 
severně od Madridu, založeno Stu-
dium Generale, tedy vysoké učení, 
které poskytovalo vzdělávání v tri-
viu a quadriviu. Dokonce zde stu-
doval svatý Dominik, zakladatel 
stejnojmenné řehole. Později byla 
univerzita přesídlena do Vallado-
lidu, dnešního hlavního města au-
tonomní komunity Kastilie-León  
a dodnes patří mezi nejrespektova-
nější univerzity ve Španělsku, i když 
velikostí byla již dávno překonána 
svými mladšími soupeřkami. Nic to 
ale nemění na tom, že tíha historie 
je cítit v této vzdělávací instituci na 
každém kroku stejně jako ve městě, 
kde na každé druhé budově je pa-
mětní deska s tím, že se tam narodil 
ten a ten král nebo že zde došlo k vý- 
znamné historické události. Jedna 
za všechny: ve Valladolidu se zrodi-
lo moderní Španělsko, neboť právě 
zde se konala svatba Katolických 
veličenstev Isabely Kastilské a Fer-
dinanda Aragonského v roce 1469. 

Universidad de Valladolid, jak 
zní její oficiální název, má dnes více 
než 30 000 posluchačů, kteří studují  

VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH 
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH

Jan Mlčoch

Jak to chodí na španělské univerzitě ve Valladolidu
na 25 fakultách rozmístěných ve čty- 
řech městech Kastilie-Leónu. Nej-
větší kampus sídlí ve Valladolidu, 
menší pak v Segovii, Sorii a histo-
rické Palencii. Každý rok pak uni-
verzita přijímá asi 800 zahraničních 
studentů nejen z Evropy, ale také  
z Asie, Jižní Ameriky nebo USA. 

Jak už to v životě bývá, také mou 
první zkušenost s Valladolidem způ-
sobila spíše souhra náhod než něja-
ký předem propracovaný vědecký 
plán. Z osobních důvodů jsem před 
třemi lety zavítal do tohoto města,  
a protože jsem člověk podnikavý, 
někdy až příliš, navštívil jsem teh-
dejšího vedoucího katedry španěl-
ské literatury s dotazem, zda by 
nechtěl s naší filozofickou fakultou 
uzavřít smlouvu v rámci Erasmu  
a navázat spolupráci. Měl jsem 
obavy. Šel jsem neohlášen a určitě  
i mimo vypsané konzultační hodiny. 
Také příslovečná neochota Španě-
lů k uzavírání dalších smluv mě od 
mého odvážného plánu odrazovala, 
ale jak se říká: „Líná huba, holé ne-
štěstí“. V malé pracovně, která byla 
kompletně zaplněna knihami, seděl 
Dr. José Ramón García González, 
který mě vyslechl a s neskrývanou 
radostí vytáhl zpoza knih lejstra. Do 
několika minut byla smlouva o spo-
lupráci na světě. Dnes je Dr. García 

González prorektorem pro zahra-
niční vztahy a, odvážím se říci, mým 
španělským akademickým přítelem. 

Podruhé jsem do Valladolidu jel 
už o poznání nervóznější, neboť jsem 
měl připraveno několik přednášek 
pro posluchače závěrečných roční-
ků Španělské filologie. Tématem byl 
můj oblíbený kubánský spisovatel 
Alejo Carpentier a jeho tvorba, kte-
rá je protknuta hudbou, uměním mi 
velmi blízkým. Přednášky proběhly 
ve velmi přátelském duchu a v zapl-
něných posluchárnách mě sledovali 
nejen Španělé, ale také studenti ji-
ných zemí, včetně Čechů a Slová-
ků. Co mě však překvapilo nejvíce, 
byl fakt, že jako „profesor visitante“ 
jsem dostal k dispozici nejen obli-
gátní kartičku do knihovny a při-
stup do různých databází, ale také 
vybavenou pracovnu, ve které jsem 
studiem trávil hodně času. Univer-
zitě ve Valladolidu také částečně 
vděčím za dokončení své diserta-
ce. Od té první přednášky jsem se 
do „své pracovny“ vracel každý rok  
a i letos mě tam čeká skupina stu-
dentů. Že se spolupráce rozvíjí i ji- 
ným směrem, potvrzuje fakt, že Ost-
ravská univerzita přivítá v následují-
cím roce první valladolidské studen- 
ty a naopak naše posluchačka se  
na rok odstěhuje do Španělska. 

pracuje jako odborný asistent na katedře romanistiky, kde 
se věnuje převážně španělské a latinskoamerické literatuře. 
Po maturitě na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida byl 
přijat na Filozofickou fakultu OU, kde vystudoval učitelství 
španělského jazyka a literatury a hudební výchovu.  
V loňském roce obhájil svou disertační práci o vlivu 
hudby na kubánskou literaturu na Univerzitě Adama 
Mickiewicze v Poznani. A právě hudba je jeho celoživotním 
koníčkem, protože již od 15 let vede různá pěvecká tělesa. 
V roce 2007 založil Akademický pěvecký sbor VŠB – TUO, 
se kterým procestoval několik zemí světa. Je nositelem řady 
dirigentských národních i mezinárodních ocenění. 



5

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Ačkoliv je tento kratičký pří-
spěvek zařazen do oddílu Věda  
a život na našich partnerských uni-
verzitách, dovolím si odhlédnout 
od vědy a akademického prostře-
dí a soustředit se více na život,  
a to z aspektu, který Čecha vždy 
překvapí. Tím je politizace univer-
zity. Nemám teď na mysli politi-
ku ve smyslu voleb děkanů či rek-
torů, i když i ty jsou na rozdíl od 
těch českých výrazně jiné, protože 
funkcionáře volí všichni studenti 
a zaměstnanci, včetně administ-
rativního a servisního personálu, 
ale činnost různých politických 
spolků, které dokážou studium  
na univerzitě českému „erasmáko-
vi“ dost zpestřit. Jsou univerzity, 
kde se politice více či méně daří. 
Také fakulty jsou více či méně po-
litickými semeništi různých ná-
zorů od konzervativního přístupu  
k životu až po obskurantní levico-
vé bojůvky hraničící s terorismem, 
jenž stál život několik univerzit-
ních profesorů. Filozofické fakul-
ty ve Španělsku tradičně tíhnou  
k extrému a činnost těchto sku-
pin je viditelná na každém kroku. 
Ačkoliv se filozofická fakulta Uni-
verzity ve Valladolidu nedá srovnat  
s pověstným kampusem v Paracu-
ellos v Madridu, který je líhní levi-
cového extremismu, i zde najdeme 
na každém kroku malůvky, plaká-
ty, graffiti, které se agresivně vy-
jadřují k aktuálnímu společenské-
mu dění. Neuběhne semestr, aniž 
by neproběhla stávka, ať už z dů-
vodů týkajících se vysokých škol, 
nebo prostě proto, že se již dlouho 
nestávkovalo. Důsledkem jedné  
ze série takových stávek je také 
hybridní adaptace Boloňské re-
formy vysokého školství. Zatímco 
zbytek Evropy rozděloval studia 
na systém 3+2, španělští studenti 
si vystávkovali 4+1, což z praktic-
kého hlediska mimo jiné kompli-
kuje výběr a uznávání předmětů 
studovaných v rámci Erasmu. Po-
dobných případů bychom našli 
celou řadu: od bojkotu přednášejí-
cích – tzv. escraches – až po násilné 
okupování tříd nebo „svlékajících 
se feministických happeningů“  
v univerzitních kaplích. O tom,  
že o hlas těchto nátlakových sku-
pin se při rektorských a děkan-

ských volbách hraje daleko více 
než u nás, není třeba hovořit. Ač-
koliv jsme jako Češi zvyklí na ur-
čitou mytizaci studentů a jejich 
role ve společnosti, přesto mě vždy 
překvapí způsob, jakým španěl-
ští studenti projevují své názory 
a jak je vnímá okolní společnost.  
I u nás jsme občas svědky růz-
ných demonstrací na podporu či –  
daleko častěji – proti zákonům, 
myšlenkám či lidem, ale agresivita  
a četnost španělských manifesta-
cí je nesouměřitelná. Málokterý 
„erasmák“ se vrátí s tím, že neza-
žil onu slavnou chvíli, kdy ráno 
přijde na univerzitu a bojovně 
naladění spolužáci jej nepustí do-
vnitř. Známou kulisou těchto akcí  

jsou vlajky Sovětského svazu,  
Španělské republiky a trička  
s nesmrtelným portrétem Che  
Guevary. Vnímání, resp. neznalost 
historie je ve Španělsku zcela jiná 
než na českých univerzitách, inu, 
platí, že „Spain is different“.

Jan MLČOCH

Rektorát, nejstarší 
renesanční budova 
Španělska

Moderní budova 
filozofické fakulty
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI LEDNU
Studentské vědecké konference – velké téma filozofické fakultyHodnocení výsledků vědy:  
Kafemlejnek se zadrhl a co bude dál?

Na samotném sklonku roku 2015 byly po vleklých 
problémech konečně zveřejněny výsledky hodno-
cení vědy, tzv. RIV za rok 2014, tj. výstupy vědecké 
práce, které vznikly v roce 2013. Celková suma bo- 
dů, kterou v tomto hodnocení FF OU získala, je zřej- 
mě potěšitelná – znovu je to pěticiferná hodnota  
a zejména v rámci českého srovnání filozofických fa- 
kult je znát, že si držíme poměrně vysoký standard.
  
Změny v hodnocení vědy (RIV 2014)

Hodnocení RIV 2014 bylo výjimečné hned v několika ohledech. 
Jelikož bodové hodnocení vědeckých výstupů v podobě RIV je 
koncipováno jako souhrn vědecké činnosti jednotlivých výzkum- 
ných organizací za pětileté období a v roce 2014 probíhalo už 
pošesté, došlo poprvé v tomto systému hodnocení k situaci, kdy 
se k bodům z předešlých let nepřičítaly nové hodnoty, nýbrž byly 
odstraněny výsledky nejstaršího hodnocení (RIV 2009), aby byl 
aktuální výsledek souhrnem pětileté periody 2010–2014.

Ještě výraznější změnou byla úprava čistě mechanického hod-
nocení výstupů vědecké práce (tzv. kafemlejnek), které poprvé 
probíhalo podle tzv. Metodiky hodnocení výsledků výzkumných 
organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (plat-
né pro léta 2013–2015), jejíž uplatňování bylo v loňském roce 
prodlouženo i na rok 2016. Podle této upravené metodiky byly 
některé typy výstupů hodnoceny expertními nebo oborovými 
verifikačními a hodnotícími panely, jiné pak byly hodnoceny 
podle koeficientů a ratingů časopisů, které jsou jim na základě 
scientometrických údajů přidělovány mezinárodními databáze-
mi (především tzv. impakt faktor u Web of Science nebo index 
podle databáze Scopus). 

Třetí velkou změnou v hodnocení byla skutečnost, že pro 
každou skupinu vědeckých oborů byla dopředu stanovena mez, 
která určovala maximální počet bodů (a následně samozřejmě 
i financí), které mohou být v rámci daných oborů přiděleny. 
Jinými slovy: dopředu bylo stanoveno, že např. technické či lé- 
kařské obory získají určité množství bodů a třebaže by kupř. 
přírodovědci vyprodukovali neobvyklé množství excelentních 
vědeckých výstupů, nemohli v hodnocení získat žádné body na- 
víc na úkor jiné vědní oblasti. Ve výsledku to znamenalo, že v hu- 
manitních a sociálních oborech byly pro jednotlivé typy výstupů 
zavedeny koeficienty, které snižovaly bodové hodnocení vědec-
kých výstupů, aby se celková suma přidělených bodů vešla do 
dříve předepsané hodnoty.

Poslední výraznou změnou, kterou definitivně potvrdila 
RVVI až na svém zasedání na konci ledna 2016, je penalizace 
určitých vykázaných výsledků vědecké práce. Pro hodnocené 
výstupy z roku 2013 (RIV 2014) takto budou uplatňovány  

z „výchovných“ důvodů i tzv. záporné body, tzn. pokud hodno-
tící panely rozhodly, že vykazovaný výsledek není vědecké 
povahy a byl do hodnocení zadán neoprávněně (definice 
výsledků vědecké práce byly dlouho dopředu k dispozici), 
pak bude výzkumná organizace, která tento výsledek zaslala 
k hodnocení, penalizována odečtem bodů. Podle vyjádření 
RVVI by se to mělo týkat pouze 7,5 % případů, kdy byl výstup 
ohodnocen nulou – v drtivé většině ostatních případů šlo 
patrně pouze o určité technické pochybení či váznoucí orga-
nizační zajištění procesu hodnocení a penalizace by se na tyto 
výsledky neměla vztahovat.

Hodnocení vědeckých výstupů podle aktuální 
metodiky

Lze konstatovat, že tyto změny potvrdily dlouhodobě deklaro-
vaný záměr klást větší důraz na kvalitu výsledků vědecké práce, 
nikoli na pouhou kvantitu. Ovšem samotné výsledky, které 
modifikovaná metodika přinesla, hned naznačily několik nových 
možných problémů. Asi největší komplikací byl samotný proces 
hodnocení i celkového vyhodnocení výsledků, který se oproti 
původnímu plánu protáhl o více než rok, takže retrospektivnost 
celého procesu hodnocení je na samotném pokraji snesitelnosti. 

Jinou zjevnou změnou je výrazně proměněná hodnota 
získaných bodů u jednotlivých výsledků. Zatímco za odbornou 
monografii získala FF OU v hodnocení RIV 2014 i nejvyšší 
bodové ohodnocení (tj. po oborové redukci 81,022 b.), tak ne-
chybělo ani ohodnocení nejnižší, které ještě uznalo knihu jako 
odbornou, ale výsledkem bylo (po oborové redukci) pouze 3,014 
bodů. Obvzlášť zarážející je odlišné hodnocení studií publikova-
ných v prestižních domácích časopisech, které jsou registrovány 
v databázi Scopus: zatímco pro jeden humanitní obor přinesla 
takováto studie 58,371 b., pro jiný třeba jen 11,475 b., třebaže 
postavení obou časopisů je v rámci těchto oborů srovnatelné.  
Je zřejmé, že první výsledky hodnocení podle aktuální metodiky 
výrazně navýšily rozptyl v hodnocení určitých výstupů, a zdá se, 
že také ještě více rozevřely nůžky mezi jednotlivými obory, které 
se u nás na FF pěstují.

Výsledky RIV 2014

Každopádně řečí čísel to pro naši fakultu dopadlo poměrně 
dobře: FF OU získala v hodnocení RIV 2014 10 712,39 bodů  
a udržela si svůj nezanedbatelný podíl na vědeckých výsled-
cích mezi filozofickými fakultami v ČR. Bezpečně lze podle 
tohoto hodnocení říci, že jsme vědecky nejvýkonnější orga-
nizační složkou na Ostravské univerzitě, neboť se nic nemění 
také na našem jednoznačném prvenství mezi fakultami a uni-
verzitními centry na OU, čímž jsme do značné míry unikátní 
mezi podobně strukturovanými univerzitami v ČR.
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Výsledky hodnocení FF OU podle RIV 2009–2014  
a srovnání FF OU v rámci fakult a univerzitních  
center na OU i v rámci filozofických fakult v ČR  
(zde je započítána i Filozoficko-přírodovědná  
fakulta Slezské univerzity v Opavě)

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Rovněž poměr získaných bodů jednotlivých pracovišť FF OU 
se oproti předchozím výsledkům příliš nezměnil – stále  
platí, že více než čtvrtinu všech bodů na FF získala dvě  
pracoviště (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny  
a Katedra české literatury a literární vědy) a pokud k nim při-
dáme Katedru historie a Centrum pro regionální studia, tedy 
pracoviště, s nimiž jsou velmi úzce spjata, pak jejich výsledek 
dosahuje takřka 40 % všech bodů získaných FF.

Výsledky hodnocení RIV 2014 jednotlivých pracovišť FF OU, tzv. 
pilíř I.

Důvodů minimálních změn v bodových ziscích jednotlivých 
pracovišť FF OU je jistě více, jako jeden z hlavních bych však 
viděl ten, že nová metodika je nyní uplatněna na hodnocení 
pouze v jednom z pěti let celkového hodnocení, takže aktuální 
výsledky ještě nemohou být výrazněji ovlivněny podle nových 
trendů hodnocení RIV.

A co nás čeká?

V tomto roce by snad měla proběhnout hodnocení výsledků 
vědeckých výstupů za rok 2014 (tj. RIV 2015 – plánováno na 
jaro tohoto roku) i za rok 2015 (tj. RIV 2016 – plánováno na 
přelom léta a podzimu tohoto roku). Postupovat by se mělo 
podle stejné metodiky jako v případě RIV 2014, pouze je 
zdůrazňováno, že tolerance k výsledkům vědy, které budou 
hodnoceny jako nevědecké, bude stále menší. Zda a kdy se však 
tato hodnocení uskuteční a jaké případně přinesou výsledky, 
na to si musíme počkat.

Co bude s vědeckými výstupy, které budeme produkovat 
v letošním roce a měly by být předmětem hodnocení v roce 
2017, není v tuto chvíli oficiálně známo. Vzhledem k ukončení 
projektu IPN Metodika, který přinesl celou řadu podnětů  
k hodnocení vědy v ČR, lze očekávat, že dojde k postupnému 
implementování některých závěrů tohoto projektu do vlast-
ního hodnocení vědy v ČR (s výstupy a doporučeními se 
lze seznámit zde http://metodika.reformy-msmt.cz/). Snad 
lze očekávat, že v letech 2017–2019 by mělo nastat určité 
přechodné období, kdy se budou postupně zavádět prvky 
hodnocení podle zcela nových kritérií, jak je navrhují závěry 
zmíněného projektu, aby v následujících letech byla spuštěna 
zcela nová metodika hodnocení vědy a výzkumu v naší zemi.

Bez ohledu na tyto nejasnosti a povětšinou otazníky 
místo odpovědí se však domnívám, že i nadále bude platit, 
že skutečně kvalitní vědecká práce, výzkum a jeho výsledky, 
zvláště budou-li publikovány v oborově prestižních periodicích 
a vydavatelských domech a získají patřičný ohlas ve vědecké 
komunitě nejen u nás, ale také v zahraničí, budou vždy ceněny 
hodně vysoko a snaha po dosažení takovýchto výsledků by pro 
akademiky a vědecké pracovníky na FF OU měla být kýženou 
metou bez ohledu na to, jakou metodiku budou právě v té době 
příslušné úřady preferovat.
                                                                                                                              

Marek OTISK

Výsledky hodnocení 
RIV 2014 podle  
jednotlivých fakult 
a center OU
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Hostující profesor katedry germanistiky FF OU, prof. Nor-
bert Richard Wolf, jeden z nejvýznačnějších germanistů 
současnosti, ukončil dne 23. února své působení na naší FF 
závěrečnou přednáškou Von der Bedeutung der deutschen 
Sprache in Europa. 

Prof. Wolf se po celé desetiletí podílel na vědecké profilaci 
katedry, byl zapojen do jejích národních i mezinárodních 
výzkumných projektů a intenzivně se věnoval přípravě dok-
torandů.

V r. 2012 byl prof. Wolfovi na Ostravské univerzitě udělen 
titul doctor honoris causa.

Redakce Listů FF

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Změna ve vedení FF OU – 
nově jmenovaný proděkan pro vědu a výzkum  
Dnem 8. února ukončil působení ve funkci proděkana pro vědu a výzkum a v pozici zástupce děkana Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. Z proděkanského úřadu odchází na základě předchozí dohody v souvislosti s jeho dalšími 
úkoly na katedře filozofie. Děkan Zářický vyslovil docentu Otiskovi poděkování za jeho šestiletou činnost ve vedení fakulty, kdy  
v letech 2010–2014 zastával úřad proděkana pro zahraniční vztahy a rozvoj, v nynějším, druhém děkanově funkčním období,  
od července 2014 do února 2016 byl jeho zástupcem a vedl resort vědy a výzkumu. 

Děkan velmi ocenil řídicí práci docenta Otiska a zdůraznil, že přinesla své plody v podobě vysokého standardu hodnocení vědecké 
práce naší fakulty i v celorepublikovém měřítku.  

S účinností od 9. února byl jmenován proděkanem pro vědu a výzkum doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. Docent Antonín působí 
na katedře historie a sférou jeho badatelského zájmu jsou dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.–14. století. Zástupcem 
děkana byl ustanoven proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj, doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Jana BOLKOVÁ  

Zasedání Vědecké rady FF OU
Dne 10. února se konalo významné zasedání vědecké rady  
FF OU. 

Byl na něm představen nový člen vedení FF OU: doc. Mgr. 
Robert Antonín, Ph.D., který vystřídal na pozici proděkana 
pro vědu a výzkum dosavadního proděkana – doc. Mgr. Marka 
Otiska, Ph.D.

Nejdůležitějším bodem programu byla přednáška doc. 
Jana Malury Výzkum literatury raného novověku – na prahu 
21. století – mezi filologií a kulturními dějinami, pronesená 
na zasedání jako součást návrhu na jmenování docenta 
Malury profesorem. Přednáška měla velmi pozitivní ohlas, 
při hlasování byla přijata všemi hlasy členů VR (25). Vědecká 
rada tak potvrdila, že souhlasí, aby návrh na jmenování doc. 
Jana Malury profesorem v oboru Dějiny české literatury byl 
postoupen k dalšímu řízení rektorovi OU a vědecké radě OU.

Eva MRHAČOVÁ

Nový proděkan FF OU, doc. Robert 
Antonín, blahopřeje doc. Malurovi  
k úspěšné přednášce.

Profesor Wolf se rozloučil přednáškou
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LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Vysoké ocenění vědecké práce 
prof. Mieczyslawa Balowského

Mieczyslaw Balowski, profesor 
univerzit Ostravské a Poznaňské, 
zakladatel a šéfredaktor polského 
časopisu Bohemistyka, jenž vloni 
získal status recenzovaného 
periodika, byl jmenován řádným 
členem Polské akademie věd. 
Panu profesorovi ze srdce 
blahopřejeme.

Redakce LISTŮ FF

Academia slaví 50 let!
Každý měsíc Vás, čtenáře Listů FF, informujeme 
o  nových publikacích Academie, které se týkají 
oborů pěstovaných na naší fakultě.  

Dnes Vám sdělujeme, že nakladatelství, původně jmenované 
Nakladatelství Československé akademie věd, se před padesáti 
lety, v únoru  1966, přejmenovalo na ACADEMIA a slaví tedy  
v tomto měsíci své padesáté narozeniny!

Mezi nakladatelstvími ČR zaujímá ACADEMIA přední 
místo. Vydává původní vědecké monografie českých vědců, 
překlady významných děl zahraničních vědců, populárně 
naučnou literaturu, encyklopedie a slovníky i vysokoškolské 
učebnice. 

Síť knihkupectví tohoto nakladatelství je nevelká: Praha – 
Brno – Ostrava.

V roce 2010 se vedení Filozofické fakulty OU vehementně 
zasadilo o to, aby prestižní knihkupectví ACADEMIA  
v Ostravě zůstalo, pražské centrum mělo tendenci je zrušit! 

Do dalších let přejeme Academii co nejvíc krásných 
rukopisů! (A jedno tajné přání: ať se mezi nimi objeví i rukopis 
z Filozofické fakulty Ostravské univerzity.)

Eva MRHAČOVÁ
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Nenechte si ujít zajímavou publikaci o kostele svaté 
Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové

Protože o kostele svaté Kateřiny Alexandrijské bylo již  
v minulosti mnoho napsáno, rozhodl se Martin Slepič-
ka pojmout toto téma komplexně a představit dřevěnou 
sakrální památku z počátku 16. století v širších historic-
kých souvislostech. 

V úvodní části publikace autor podrobně mapuje 
historický vývoj Hrabové od jejího vzniku ve 13. století 
až do dnešních dnů. V dalších kapitolách erudovaně 
shrnuje architekturu a stavební vývoj pozdně gotického 
kostela napříč stoletími a popisuje jeho původní  
a současné vybavení. Prostor je rovněž věnován historii 
hrabovské farnosti i dalším sakrálním památkám na 
území obce. Nejsou opomenuty ani události ze soudobé 
pohnuté historie svatostánku, požár kostela v roce 2002 
a průběh jeho rekonstrukce do původní podoby. Dílo 
disponuje množstvím kvalitní historické i soudobé fo-
todokumentace, početnou obrazovou přílohou, slovní-
kem odborných pojmů, jmenným a místním rejstříkem.

Dřevěný kostel zasvěcený svaté Kateřině Alexandrij-
ské je nedílnou součástí  dějin Hrabové a její přiroze-
nou dominantou. Když v roce 2002 zachvátily kostel 
ničivé plameny, následné události po požáru prokázaly 
silný vztah místních občanů k tomuto svatostánku.  
V průběhu dvou let prošel kostel zdařilou rekonstrukcí 
a dnes je otevřen nejen věřícím, ale i obdivovatelům 
umělecké a stavitelské dovednosti jeho tvůrců či těm, 
kteří hledají klidnou zátočinu uprostřed pulzujícího 
města, kde se mohou na chvíli zastavit a vdechovat 
atmosféru minulých časů. 

Publikaci vydala Římskokatolická farnost Ostra-
va-Hrabová za finanční podpory městského obvodu 
Hrabová. Záštitu nad dílem převzal diecézní biskup 
ostravsko-opavský, Jeho Excelence Mons. František  
Václav Lobkowicz, O. Praem., který ho opatřil i úvod-
ním slovem.

Autor publikace spolupracoval s řadou institucí 
(Národní památkový ústav, Archiv města Ostravy, 
Ostravské muzeum, Slezský zemský archiv, Olomoucká 
arcidiecéze apod.), odbornými radami a konzultacemi 
mu přispívali pedagogové z kateder dějin umění a kul-
turního dědictví, historie a latinského jazyka a kultury 
naší fakulty. 

Popisované dílo je kvalitním odborným výstupem,  
reprezentativní knihou určenou široké veřejnosti. 
Martin Slepička zde excelentně zúročil své dosavadní 
poznatky z badatelské práce a prokázal předpoklady  
pro vědeckou činnost. 

Publikace byla slavnostně požehnána v čase advent-
ním v prosinci roku 2015. Její cena činí 250,- Kč a lze ji 
zakoupit v době konání bohoslužeb ve farním kostele 
svaté Kateřiny Alexandrijské nebo v hrabovském květi-
nářství Kvítko. 

Závěrem připomínám, že rektor Ostravské univerzity, 
profesor Jan Lata, udělil Martinu Slepičkovi u příleži-
tosti Akademického dne 2015 ocenění Za významnou 
vědeckou aktivitu. 
      

Jana BOLKOVÁ 

V  této rubrice představujeme vydavatelské 
počiny z per našich akademiků či díla vzešlá 
ze spolupráce pedagogů a studentů.  
Dnes zde prezentujeme odbornou publikaci 
Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské  
v Ostravě-Hrabové, jejímž autorem je  
Martin Slepička, student 3. ročníku 
bakalářského dvouoborového studia 
Historie – Dějiny umění a památková péče. 
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Profesor Svoboda pětaosmdesátník
Profesor Jiří Svoboda (* 19. 1. 1931) je spojený s ostravskou 
bohemistikou, resp. literární vědou, více než půlstoletí. Od 
roku 1960 působil na Pedagogickém institutu v Ostravě, poté 
na Pedagogické fakultě a od roku 1991 stál v čele katedry české 
literatury a Ústavu pro regionální studia Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity. Zabýval se literaturou 19. a 20. století, 
blízká mu byla tvorba meziválečné generace, ale soustavný 
zájem věnoval též literatuře na Ostravsku (bezručovské statě, 
monografie o Vojtěchu Martínkovi aj.). Profesora Svobody  
si ceníme jako všestranného znalce dějin české literatury, 
kterou vnímá v širokých kulturních a ideových kontextech  
(ne náhodou byla jeho druhým studijním oborem filozofie). 

Byl a je pro nás také zasvěcený vykladač české literární klasiky, 
také proto jsme pro jeho oslavu zvolili termín 4. 2., což je 
pravděpodobné datum narození Boženy Němcové (zastánci 
teorie o Němcové coby nemanželské dceři vévodkyně Zaháňské 
toto datum neuznávají, ale my k pochybovačům nepatříme…). 
Vzhledem k bohaté fakultní kariéře není divu, že se na oslavě  
v banketce FF sešli kolegové všech generací a nejen literárně-
vědní bohemisté, ale též zástupci spřátelených kateder.  
Přejeme prof. Svobodovi hodně zdraví a sil, a to i k literární 
práci, zejména při dokončování knihy vzpomínek.

                                                                                              
 Jan MALURA

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Doktorandi FF jsou aktivními umělci!
Dne 1. 3. 2016 proběhla v havířovském Kulturním Domě Leoše 
Janáčka vernisáž výstavy Šešublú show, na které vystavují naši 
doktorandi Tomáš Koudela (KDU) a Jan Melena (KHI), který 
tuto kolektivní výstavu charakterizuje slovy: „Název výstavy 
Šešublú Show odkazuje diváka k debatě o názvu nejmladšího 
města v republice – města Havířova. Stejně jako tento název 
je poskládaná i výstava. Nejedná se o homogenní umělecké 
uskupení, nýbrž o výtvarníky, jimž jsou blízké: přímočará 
výrazová linka, lehká provokace, patos i humor a v neposlední 
řadě také tradiční umělecká média.“ 
Ostatní vystavující autoři: Pavel Forman, Jitka Nesnídalová, 
Barbora Maštrlová, Lyube Petrov, Michal Čechura, David Jedlička. 

Program vernisáže svým přednesem oživil již zmíněný Tomáš 
Koudela a David Miffek (student 3. roč. bc. dvouoboru Čj-Nj).

Výstava potrvá do 31. 3. 2016, všichni jste srdečně zváni!
Tereza ČAPANDOVÁ,

doktorandka FF

Část vystavujících  
autorů na vernisáži,
zleva: Jitka Nesnídalová, 
Jan Melena, Tomáš 
Koudela, Lyube Petrov, 
Pavel Forman
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Akreditace, akreditace, akreditace
V minulém čísle listů FF 
čtenáři na vlastní oči viděli 
sloupec akreditačních spi-
sů, které byly z děkanátu 
odvezeny do archivu (lépe 
řečeno do spisovny, protože 
na řádný archiv univerzita 
jen čeká).

Akreditační spisy jsou uchovává-
ny v příruční registratuře (takto 
honosně nazýváme jednu vestavě-
nou skříň v kanceláři proděkana 
pro studium), a když je registra-
tura plná, spisy jsou roztříděny 
a předány k archivaci. Nyní tedy 
bylo předáno 143 spisů z let 2003 
až 2011 (v minulém čísle Listů bylo 
omylem uvedeno období 2003 až 
2015).

Jelikož má s  tvorbou akredi-
tačních spisů každá katedra ne-
malé starosti, dovolte stručné 
ohlédnutí. 

Dnešní systém akreditací studij-
ních programů zavedl nový – a do-
sud platný – vysokoškolský zákon 
č. 111 z roku 1998. Všechny vysoké 
školy musely akreditovat všechny 
své stávající studijní obory nově 
jako studijní programy, které se 
dále mohly členit na studijní obory. 
Filozofické fakulty přišly na řadu  
v roce 2001, kdy se musely podrobit 
náročnému hodnocení Akreditač-
ní komise. A tak se k jednotlivým 
oborům začaly vytvářet akreditač-
ní spisy o rozsahu několika desítek 
až stovek stran. Kolik času a úsilí 
stála tvorba akreditačních žádos-
tí a následná obhajoba studijních 
programů, nejlépe ví tehdejší pro-
děkanka pro studium Iva Málková 
(a také paní Radmila Černá, která 
měla tento proces na starosti na 
studijním oddělení). Boj s Akredi-
tační komisí byl tuhý, ale nakonec 
úspěšný – akreditací prošly všech-
ny obory, utržené šrámy se týkaly 
jen pozastavení přijímání nových 
studentů do některých oborů (což 
se nakonec stejně podařilo obno-
vit) a nutnosti podrobit se změně 
názvu několika oborů.

Doslova akreditační smršť při-
nesl rok 2005. V tomto roce naše 
fakulta přešla na tzv. boloňský 
systém studia a kupříkladu u pě-
tiletého studia učitelství určitého 
oboru, kdy se v minulosti vytvářel 
jeden spis, najednou bylo potřeba 
vytvořit spisy tři (jeden bakalář-
ský a dva navazující magisterské, 
a to pro učitelské a odborné stu-
dium). Tehdejší vedení fakulty 
pod taktovkou Evy Mrhačové se 
rozhodlo všechny stávající učitel-
ské obory transformovat na mo-
del 3+2, a tak zároveň získat vedle 
učitelského studia i studium od-
borné (nezapomínejme, že tehdy 
měly odborné studium na magis-
terské úrovni jen historie, polský 
jazyk a sociální práce). Co neče-
kal ani největší optimista, se po-
dařilo – u všech oborů jsme získa-
li akreditaci, čímž měly všechny 
katedry rázem odborné studium 
až do magisterského gradu. Byl 
položen základ dodnes fungující-
ho systému, kdy studenti získáva-
jí v bakalářském studiu odborný 
základ svého oboru a pak se roz-
hodnou, zda si v navazujícím ma-
gisterském programu zvolí cestu 
jednooborových či dvouoboro-
vých, učitelských či odborných 
studií.

Nabídka studijních programů 
se rozšiřovala: vytvářeli jsme stále 
náročnější podklady pro akredita-
ci oborů v kombinované formě 
studia, získávali jsme akreditace 
pro nová a nová doktorská studia, 
katedry rozvíjely nabídku svých 
oborů zvláště v navazujícím ma-
gisterském studiu. A za třešničku 
na dortu lze považovat získání 
práv pro kompletní realizaci stu-
dijních programů v cizím jazyce. 
Navíc, pokud bude Akreditační 
komise na svém příštím zasedá-
ní souhlasit, pomyslná třešnička 
dostane ještě návdavek v podobě 
společného studijního programu, 
který budeme realizovat se za-
hraničními partnerskými univer- 
zitami.

Také technická příprava akre-
ditačních spisů se postupem doby 
proměnila. Práci v různě se „roz-
jíždějícím“ textovém editoru na-
hradil informační systém AKROS, 
který – ač je nyní výrazným po-
mocníkem při tvorbě spisů – byl  
v počátečním období spíše zlým 
pánem než dobrým sluhou. 

Před samotným závěrem toho-
to článku si dovolím poděkovat 
všem, kteří věnují svou energii 
přípravám akreditačních spisů, 
zvláště pak osvědčeným matado-
rům z kateder, na nichž leží hlavní 
tíže přípravy spisů (a to nejen aka-
demikům, ale i sekretářkám). Od-
měnou nechť je jim skutečnost, že 
jsme byli u akreditací téměř vždy 
úspěšní (pokud si dobře pamatu-
ji, jen tři obory se nám nepodařilo 
ani po přepracování nikdy akredi-
tovat).

A co závěrem? V době psaní to-
hoto článku prošla třetím čtením 
v Poslanecké sněmovně Parlamen-
tu ČR velká novela vysokoškolské-
ho zákona, která podstatně změ-
ní mj. systém akreditací. Nově 
bude zavedena tzv. institucionál-
ní akreditace. Ta bude spočívat 
v oprávnění zmocňující vysokou 
školu, aby si v určitém typu stu-
dijního programu (např. v baka-
lářském) a v určité oblasti studia 
(např. filologii či historických 
vědách) sama vytvářela jednotli-
vé studijní programy. Nechci být 
falešným prorokem, ale slibované 
snížení byrokracie v novém systé-
mu akreditací nelze očekávat – ře-
čeno slovy legendární doc. Vlasty 
Čechové – „ani pod vlivem morfi-
nové injekce“.

Mnoho sil při tvorbě dalších 
akreditačních spisů přeje všem 

     
     

Rostislav ČERNÝ
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ

Jana Horáková je absolventkou oboru učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů – český jazyk – dějepis na tehdejší 
Pedagogické fakultě v Ostravě (1986). Svá studia realizovala  
na katedrách, které jsou od založení Ostravské univerzity v roce 
1991 součástí její filozofické fakulty. 

Profesní dráha Jany Horákové je od roku 1989 spjata s  nej-
starší muzejní institucí v České republice, Slezským zemským 
muzeem v Opavě. Dvacet šest let zde zastávala pozici vedoucí  
a současně vědeckovýzkumné pracovnice a kurátorky Národního 
památníku II. světové války v Hrabyni. Zabývá se rovněž edukační 
a přednáškovou činností pro veřejnost, publikuje a spolupracuje 
s Českou televizí na řadě filmových dokumentů. Za svou práci 
získala řadu ocenění, z nichž zmiňuji Pamětní medaili ministra 
obrany ČR k 90. výročí vzniku Československé republiky  
a Pamětní kříž Československé obce legionářské 2. a 3. 
stupně za zásluhy o obnovu šíření legionářských tradic.

V lednu 2015 byla ministrem kultury Danielem Hermanem, 
jako první žena v dvousetleté historii této instituce, jmenována 
ředitelkou Slezského zemského muzea.

Mgr. JANA HOR ÁKOVÁ 

Tomáše Pavlicy, CSc., pro něhož 
bylo působení československých 
letců ve službách RAF za 2. světo-
vé války životním tématem. Doc. 
Pavlica byl i vedoucím Vaší diplo-
mové práce, která se této problema-
tice věnovala. 

Jak na něj a další osobnosti ka-
tedry historie, kteří Vás formovali, 
vzpomínáte?  

Tomáš Pavlica měl samozřejmě velký 
podíl na formování mého zájmu o 2. 
světovou válku. Byl nejen vedoucí mé 
diplomové práce, ale časem i spolupra-
covník a kamarád. Pomáhal nám v 90. 
letech při vytváření nových expozic  
v památníku v Hrabyni. V posledních 
letech jeho života k němu osud nebyl 
moc přívětivý, snažila jsem se mu až do 
konce aspoň trochu pomáhat.

Na katedru historie vzpomínám jen 
v dobrém – studovala jsem před rokem 
1989, ale na katedře vládl opravdu svo-
bodný duch, nemuseli jsme si dávat 
pozor, co řekneme, a to bylo poměrně 
vzácné. Měli jsme skvělé učitele – za 
všechny vzpomenu na prof. Dokoupila, 

doc. Nesládkovou, doc. Pavlíčka – byli  
k nám přísní, pan profesor Dokoupil 
mě například pěkně potrápil a zkoušku  
z českých dějin mi dal až na třetí pokus 
– ale byli k nám zároveň laskaví, měli 
v sobě noblesu a hlavně jsme díky nim 
získali rozsáhlé znalosti.

Vzpomínám v dobrém nejen na ka-
tedru historie, ale i českého jazyka, kde 
byla řada skvělých osobností. Zmiňuji 
zde paní profesorku Urbanovou, pana 
profesora Hubáčka, kterého mám spoje-
ného s brilantním jazykovým projevem 
a pana docenta Pilaře a jeho skvělé ho-
diny literatury.

Stále si připomínám tu tehdy neob-
vyklou svobodu, která zde vládla. Neby- 
lo tenkrát běžné, že by se studenti sez- 
namovali s indexovou literaturou – a my 
jsme k tomu měli dokonce seminář!

Za doby svého působení v Hraby-
ni jste realizovala několik desítek 
autorských výstav, mapujících váleč-
nou historii z mnoha úhlů pohledu. 
V posledních letech se kromě kurá-
torské činnosti badatelsky věnujete 
osobnosti generála Heliodora Píky, 
jste správkyní jeho pozůstalosti.

Vážená paní ředitelko, vojenskou 
historií se zabývají většinou muži.  
Co bylo impulsem, že jste se už  
v průběhu vysokoškolských studií 
na naší alma mater začala cíleně vě- 
novat dějinám čs. domácího a zahra- 
ničního odboje za 2. světové války?

Dějiny našeho zahraničního odboje 
mě zajímaly už před vysokoškolský-
mi studiemi. V tom mě ovlivnil hlav-
ně můj tatínek, který byl voják a zají-
mal se o vojenskou historii. Na konci 
60. let vyšly knihy některých našich 
účastníků zahraničního odboje, a když 
jsem chodila na gymnázium, objevila 
jsem tyto knihy v knihovně. Zaujaly 
mě především knihy Františka Fajtla 
a některých dalších západních letců. 
Když jsem začala studovat na tehdej-
ší pedagogické fakultě a zjistila jsem,  
že je zde věnován poměrně velký pro-
stor dějinám čs. zahraničního odboje, 
mé další směřování bylo jasné.

16. února, kdy pořizujeme tento roz-
hovor, uplynulo 12 let od úmrtí pe-
dagoga katedry historie, doc. PhDr. 

„V každém z nás je síla uskutečnit své sny – jen mu-
síme věřit nejen těm snům, ale především sobě.“ 

Zdroj: Opavský Deník 
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Slezské zemské muzeum spolu  
s Moravským zemským muzeem  
a Národním muzeem participuje na 
projektu 200 let muzejnictví.  V  loň- 
ském roce probíhaly akce s názvem 
Muzea pomáhající, cílící na ná-
vštěvníky se speciálními potřeba-
mi.  Může Slezské zemské muzeum 
nabídnout pro tyto zdravotně zne-
výhodněné osoby plnohodnotný 
program?  

Samozřejmě může. Skupiny osob  
s různými typy zdravotního postiže-
ní a různých věkových kategorií jsou 
častými návštěvníky našich výstav  
a edukačních programů. Obvykle se 
připravené edukační programy modifi-
kují pro různé kategorie osob s handi-
capem, ale muzejní pedagožky jsou při-
praveny – a často to dělají – přichystat  
i specifický program na míru.

Paní ředitelko, už rok stojíte v čele 
třetí největší muzejní instituce  
v České republice.  Ač máte značné 
odborné i manažerské zkušenosti,  
co Vás na postu ředitelky překvapilo? 

Protože pracuji v muzeu již dlouho, po 
odborné ani po lidské stránce asi nic. 
V současné době ale rekonstruujeme 
Müllerův dům, který stojí vedle vý-
stavní budovy v Opavě a tady mě pře-
kvapuje – z hlediska investora – jak je 
složité dodržet všechny potřebné zá-
kony. Řada zákonů nemá jednoznačný 
výklad, bez právního poradce si ne-
umím už život ani představit. Česká 
legislativa je pro mě v řadě případů 
naprosto nelogická. 

V loňském roce byla rovněž zaháje-
na spolupráce Slezského zemského 
muzea s filozofickou fakultou naší 
univerzity. V čem spatřujete přínos 
oboustranné spolupráce? 

Přínos spolupráce pro obě strany vidím 
především v tom, že studenti mají mož-
nost vykonávat u nás odborné praxe  
a stáže. Nám studenti během praxí po-
mohou s prací, na niž nemáme odbor-
né kapacity – například s uspořádáním 
pozůstalostí, s digitalizací sbírek apod. 
Oni pak naopak získají tolik potřebnou 
praxi – univerzita je vybaví teoretic-
ky – ale zaměstnavatelé dnes vyžadují 
praxi a alespoň částečné zkušenosti –  
a u nás je mohou získat. Další možností 

je pořádání společných vědeckých akcí 
– workshopů, konferencí, vydávání od-
borných publikací. A samozřejmě důle-
žité je i působení odborných pracovní-
ků v obou institucích – někteří kolegové  
z muzea vyučují na univerzitě a naopak 
– odborníci z univerzity jsou spoluřešiteli 
našich vědeckých projektů a jsou členy re-
dakčních rad našich odborných periodik.

A úspěšní absolventi univerzity se 
pak stávají i našimi zaměstnanci, máme 
jich několik a jsou to velmi erudovaní 
kolegové a kolegyně.

V minulém roce realizovalo Slezské 
zemské muzeum řadu úspěšných vý-
stav  – připomínám Neklidné století  
a právě končící výstavu Magičtí Lu-
cemburkové.   

Na jaké výstavy a akce v souvislos-
ti s projektem 200 let muzejnictví se 
můžeme těšit v roce letošním a mů-
žete už odtajnit, co připravuje Slez-
ské zemské muzeum v roce příštím?

Akcí a výstav je letos opravdu hodně, 
vyberu alespoň některé. Již 2. března se 
v Historické výstavní budově veřejnosti 
otevře výstava Čas dětství a her, která 
přiblíží život dětí od 19. do 20. století, 
v září bude zahájena výstava Spolkový 
život ve Slezsku.

V památníku v Hrabyni připravujeme 
výstavu Odchody a návraty, věnovanou 
vojákům-účastníkům zahraničního od-
boje z našeho regionu.

V červnu zde také odhalíme sádrový 
model sousoší lidických dětí sochařky 
Marie Uchytilové. Známá je spíše jeho 
bronzová podoba z Lidic, ale tento pů-
vodní model, umístěný doposud v Mu-
zeu a galerii severního Plzeňska, již tak 
znám není. 

A z velkých akcí stojí určitě za zmínku 
Hlučín-Darkovičky 2016, akce pro vojen-
ské příznivce, kteří zde uvidí prezentaci 
Armády ČR a klubů vojenské historie.

A v příštím roce to bude velká výsta-
va věnovaná Petru Bezručovi, od jehož 
narození uplyne 150 let. Bude doprová-
zena řadou kulturních, vzdělávacích  
a literárních akcí. Připravuje se také vý-
stava, která představí sbírky, pocházející 
od významných donátorů muzea – rodu 
Lichtenštejnů.

Samozřejmě, všechny čtenáře Listů 
FF OU na připravované výstavy a akce 
srdečně zvu.

Za rozhovor poděkovala Jana BOLKOVÁ

Zjistila jste v jeho dokumentech 
nová fakta v souvislosti s jeho tra-
gickým úmrtím?

To, že jsem správkyní pozůstalosti po 
generálu Píkovi, je pro mě především 
po lidské stránce velká čest. Nejen pro 
význam této pozůstalosti, ale i proto,  
že ji do muzea věnoval syn Heliodora 
Píky, generál Milan Píka, který se se svou 
ženou Ludmilkou stali nejen mými přá-
teli, ale téměř rodinou. A já jim slíbila, 
že převezmu úlohu, jíž oni oba zasvětili 
svůj život – očistit jméno generála He-
liodora Píky, a především objasnit okol-
nosti, které vedly k jeho popravě. Což je 
ale velký a složitý úkol – a přiznám se, 
že jsem teď trošičku polevila ve svém 
badatelském úsilí – nejen pro množství 
jiných úkolů, ale také proto, že považuji 
momentálně za důležité přinést svědec-
tví o životě syna Milana, který byl dopo-
sud opomíjen – a já chci zmapovat i jeho 
– mimochodem velmi zajímavý – život. 
Jelikož už má  93 let, snažím se jej co nej-
více vyzpovídat, pořádáme spolu jeho 
archiv a ráda bych ve spolupráci s dal-
šími historiky připravila knihu, věnova-
nou životu tohoto výjimečného člověka.

Muzea se v posledních letech snaží 
co nejvíce otevřít veřejnosti. Jaký 
způsob prezentace odborných sbí-
rek a práce muzea pokládáte za nej-
účinnější a jaké akce se dle Vašeho 
názoru setkávají s největším ohla-
sem účastníků? 

V současnosti můžeme při realizaci 
expozic a výstav využít opravdu pest- 
rou škálu nejen výtvarných, ale ze-
jména technických prostředků, které 
nabízejí stále větší možnosti, jak sbír-
kové předměty co nejvíce přiblížit ná-
vštěvníkům. Domnívám se ale, že zde 
více než jinde platí „všeho s mírou“. 
Viděla jsem například výstavy, které 
prezentovaly skvělá a hluboce emo-
tivní témata, ale tím, že autoři využili  
k jejich prezentaci pouze moderní au-
diovizuální techniku, zcela se vytratil 
sbírkový předmět jako takový, jeho vy-
povídací hodnota.

S největším ohlasem se setkávají – 
vycházím z našich zkušeností – jednak 
výstavy unikátních předmětů, které jen 
málokdy opouštějí depozitáře, jednak 
akce, které nabízejí netradiční a neob-
vyklé možnosti – např. navštívit muze-
um v noci v rámci muzejních nocí.
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Karel IV. – O spravedlivé vládě 
v radách příštím pokolením

VITA CAROLI II. 

Již v prvním díle našeho miniseriálu jsme byli 
svědky Karlova autorského postupu, v rámci 
kterého začlenil do svého životopisu úvahy 
o podstatě spravedlivé vlády křesťanského 
panovníka, jejíž původ dle něj bylo třeba 
hledat v božské prozřetelnosti. V následujících 
pasážích Vita Caroli se tento moment 
několikrát opakuje, přičemž císařovy rady 
nabývají konkrétnějšího obsahu:

„Budete-li nenávidět lakomství, poplyne vám bohatství;  
k němu však nepřikládejte svých srdcí, ale shromažďujte 
poklady moudrosti, neboť v jejím vlastnictví je mnoho pa-
nování. Lakomec však nepanuje, nýbrž je poddán vládě pe-
něz. Varujte se špatného spolčování a špatných rad, protože 
se svatými budete svatí a se zkaženými budete zkaženi. … 
Nedopřávejte u sebe místa hněvu, ale mírnosti; neboť mír-
nost vítězí nad hněvem a trpělivost nad špatností. Nezáviď-
te jeden druhému, ale mějte raději lásku mezi sebou, neboť 
závist plodí zášť. Kdo nenávidí, není milován a ve své zlobě 
zahyne. … Bude-li se chtít srdce vaše povyšovat, pokořte se 
a nechť k vám nevkročí noha pýchy. Pýcha je nemilá Stvoři-
teli i lidem šlechetným… Zdrtí ji pak Bůh na konci, sesazuje 
mocné z trůnu a z prachu pozdvihuje ponížené, aby seděli 
s knížaty a obdrželi trůn slávy. Nebuďte rozmařilí v jídle 
a v pití, jak činí ti, jejichž bohem je břich a jejichž slávou 
a koncem je hromadění hnisu. Neposkvrňujte ledví svých, 
ale bedra svá opásejte, pevnou myslí se opásejte uzavírajíce 
manželství.“ 
(Karel IV. Vlastní životopis, Praha 1978, s. 21–23)

Ve svých úvahách o ideální vládě vedoucí ke spravedli-
véV předložené pasáži rezonuje hned několik základních 
požadavků na ideální vládu středověkého panovníka. Ten 
musí být velkorysý a okázale štědrý, čímž navenek prezen-
tuje nejen svoje milosrdenství, ale též moudrost, již Karel 
– jako jednu z kardinálních ctností provázejících evrop-
ské myšlení již od dob Platónových – vnímá jako jednu ze 
základních součástí habitu spravedlivého vládce. Moudrá 
vláda je v tomto ohledu vedena bez ohledu na finanční 
profit. Hromadění hmotných statků nejenže člověka sva-
zuje, ale současně s sebou přináší závist a s ní úzce propo-
jenou pýchu, nejtěžší z hříchů středověkého mentálního 
světa, jež bude Bohem v okamžik posledního soudu přísně 
potrestán. Ruku v ruce s moudrostí kráčí v představách 
středověkého myšlení další z kardinálních ctností: umě-
řenost. Jedině moudrá a uměřená vláda je schopna vyva-
rovat se hněvu a dalším afektům, které jsou oproti tomu 
typické pro panování tyrana, protipólu panovnického ide-
álu. Vedle jmenovaných kardinálních kvalit lidské duše je  
v Karlově pojetí důležitým stmelujícím prvkem panov-
níkova charakteru láska – jedna z křesťanských ctností 
tvořící výchozí předpoklad pro královo milosrdenství, po-
slední záruku sociálního smíru ve společnosti. Ke všemu 
jmenovanému přidává císař čtenářům svého díla nejedno 
varování. V tomto případě se jedná o odsudek poživačného 
života, jehož hlavním cílem je posluhovat potřebám hříšné 
tělesnosti. Karel zde nastavuje přísné požadavky ctnostné-
ho života nejen pro ty, kteří přijdou po něm, a tedy i nám, 
ale i sobě samému. Jak však naznačují některé pasáže jeho 
životopisu, ke kterým se dostaneme v následujících dílech, 
nikdo nežije bez hříchu.

Připravil Robert ANTONÍN

Karlovo poučení 
nástupcům. Jedna z ilumi-
nací z českého překladu 
Karlova životopisu 
pořízeného roku 1472.
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
PowerPoint – názornost nebo představivost?
Prezentační program PowerPoint byl původně vyvinut pro počítače MacIntosh, ale firma Microsoft 
patent koupila a program zahrnula do svého balíčku Office, jímž od roku 1990 standardně doprovází 
operační program Windows. Předtím byl výkřikem prezentační techniky projekční přístroj zvaný 
Meotar, na nějž se kladly průsvitné fólie s napsanými texty a namalovanými obrázky. Od té doby se 
výraz slide (slída, fólie, průsvitka) užívá i pro jednotlivé stránky PowerPointu, i když jde fakticky  
o nesmysl.  
PowerPoint (ve skutečnosti tedy počítač, dataprojektor a bílé plátno) nahradil ve výuce tabuli a křídu. Frontální výuku 
„face to face“ nahradila „overhead“ projekce. Změnilo se tím něco podstatného? Učinilo to něco s námi? Od roku 2009 
se začínají objevovat články a studie, které žurnalisticky i odborně reflektují nadužívání PowerPointu i jeho nepatřičné 
užití a vypočítávají možné negativní dopady této didaktické techniky. „PP skeptici“, jak si tito autoři říkají, tvrdí, že PP 
není odpovědí na znuděnost mladých generací, ale že sám právě onu znuděnost plodí – protože posluchače ohlupuje, 
infantilizuje, a tím připravuje o zájem a pozornost.  Steve Jobs zaujal tím, že ve svých projevech upustil od powerpoin-
tové prezentace. Jistě pro to měl pečlivě kalkulované důvody – psychologické i ekonomické. Nyní to zkoušejí i někteří 
univerzitní profesoři – a s překvapením konstatují, že studenti jsou nuceni dávat větší pozor a sami si s pomocí svých 
poznámek strukturovat látku. Rakouský filozof Konrad Paul Liessmann ve své poslední knížce Hodina duchů – Praxe 
nevzdělanosti také věnoval jednu kapitolu steskům na PowerPoint. 
     Starší a staromilští lidé bývají obviňování, že jejich žehrání na moderní techniku je nová forma luddismu. Liess-
mann sám připouští, že stesky konzervativců nad dobovými novotami jsou typickým projevem platonismu, trvalého 
průvodního jevu celých dějin. Platón si stěžoval, že od té doby, co bylo vynalezeno písmo, upadá paměť a lidé už nejsou 
schopni spolu živě mluvit. Ale v tomto případě nejde o to, že jedna technika vystřídala jinou (tabule a křída byla taky 
technika). Jde o otázku, nakolik logika vizuální prezentace sama modifikuje koncepty vědění a zprostředkování, myšlení 
a sdělování. (Jistěže se PowerPoint mnohdy užívá špatně. Ale tento problém se dá napravit nějakým kurzem.) Software 
si totiž vynucuje jiné jazykové chování než jiné formy projevu či diskurzu. „Logika PP prezentace vyžaduje stálý vztah k 
tomu, co se ukazuje. Slovo, které je v řeči samojediným nositelem významu, se redukuje na gesta odkazů a poukazů. PP 
každou řeč nutí do formy komentáře, vysvětlení, popisu, omluvy, odkazu. Tím ale jiné způsoby projevu, pokud nejsou 
zcela vyloučeny, jsou ve své přítomnosti a účinnosti redukovány: vývoj myšlenky, dovedení k tezi, prověření argumentů, 
postupné rétorické stupňování, emocionalizace publika jazykem. PowerPoint má za následek vždy jedno: rozptýlenou 
pozornost.“ (s. 64)
     Liessmann se ale nezmínil o dalším problému, který spočívá v tom, že na rozdíl od donedávna dominujícího sluchu se 
nyní zaměstnává převážně zrak. Naslouchat přednášce se dá i se zavřenýma očima, s pohledem zevlujícím z okna či sou-
středěným na papír na stole. Jenomže my jsme už od počátku 20. století (od vzniku filmu) začali odvykat soustředěnému 
naslouchání. To, co stihl ještě částečně podpořit rozhlas, zničila záhy televize. Je marné si na to stěžovat. K dominanci 
auditivního vnímání už se nevrátíme. Dominance eidetického může být evoluční výhodou. Problém je spíše v tom, zda 
to, co konkrétně zaměstnává zrak, je k prospěchu nebo jen k rozptýlení oné tolik potřebné pozornosti. V posledních 
dvaceti letech stále častěji slýcháme stížnosti na „klipovitost“ zobrazování vnějšího světa, tedy na těkání pozornosti, pře-
pínání, multitasking. Výraz klipovitost se ostatně v minulých Liessmannových knihách objevoval docela často. Bohužel 
ani to už jiné nebude. Děti udrží pozornost stále kratší dobu – a s věkem se koncentrace příliš nezlepšuje a čas, po který 
vydržíme u jedné věci, se neprodlužuje. 
     Další problém, na který poukázal náš znalec antiky Zdeněk Kratochvíl, spočívá v tom, že je rozdíl mezi „vhled“ a 
„náhled“. Řecká enargeia je ona schopnost vidět dovnitř, i k tomu, co na povrchu vidět není. V knize Výchova, zřejmost, 
vědomí dokazuje, že to, oč šlo Komenskému, nebyla jednoduše názornost daná použitím obrazů ve výuce, ale zřejmost, 
schopnost dosáhnout vhledu, pochopení, porozumění. Vzhled není totéž co vhled. Nad PowerPointem je třeba se tázat, 
co je to vhled ve smyslu produktivní názornost – a co oproti tomu pouhá povrchnost, zploštění, zjednodušení, banaliza-
ce, primitivní simplifikace, infantilizace. Názornost ve smyslu pouze upoutat zornice může být smrtí plodné schopnosti 
vnitřní představivosti. Ideální je, když se podaří (a ani nejlepším učitelům se to nepodaří vždy) předvést studentům, jak 
ono rozumějící poznání vzniká, jak obtížně se poznatky dobývají, jak se myšlenky rodí z řeči – to je to fascinující, co zaží-
há onu vášeň (lat. studio), jejíž žár bude v posluchači po nějakou dobu planout a svítit mu na cestu, po níž už musí kráčet 
sám. Pokud toho není, je lhostejno, zda výklad byl doprovázen sebedokonalejší prezentací. (Liessmann, s. 64)
     PowerPoint je podle Liessmanna nebezpečný tím, že  svůdně umožňuje simulovat vědění a učení. Sugeruje, že vyba-
vení nahradí či předčí nápad či myšlenku. Základní problém didaktiky je, jak obtížné vyložit jednoduše. S PowerPointem 
se často místo jednoduchého udělá pestřejší. (s. 66–67) 
     Liessmann neodmítá technické vymoženosti. Jen chce, aby PowerPoint doplňoval, podporoval dobře připravený pro-
jev, ale nenahrazoval ho. Forma má být přiměřená tématu, a ne technice a domnělým očekáváním publika. „Prezentovat 
je něco jiného než rozvinout tezi, a prezentovat třeba i sebe je něco jiného, než se pouze zviditelňovat.“ (Liessmann, s. 68)

Připravil Vladimír ŠILER 


