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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Barokní architektura
Itálie

Nejvýznamnější barokní stavby v Itálii jsou spjaty s Římem, 
kde papežové nechávali stavět nejen kostely, ale také palá-
ce. Prvním významným barokním architektem byl Carlo  
Maderna (1556-1629), jenž navázal na Michelangela a do-
končil chrám sv. Petra v Římě. 

Mezi nejvýznamnější italské barokní architekty patří  
Lorenzo Bernini (1598–1680), který proslul především 
jako sochař. Navrhl např. slavnostní schodiště Scala Regia 
ve vatikánském paláci a jeho asi nejznámějším dílem je ko-
lonáda před chrámem sv. Petra. Kolem oválného náměstí 
vytvořil sloupořadí o čtyřech řadách s celkem 284 toskán-
skými sloupy. Tento jedinečný celek symbolizuje církev, 
která otevírá svou náruč všem věřícím. Své architektonické 
i sochařské nadání dokázal několikrát dokonale propojit, 
kupř. při budování fontány Čtyř řek na Piazza Navona. 

Dalším významným architektem, který byl mimocho-
dem Berniniho konkurentem, byl Francesco Borromini 
(1599–1667). Proslul složitými dispozicemi kostelů, které 
byly často považovány za vrchol výstřednosti. Mezi jeho 
nejvýznamnější díla patří univerzitní kostel S. Ivo della  
Sapienza, jehož půdorys tvoří šesticípá hvězda, která od-
kazovala na rod Barberini. Slavný je i jeho kostel a klášter  
S. Carlo alle Quattro Fontane. 

V první polovině 18. století vznikly v Římě dvě další vý-
jimečné stavby: Scala di Spagna a Fontána di Trevi, kterou 
s použitím Berniniho návrhu projektoval Niccolo Salvi 
(1697–1751). Jedná se o přírodní fontánu, budící dojem hor-
ského potoka, jehož voda teče po skalách. Pozadí pak tvoří 
palácové průčelí se sloupy, pilastry a nikami pro sochy Nep-
tuna a alegorie Zdraví a Plodnosti. 

Dalším centrem barokní architektury se stal Turín, re-
zidence savojského dvora, kde působil Guarino Guarini 
(1624–1683), v jehož díle vyvrcholil barokní iluzionizmus. 
Jeho kostely mají ještě složitější dispozice než stavby Fran-
cesca Borrominiho, a tak kupř. kostel S. Lorenzo má půdo-
rys osmiúhelníku vepsaného do čtverce s obloukovitě do-
vnitř prohnutými stěnami a dvěma kupolemi. 

                                                                                                                       
Marek ZÁGORA

Chrám sv. Petra  
a kolonáda před ním

Fontána di Trevi

Interiér kupole kostela  
S. Ivo della Sapienzia 
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SOLÁŇ – VALAŠSKÝ PARNAS

Pokyny pro formátování příspěvků
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Redakce si vyhrazuje právo texty gramaticky opravovat, drobně stylisticky upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit.
Příspěvky do dubnového čísla zasílejte e-mailem na adresu eva.mrhacova@osu.cz nejpozději do 24. 4. 2016. Příspěvky zaslané po tomto datu 
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Malíř František Podešva
„Soláň, Soláň, darmo na tebja volám!“
František Podešva, po Schneiderkovi a Hofmanovi další  
významný malíř Valachů. Podobně jako oba námi dříve 
připomenutí, i tento umělec našel svou inspiraci uprostřed 
valašských hor a dolin – na Soláni. Svůj život věnoval důklad-
nému poznání valašského člověka a velebení malebného 
kousku země, na kterém byli tito lidé nuceni snášet svůj 
nelehký úděl. 
František Podešva spatřil světlo světa v červenci roku 1893. Ačkoli se narodil ne-
daleko Brna, domovinou jeho předků bylo odedávna Valašsko, na které se také 
budoucí malíř v pozdějších letech vrátil. K Valachům to Podešvu táhlo po celý 
život, stesk po klidném životě mezi horaly, stejně jako stesk po jejich bohatých 
tradicích prožíval během všech svých zahraničních cest. Tato autorova nostal-
gie na nás dodnes vyzařuje z jeho pláten. Vraťme se ale do doby malířova mládí. 
František byl  podobně jako jiní velcí malíři od malička velice nadaný a všestran-
ný. V roce 1910 se vyučil houslařem, nepřekvapí nás však, že u této práce dlouho 
nevydržel. K tomuto řemeslu jej srdce zkrátka netáhlo, chlapec toužil malovat  
a tvořit, proto se také rozhodl pro studium na Akademii výtvarných umění v Pra-
ze. Jeho malířská studia byla však v roce 1914 přerušena první světovou válkou  
a tak je dokončil teprve tři roky po válce. V dalších letech se František Podešva 
výrazně angažoval v českém uměleckém životě, ihned po studiích si zřídil v Brně 
soukromou malířskou školu, mimo to se stal také spoluzakladatelem prvního 
českého výtvarnického spolku KVU v Brně, v Praze pracoval jako redaktor časo-
pisů Salón a Srdce Evropy. Dosáhl až funkce kulturního komisaře hlavního města 
Prahy. Podešva byl v té době v samém centru českého kulturního života. V roce 
1926 se oženil s budoucí spisovatelkou Marií Jaruškovou a koncem třicátých let 
se spolu s rodinou usadil na malebném vrchu Soláň. Ani uprostřed hor se však 
umělecky založení Podešvovi neocitli stranou kulturního života, ve svém domě 
pořádali setkání umělců z širokého okolí. František Podešva žil na Soláni až do své 
smrti v roce 1979. Dnes odpočívá spolu se svou manželkou na Valašském Slavíně  
v rožnovském skanzenu. 

Jak bylo řečeno výše, Podešvova malířská tvorba je od základu prosycena lás-
kou a nostalgií k valašskému kraji. Malířovy tvůrčí počátky byly příkladem ryze 
secesního malířství, pozdější práce pak tíhly k novoklasicistnímu umění. Podešva 
se specializoval zejména na figurální kompozice, postavy na svých plátnech za-
sazoval nejčastěji do valašské krajiny, často je také zachycoval při práci. Podobně 
jako se ve svých tvůrčích počátcích vydal Vincent van Gogh mezi chudý pracující 
lid, aby tak poznal a zachytil nelehký úděl tkalců a rolníků, vydal se také Podešva 
do nedaleké vsi Karolinka mezi skláře, aby je ve sklářské huti den co den maloval. 
Zkoumal nejen tváře, výrazy a pohyby pracujících Valachů, ale i to, co se skrývalo  
v jejich nitru. Svým na první pohled drsným a vážným postavám propůjčil malíř 
mlčky vyjádřenou moudrost, stejně jako bohatý cit a vřelost, která je těmto pros-
tým venkovanům dodnes vlastní.

                                                                                        Petr LIGOCKÝ,
                                                                                        doktorand FF

Kuřák dýmky
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Dřevorubci

Na salaši

První včelka Valaši Na kotárech
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Oxfordská univerzita ‒ slavný pojem… 
Pokud onu tradovanou slávu vezmeme 
jako nepochybný fakt, tak nám hro-
zí, že samou úctou poklesneme v ko-
lenou. Není to jen fráze či klišé? Jaká 
tedy vlastně je? Stará? Ano, jedna z nej- 
starších. Významná? Ano, jedna z nej-
významnějších, a to podle minulých  
i současných vědeckých výsledků. Kro-
mě toho jde o největší líheň bývalých  
i novějších britských politiků, což mno- 
zí také považují za úspěch. Univerzita 
se rovněž vymyká svým velmi vysokým 
školným a  nadprůměrnými životními 
náklady. A díky věhlasu univerzity  
a nádheře jejích starobylých budov je 
zde stejně čilý mezinárodní turistický 
ruch jako třebas v centru Prahy. Po-
dobných superlativů bychom našli ještě 
více, avšak volme střízlivější pohled.

Inspektor Morse z úspěšného de-
tektivního seriálu BBC (podle románů 
Colina Dextera) sice často a rád pije 
anglické pivo a skotskou whisky, přes-
to je jeho pohled na Oxford výjimečně 
střízlivý. Podle jeho zkušenosti nejde 
jen o zmytologizovanou intelektuál-

VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH 
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH

Martin Pilař

Jak to chodí na nejslavnější evropské univerzitě
ní enklávu, ale je to normální město. 
Vraždí se tu (a to nejen mezi manžely), 
pod maskou dokonalého chování a ob-
lečení se může skrývat lidská nízkost  
a podlost, podplácí se tu, třebas i kvůli 
získání otázek k písemným zkouškám 
(jiné na univerzitě neexistují). I Oxford 
má svou periferii a podsvětí. V centru 
Oxfordu si lze užít koncertů špičkové 
klasické hudby, na periferii to v pátek 
večer ožije všemi možnými hudebními 
styly (od rocku 60. let po folk a různé 
žánry etnické hudby). Prostě docela 
normální město. Skoro jako Ostrava 
‒ stagnující centrum, ale živá a vese-
lá periferie, která je v těsném dotyku  
s venkovem…

Můj oxfordský příběh začíná na pře-
lomu 80. a 90. let. Od jednoho české-
ho znalce díla Dante Alighieriho jsem 
se v redakční radě pražského časopisu 
Iniciály dozvěděl, že americký miliar-
dář maďarského původu George Soros 
vypisuje stipendia pro mladé vědce ze 
střední Evropy na pobyt v Oxfordu. 
Zkusil jsem to a v konkurzu na an-
glickém velvyslanectví jsem prošel, 

byť tam byla dosti velká tlačenice. Byl 
jsem velmi rád. Vždy jsem o tom snil, 
ale ze svých peněz bych to nikdy ne-
zaplatil. Čekal mne půlrok v Oxfordu, 
který jsem samozřejmě znal jen z lite-
ratury a médií. Čili velmi zkresleně… 
Nyní je snad vhodné místo, abych 
podotkl, že školné v Oxfordu je vel-
mi vysoké, ale cesta na tuto prestižní 
školu není otevřená pouze pro movité 
podnikatele a šlechtické snoby. Čehož 
jsem ostatně důkazem. Systém stipen-
dií existuje i pro britské studenty, ale 
přísným sítem nastavených podmí-
nek projde jen někdo. Člověk to prostě 
musí mít v hlavě srovnané, musí něco 
umět a vědět, co opravdu chce. Pokud  
o tom komisi nezávislých posuzovate-
lů přesvědčí, tak má šanci na úspěch  
v této soutěži. Český přístup „jenom 
tak si to zkusím“ tu neplatí. Inu, měl 
jsem plán a konkrétní představu, co bě-
hem dvou trimestrů mohu zvládnout,  
a prošel jsem. A pak přišla realita.  
Na odlišné telefonní budky, poštovní 
schránky, ale i na řízení vlevo si člověk 
zvykne rychle. Se zvykáním na napros-

Mládí prožil v Podkrkonoší a krajová tradice spiritistů a blouznivců 
ho nasměrovala ke studiu bohemistiky a anglistiky na Univerzitě 
Palackého v Olomouci. Od roku 1982 žije v Ostravě a je mu tu dobře. 
Jakožto historik a teoretik se odborně zaměřuje na undergroundovou 
a exilovou literaturu po roce 1945, na teorii žánrů a komparatistiku. 
Autor monografií Pokus o žánrové vymezení povídky (Ostrava, 
1994), Underground ‒ kapitoly o českém literárním undergroundu  
(Brno, 1999), Vrabec v hrsti aneb Klišé v literatuře (Praha, 2005), 
Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století (Ostrava, 2008). 
Je spoluautorem 3. a 4. dílu akademických Dějin české literatury 
1945–1989, (Praha, 2008), knih V souřadnicích volnosti – česká 
literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích 
(Praha, 2008), V souřadnicích mnohosti ‒ česká literatura první 
dekády jedenadvacátého století v souvislostech a interpretacích 
(Praha, 2014) a dalších kolektivních prací o současné české literatuře. 
Mezi jeho největší životní zážitky patřila cesta do jihozápadní Indie, 
během níž se mu podle jeho slov dařilo být úplně každou vteřinu 
šťastný. Rád létá, prý proto, že nad mraky neustále svítí Slunce.

Eva MRHAČOVÁ
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to jiný způsob univerzitní výuky je to 
složitější. První tři měsíce jsem 
byl v naprostém zmatku, prožíval 
jsem kulturní šok, a to mnohem sil-
nější než jsem očekával. Vždyť já pře-
ce Británii znám (alespoň jsem si to 
myslel). Už v 70. letech jsem si tu hrál  
na beatnika a projel jsem ji autostopem, 
v 80. letech jsem tu o prázdninách pra-
coval jako ekologický dobrovolník, 
mám tu přátele. A pak najednou jsem  
na vytoužené univerzitě, ale vůbec se 
v ní nevyznám. Můj tutor mi sdělil,  
že bych vzhledem k odbornému zamě-
ření mohl (ale nemusel) docházet na se- 
minář o povídkovém žánru, na před- 
nášky o klasické poetice básnického 
díla a dále na přednášky o literárních 
teoriích 20. století. Pak mne provedl 
hlavní univerzitní knihovnou (Bodlei-
an Library), jednotlivými odbornými 
knihovnami a samozřejmě také slovan-
skou knihovnou, kde jsem pak strávil 
hodně času, neboť byla dokonale záso-
bená českým exilem. Protože jsem byl 
postdoktorandem, měl jsem volnější 
řežim než studenti, jimž šlo o získání 
oxfordského diplomu. I tak jsem ov-
šem pravidelně konzultoval s tutorem, 
jemuž záleželo na tom, abych nabíd-
nutou šanci nepromarnil. Veřejně jsem 
vystupoval v seminárních diskusích  
a v závěru svého pobytu jsem měl před-
nášku pro kolegy z fakulty moderních 
jazyků.

Ke konci půlročního pobytu jsem 
pomalu a nejistě začal chápat, že Ox-
fordská univerzita ve středoevrop-
ském slova smyslu vůbec neexistuje. 
Pokud v Oxfordu už od středověku 
něco žije, jsou to jednotlivé colleges 
(kolégia). To jsou samosprávné, rela-
tivně uzavřené komunity, které mají 
svůj vlastní život. Úkolem „univer-
zity“ (což je v podstatě pouze jed-
na dosti ošklivá moderní budova  
na Wellington Square) je propojovat 
činnost těchto samostatných kolégií. 
Pokud se někdo hlásí do Oxfordu, hlásí 
se nikoliv na onu budovu plnou úřed-
níků, ale musí být přijat na některou 
college. A zde už se český mozek začne 
zadrhávat, protože kolej je něco jiného 
než univerzita. V Oxfordu je tomu ov-
šem tak, že college je cosi konkrétního 
(čemuž každý rozumí), ale univerzita 
je spíše čímsi abstraktním, byť dis-
ponuje dostatečným počtem nařízení  
a úředníků. Stal jsem se tedy vlastním 
zaviněním členem Manchester College. 

Žili jsme tam spolu, setkávali se třikrát 
denně u skvělých jídel v nádherné jí-
delně, diskutovali jsme a jezdili spolu 
na výlety. Vůbec nebylo překážkou, že 
jsme studovali různé obory. Byli jsme 
prostě kolegové z college. Dvakrát týd-
ně jsme měli slavnostní večeři v talá-
rech,kdy jsme se setkávali s badateli  
(i knihovnicemi) z Manchester Co-
llege. Zvláště nezapomenutelný byl pro 
mne jeden večer v kolejní kapli. Všich-
ni jsme se tam před půlnocí sešli, veřej-
ně jsme promlouvali o svých názorech 
na soudobý vývoj náboženství, filo-
zofie a politiky a neformálně jsme se 
modlili, aby o půlnoci nedošlo k válce 
v Perském zálivu. Sám jsem tam tehdy 
něco říkal o sametu a o myšlence nená-
silí. Mým učitelům i kolegům bylo na-
prosto jasné, že v dané historické chví-
li nejde o šíření ideálů demokracie,  
ale jen a pouze o naftu. Pak časně nad 
ránem nás probudilo temné, intenziv-
ní hučení kdesi vysoko nad námi. Část 
britských leteckých sil (RAF) se pře-
souvala ze základny v Gloucesteru nad 
Irák… A život šel dál, jen v něm trochu 
přibylo absurdity. Po návratu do Čech 
jsem zjistil, že se mnou skoro nikdo 
nesouhlasí. Asi jsem se v tomto ohledu 
v Oxfordu čímsi nakazil... 

Přímé výuky v Oxfordu opravdu 
nebylo mnoho, samostatné kontrolo-
vané práce tam ovšem byl dostatek. 
A inspirativních impulzů taktéž. Za 
pár liber jsem si koupil vstupenku na 
tři přednášky Umberta Eca, přednáš-
ka budoucího laureáta Nobelovy ceny 
za literaturu Seamuse Heanyho byla 
zdarma, stejně jako besedy s americ-
kými prozaiky Josephem Hellerem  
a Kurtem Vonnegutem, Jr.  Do klubu, 
v němž si studenti mohou vyzkoušet 
parlamentní způsob argumentova-
né diskuse, přijel Tim Rice s tématem 
Jesus Christ Superstar a poté Noam 
Chomsky se svými názory na Palesti-
nu a Izrael. A to mluvím jen o těch nej-
slavnějších. Nuda nehrozila. Ale stejně 
jsem si ze svého prvního oxfordského 
pobytu odnesl hlavně ten poznatek,  
že úspěšný student musí mít cíl, kázeň  
a musí umět být sám. V Anglii je k to-
mu vychováván třebas i tím, že musí 
mít svůj samostatný pokoj. Jiný způ-
sob bydlení v oxfordských colleges ne-
existuje… 

Na sbírání bodů v počítačových 
hrách si už u nás v Česku zvyklo sko-
ro každé dítě s „chytrým“ mobilem  

v ruce. Oxford si stále alespoň do jisté 
míry trvá na svém, byť i tamní vědec 
z college sbírá body a je v šedivé úřed-
nické budově zařazován do tabulek 
výkonnosti. Oxford se zatím nenechal 
úplně převálcovat administrativou, byť 
se částečně musil přizpůsobit evrop-
ským zákonům. Doufám, že svůj speci-
fický přístup k univerzitnímu vzdělání 
ustojí  i v následujících stoletích…

                                                                         


To byla hrst vzpomínek, nyní pojď-
me k současnosti. Již delší dobu exis-
tující kontakty mezi Oxfordskou a O- 
stravskou univerzitou byly opět ožive-
ny. Místo univerzitní lektorky češtiny  
a slovenštiny v Oxfordu předloni získala 
Mgr. Zuzana Říhová, Ph.D., která před-
tím od roku 2007 pracovala v Ústavu 
pro českou literaturu AV ČR. Erasmov-
ská smlouva na úrovni učitelské mobili-
ty byla podepsána a funguje. Kolegyně 
Říhová už vloni na podzim přednášela 
našim studentům denního studia i dok-
torandům. Během svého nedávného po-
bytu v Oxfordu jsem jí položil několik 
otázek, na něž mi ochotně odpověděla. 

1. Říká se, že způsob výuky na Ox- 
fordské univerzitě je sice možné po-
psat, ale aspoň trochu ho pochopit lze 
až na základě osobní zkušenosti. Jsi 
tu druhým rokem. Jaká je tvoje zku-
šenost?

 
Způsob výuky v Oxfordu se od čes-

ké opravdu velmi liší. Vyučuje se tu  
v malých skupinách, někdy tzv. jeden 
na jednoho, a hodiny jsou intenzivní 
jak pro studenta, tak pro pedagoga. Stu-
denti Oxfordu skoro na každou hodinu 
píší eseje, které učitel čte a komentuje. 
K tomu slouží tzv. tutoriály, tj. hodiny, 
ve kterých se nevykládá nová látka, ale 
detailně hodnotí písemný projev stu-
denta. Studenti se na Oxfordu učí pře-
devším myslet, formulovat své názory, 
ať už písemně či ústně. Tomuto stylu 
výuky tleskám. Osobně se ho ještě sna-
žím kombinovat s tím, co známe v Če-
chách – se semináři, ve kterých student 
získá informace o historickém kontex-
tu, o dalších autorech a textech, které 
by měl přečíst.  

2. Jak to zde v dané chvíli vypadá 
s perspektivou další výuky češtiny  
a české literatury?
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V přijímacím řízení na akademic-
ký rok 2016–2017 jsme nabídli čtyři 
místa. Počet studentů je tedy stabilní, 
dokonce lehce stoupá. Nicméně češti-
na jako malý jazyk samozřejmě bojuje  
s financemi. Zajistit češtinu na desítky 
let by mohla pouze permanentní pozi-
ce na místo vedoucího katedry. O té se 
však bohužel zatím neuvažuje. 

3. Jsou oxfordští studenti opravdu 
až natolik jiní než ti v Česku? 

Jsou i nejsou. Nejsou v přístupu ke 
studiu. V Oxfordu výuka probíhá ve 
třech trimestrech, jeden trvá osm týd-
nů. Po tu dobu student pouze studuje, 
nemá povoleno přivydělávat si, jeho 
čas je a musí být věnován striktně stu-
diu. Studenti jsou také pod přímým 
dohledem pedagogů, píšeme pravidel-
ně osobní hodnocení a je normální,  
že několikrát týdně dostanu email na-
příklad o tom, že student má problémy 
doma, proto nebude zcela připraven. 
Student však vždy na lekci dorazí, do-
cházka se v Oxfordu nevede, studenti 
studují a pracují, to je předpoklad, aby 
se v Oxfordu udrželi. Ale i oxfordští 
studenti jsou jen studenti. Často i zde 
musím připomínat termíny odevzdání 
prací, domlouvat a občas hrozit. Spe-
cialitou Oxfordu je pozdní příchod na 
hodinu z důvodu selhání kola – hlav-
ního dopravního prostředku. Za dva 
roky jsem už slyšela o ukradených ko-
lech, klíčcích od zámku, světlech a taky 
příběhy o tom, že student kolo již dva 
dny usilovně hledá, ale neví, kde přesně 
zaparkoval...

4. Intenzivně se zabýváš českou 
literární avantgardou a osobností 
Milady Součkové. Jsou tato témata 
atraktivní pro tvé studenty? 

Zcela určitě. Texty pro první ročník 
jsou tu závazně vybrané, studenti do-
konce studují přímo vybrané povídky či 
básně. Já je na začátku jejich studia po-
vzbuzuji, aby přečetli všechny dostupné 
překlady české literatury v angličtině  
a rozšířili si tak čtenářské zázemí.  
V druhém ročníku čteme již pouze 
česky, a to  mimo jiné autory jako jsou 
Josef Jedlička, Jiří Kolář či právě Mila-
da Součková. Studenti tak mají mož-
nost seznámit se s tím nejkvalitnějším  
z moderní české literatury a jsou to prá-
vě tyto hodiny, které patří k tomu nej-
lepšímu, a to i pro mě jako pro učitele.

Když byl Bohumil Hrabal  
v Oxfordu, tak říkával:  
„Jsem ve Volským brodě.“

Kolo je základním do-
pravním prostředkem, jinak 
se výuka nedá stihnout.

Zde se stravovala řada 
významných osobností, 
naposledy Harry Potter.
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI LEDNU
Studentské vědecké konference – velké téma filozofické fakultyJak si naše fakulta vede na poli internacionalizace

Nejen na naší univerzitě se v poslední době 
skloňuje ve všech pádech slovo internaci-
onalizace. Nutno říci, že důraz na mezi-
národní rozměr vzdělávací a vědecko-vý-
zkumné činnosti se nejeví jen jako trend 
na několik příštích kvartálů. Jde o prioritní 
téma a cíl klíčových dokumentů a strategií, 
které určují směřování vysokého školství 
minimálně do roku 2020 (např. Strategie 
vzdělávací politiky 2020, Dlouhodobý zá- 
měr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývo- 
jové a inovační, umělecké a další tvůrčí čin-
nosti pro oblast VŠ na období 2016–2020, 
Rámec rozvoje vysokého školství do roku 
2020). Internacionalizační aktivity se pro- 
línají také nedávno schváleným Dlouhodo- 
bým záměrem OU na období 2016–2020. 
Dobrá zpráva je, že naše fakulta byla a je 
na rostoucí důraz na internacionalizaci při-
pravena. 

Jedním z nejvýznamnějších kritérií  
v rámci internacionalizace jsou zahraniční 
mobility. V tomto ohledu je naše fakulta 
ve srovnání s jinými fakultami OU velmi 
činorodá. FF má celkem 91 interinstitu-
cionálních smluv. Jak lze vyčíst z tabulky  
č. 1, která zachycuje zahraniční pobyty 
uskutečněné v rámci programu Erasmus+, 
daří se nám v kontextu OU realizovat nej-
větší množství výjezdů studentů i učitelů. 
Totéž platí o přijíždějících učitelích (viz ta-
bulka č. 2). Co se týče přijíždějících studen-
tů, jen Pedagogická fakulta jich v posled-
ních dvou letech hostila více. Pro informaci 
dodávám, že mezi nejčastější destinace vy-
jíždějících studentů a učitelů na FF patří 
Francie, Španělsko, Německo a Polsko. Ze 
zahraničí k nám naopak nejčastěji zavítají 
studenti a učitelé z Polska, Slovenska a Ně-
mecka. 

Je také dobře známo, že v minulých 
letech naše fakulta rozšířila nabídku stu-
dijních možností i mimo Evropskou unii. 
Spolupráce s univerzitami na Ukrajině, 
v Rusku, Kazachstánu či Ázerbájdžánu 
se odehrává na platformě Euroasijského 
akademického fóra (EAAF). Jako per-
spektivní vnímá tento směr zahraniční 
spolupráce i vedení univerzity. V rámci  
EAAF tento rok přivítáme cca 20 studen-

TABULKA 1: Výjezdy do zahraničí v letech 2013–2014 a 2014–2015

TABULKA 2: Přijíždějící studenti a zaměstnanci v letech 2013–2014 a 2014–2015
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Na začátku března se na výstavišti Černá louka konal již šestý roč-
ník Ostravského knižního veletrhu, kterého se i letos zúčastnila 
Ostravská univerzita. Jak jsme již v Listech FF OU informovali:  
v minulém roce přešla bývalá skriptárna (dnes Univerzitní knih-
kupectví) pod správu filozofické fakulty, a tak nejen proto – stejně 
jako v loňském roce – prezentaci knižní produkce Ostravské uni-
verzity zajišťovala filozofická fakulta. Pro potřeby knižního veletrhu 
byl oddělením pro vnější vztahy FF OU vytvořen zcela nový vizu-
ální styl propagace univerzitního knihkupectví a v rámci stánku 
byly také využity nové vizuální prvky, které připravilo rektorátní 
PR oddělení. Prezentace univerzitního knihkupectví tak byla vedle 
dalších univerzit, které se veletrhu zúčastnily (Karlova univerzita, 
Masarykova univerzita, Palackého univerzita),  na vysoké úrovni.

Filozofická fakulta je největším producentem knih v rámci celé 
Ostravské univerzity a odrazilo se to také v celkové prodejnosti knih. Dle prodaných publikací lze říci, že modelového čtenáře knižní pro-
dukce Ostravské univerzity zajímá zejména region a odborná literatura zabývající se duchovní tematikou. Nejvíce návštěvníky zaujala kniha 
Architektura Hlučína doktora Jiřího Junga, která byla pokřtěna začátkem tohoto roku. Dále se prodávaly knihy zabývající se regionem, např. 
Ostrava, Region a industrializace či Renesanční a nástěnné malby v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě. Na všechny knihy byla vystavena 
speciální veletržní 15% sleva. Celkově lze konstatovat, že se – oproti loňskému roku – především proměnilo spektrum vystavujících, kteří  
se na veletrhu prezentovali, směrem spíše k menším nakladatelům a absence těch větších (Host, Druhé město aj.) byla citelně znát.   

Závěrem je ovšem nutné říci, že má stále smysl prezentovat knihy Ostravské univerzity a jejích fakult v domovském městě vedle ostatních 
univerzit, které zde každým rokem vystavují svou knižní produkci a představovat tak ostravské veřejnosti naše vynikající odborné publikace.

Roman POLÁCH

TABULKA 3:   Rozpočet fakult OU v rámci  ukazatele K v roce 2015 (v tis.). Zdroj: 
Prezentace prorektora pro mezinárodní vztahy doc. Jandačky z prosince 2015.

tů (11 z nich díky projektu tzv. kreditové 
mobility). Ještě více studentů, konkrét-
ně třicet, k nám na počátku března při-
jelo z čínské Shijiazhuang University  
of Economics (SUE). Tito studenti se při-
jeli zdokonalit v českém jazyce. SUE totiž 
před nedávnem založila Centrum české 
kultury. Ba co víc, před několika týdny pro-
šla úspěšně akreditačním procesem kated-
ra českého jazyka, která v září přijme první 
studenty.    

Pro nikoho asi nebude nová informa-
ce o tom, že mobility jsou jedním z uka-
zatelů notoricky známého koeficientu K. 
Leckoho však může překvapit, že v rámci 
koeficientu K studentské mobility a inter-
nacionalizace mají více než třetinový podíl  
(35, 6 %), přičemž výkon ve vědeckový-
zkumné oblasti má „jen“ o deset procent 
větší váhu. Do rozpočtu FF na rok 2015  
tak přišlo cca 9 milionů korun za mobility  
a přes 10 milionů korun za výsledky v ob- 
lasti vědy a výzkumu (viz tabulka č. 3).  
Signálů o tom, že internacionalizace a mo- 
bility budou patřit i do budoucna mezi  
priority a zároveň důležité indikátory kva- 
lity VŠ, je čím dál více.  Kupříkladu v do- 
kumentu Rámec rozvoje vysokého školství 
do roku 2020 se píše, že „výraznější úlohu 
v činnosti vysokých škol musí v nadcháze-
jícím období sehrát internacionalizace, ve 
všech svých podobách: oboustranné mo-
bility studentů, oboustranné mobility aka-
demických pracovníků, studijní programy 

6. ostravský knižní veletrh

vyučované v cizím jazyce (zejména v ang-
ličtině), společné studijní programy, mezi-
národní letní školy, získání zahraničních 
výzkumných projektů či zapojení do nich, 
společný výzkum se zahraničními subjek-
ty, zahraniční praxe atd.“ To vše se dnes 
skrývá pod pojmem internacionalizace. 

Závěrem bych rád podotknul, že za li-
chotivými statistickými údaji v přiložených 
tabulkách je třeba vidět také práci konkrét-
ních lidí. Mám tím na mysli zejména koor-
dinátory programu Erasmus+, kteří působí 

na úrovni kateder, a fakultní koordinátor-
ku. Nemohu nezmínit také koordináto-
ra aktivit EAAF, studenty z International 
Student Club a rektorátní Centrum pro 
mezinárodní vztahy, které uvádí do praxe 
opatření vtělená do Dlouhodobého zámě-
ru OU. S potěšením mohu konstatovat, že 
oblast zahraničních mobilit má naše fakul-
ta velmi dobře zvládnutou.

Petr KOPECKÝ,
proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj



9

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

„Kdo chce Husa vele-BÍT, důvod si vždy najde“
Mají tzv. mrtvé jazyky a historie s nimi spjatá nějaký význam 
pro dnešní společnost? Studentský spolek při Ústavu klasických 
studií FF MU v Brně na tuto otázku dává již 8 let přesvědčivě 
kladnou odpověď. Činí tak mj. realizací divadelních představení, 
jejichž prostřednictvím seznamuje univerzitní i širokou 
veřejnost s bohatým dědictvím antické a středověké kultury. 
V Ostravě vystoupil divadelní soubor Titivillus (pojmenovaný 
podle středověkého ďáblíka alias písařského šotka) poprvé  
23. března 2016 v rámci Studentské vědecké konference na KLA  
a ve hře Kdo chce Husa vele-BÍT, důvod si vždy najde zájemcům 
představil životní příběh známé osobnosti českých dějin, jak jej 
vnímali prostá žena Fída, zbožný bratr Celestinus a Husův žák 
Petr z Mladoňovic.

Trailer k představení: https://www.youtube.com/
watch?v=6vwZzLL6DoA               

                      Anna PUMPROVÁ

Studenti Katedry germanistiky FF OU v Ludwigsburgu
Na konci listopadu 2015 se studentům katedry germanistiky na-
skytla jedinečná příležitost účastnit se týdenního zájezdu do Lud-
wigsburgu, který byl organizován v rámci projektu Strategie EU 
pro Podunají (Strategie der Europäischen Union für den Donau-
raum), na kterém se podílí jak katedra germanistiky, tak i přímo 
katedrální studentské noviny ODRAZ, které vede lektor DAAD, 
Marco Winkler, M.A. Tento projekt s názvem Interkulturalität 
und Mehrsprachigkeit in den Schulen im Donauraum (Interkul-
turalita a vícejazyčnost ve školách v Podunají) je organizován Pe-
dagogickou vysokou školou Ludwigsburg a finančně podporován 
nadací Baden-Württemberg-Stiftung (Bádensko-württemberská 
nadace) v rámci programu Perspektive Donau: Bildung, Kultur 
und Zivilgesellschaft (Perspektiva Dunaj: Vzdělání, kultura a ci-
vilní společnost).

Díky studentům Pedagogické vysoké školy Ludwigsburg, kteří 
naše studenty provázeli, poznali studenti germanistiky tento kraj 
ze všech možných perspektiv. Navštívili švábský pivovar a ochut-
nali místní speciality, u kterých samozřejmě nesmělo chybět šváb-
ské pivo. Po prohlídce zámku v Ludwigsburgu, největšího barok-
ního zámku Německa, mohli obdivovat krásy města, mimo jiné 
působiště básníka Eduarda Mörike a filozofa Davida Friedricha 
Strauße nebo náměstí, které právě ožilo vánočními trhy se svými 
mnoha lákadly, takže se město studentům vrylo do paměti typic-
kou vůní svařeného vína, pečených klobás a jelit. Pobyt byl obo-
hacen i o sportovní zážitek s vítěznou náladou, to když za účasti 
studentů basketbalisté RIESEN Ludwigsburg porazili Herbalife 
Gran Canaria v Eurocupu. Na programu byla také návštěva Stutt-
gartu, kde se cílem stal Haus der Geschichte Baden-Württemberg 
(Dům historie Bádenska-Württemberska) a městská knihovna. 

Především však si studenti odnesli zajímavou zkušenost pří-
mo z Ludwigsburgu, kde měli hospitovat v hodinách na základní 
škole, která je multikulturně zaměřena a nabízí vzdělání mnoha 
zahraničním žákům, především z muslimských rodin. Těm vy-
chází vstříc nejen při výuce německého jazyka, ale také např. tím, 
že školní kuchyně se dětem přizpůsobila a nevaří vepřové maso. 
Z údivu nevycházeli studenti ani při návazné exkurzi na vysoké 
škole, především kvůli jejímu vybavení a možnostem, které zdej-

ší studenti mají – obrovský kampus nabízí při příznivém počasí 
mnoho kulturních a sportovních akcí, studenti si mohou zapla-
vat v bazénu, na přednášky si mohou vzít i své čtyřnohé miláč-
ky, jídlo v menze je výborné a nabídka pokrmů je mnohem širší 
než u nás. V přízemí se nachází kuchyně, která je krásně zařízena  
a kterou naši studenti také sami vyzkoušeli, když si o posledním 
večeru spolu s ludwigsburgskými studenty společně chystali ve- 
čeři na rozloučenou. 

Co k takovému zážitku dodat? Snad jen přání, aby takových 
projektů, které nabídnou studentům nejen nové zkušenosti, ale 
také je motivují do dalšího studia němčiny, bylo více a naši stu-
denti se jich brzy opět mohli účastnit.

Eva BAJEROVÁ,
 Erika SCHULLOVÁ

 a Natálie SIKOROVÁ

Účastníci exkurse
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Z lavic Univerzity třetího věku
Už nám dávno není dvacet, už nám není ani třicet 
let…Tahle léta nám čas už dávno vzal. Přesto 
pravidelně každých čtrnáct dnů, stejně jako kdysi, 
usedáme do školních lavic, neboť něco z našich 
dávných školních let nám čas ponechal – chuť stále 
něco poznávat, dozvídat se, učit se. A není to učení 
ledajaké – jsme posluchači Univerzity třetího věku 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ke studiu 
nás přivedl a spojil zájem o historii. Téma studijního 
cyklu je nadmíru atraktivní: Evropské královské rody. 

Během čtyř semestrů se seznamujeme s dějinami jednotlivých 
vládnoucích rodů, výraznými i méně významnými osobnost-
mi, poznáváme historický kontext doby, pronikáme do kom-
plikovaných vztahů vládnoucí elity, nahlížíme, pokud čas do-
volí, do všech detailů tématu. S radostí očekáváme další díl 
přednášky Mgr. Kamila Rodana, Ph.D, který s nevšední eru-
dicí, širokým rozhledem, darem komunikace a zaujetím mla-
dého člověka nám umožňuje pronikat do spletitosti rodů Ro-
manovců, Habsburků, Hohenzollernů a dalších. Množství dat, 
fotografická dokumentace, otázky a inspirace k přemýšlení,  
ale také možnost diskuse, řešení problémů – to je náplň našich 

lekcí. Přednášející pro nás připravil doplňující studijní ma-
teriál, jehož vydání zajistila Ostravská univerzita, zasílá nám 
prostřednictvím e-mailové pošty dokumenty k rozšiřujícímu 
domácímu studiu. 

Čekají nás přednášky o vládnoucích rodech Beneluxu  
i Skandinávie, přednáška o „smutném králi a skopčácké vé-
vodkyni“, o fenoménu královen. Kdo by se netěšil. Pokud nám 
zdraví dovolí, chceme v našem studiu pokračovat ve společ-
nosti vynikajícího přednášejícího, jenž nám umožní poznat 
panovnické rody i mimo Evropu. Oceňujeme podporu vedení 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jež organizuje U3V  
a reaguje na oblast zájmů dříve narozených posluchačů.

Naše U3V není jen malou společenskou příležitostí pro se-
niory, kteří se chtějí vidět, „poklábosit.“ Smysl je jinde. Směřu-
je nás k další aktivitě, zavádí nás cíleně do knihoven, pátráme 
na stránkách internetu. Máme však také odpoledne pro sebe, 
setkáme se s přáteli novými i starými, prodiskutováváme vzta-
hy v panovnických rodinách a porovnáváme je se svými vlast-
ními. Nezbývá než poděkovat filozofické fakultě, ale zejména 
našemu přednášejícímu nejen za odborné vědomosti, ale i pro-
fesionální pedagogický přístup k posluchačům.   

Posluchači 2. ročníku U3V 

Z historie U3V na FF OU
Univerzita třetího věku (U3V) byla na Filozofické 
fakultě Ostravské univerzity založena tehdejší 
děkankou FF již v roce 1993 (dva roky po založení 
fakulty), tedy před 23 lety, a je třetí nejstarší 
univerzitou pro seniory v celé České republice.

Když jsme v roce 1991 zakládali fakultu i univerzitu, prohlásili 
jsme, že chceme přispět k celkové humanizaci tohoto regionu.  
A myslím si, že právě U3V, jejímž cílem je zlepšení kvality života 
občanů ,třetího věku´, je velmi výrazným příspěvkem k  prokla-
mované humanizaci. Idea celoživotního vzdělávání, která prolíná 
celým dnešním školstvím, vychází z myšlenek J. A. Komenského 
o tom, že vzdělávání, nové poznávání je nejvyšší meta lidského 
bytí a že by mělo být lidem přístupno po celý jejich život.

Moderní věda zdůrazňuje, že člověk potřebuje být až do své 
smrti aktivní. Tento požadavek nabývá naléhavé podoby zejmé-
na ve třetí, postproduktivní fázi lidského života. 

Schopnost soustředit se, intelektuálně uchopit nový poznatek 
a zapamatovat si jej, to všechno přináší staršímu člověku pocit 
uspokojení nad tím, že stále ještě dokáže ,držet krok´ s dobou 
a dostát velkým nárokům, jaké vyžaduje duševní práce. Tento 
pocit uspokojení se následně projeví i na jeho zdravotním stavu.

Zájem o Univerzitu třetího věku byl hned při jejím vyhlášení  
obrovský. Během jednoho týdne se přihlásilo přes 200 seniorů,  
z nichž mnohým bylo přes osmdesát let, a vznikl problém, kde se 
budou přednášky konat, protože fakulta tak velkou posluchárnu 
tenkrát neměla. Vyšel nám vstříc tehdejší primátor, ing. arch. Smej-
kal – a první běh U3V se konal ve velké zasedací síni Nové radnice.

Jak si mohli čtenáři Listů FF přečíst, zájem o U3V neopadl 
ani po 23 letech.   

Eva MRHAČOVÁ Kamil Rodan
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Vyšla pěkná knížka
Ostravské dělnické kolonie potřetí… 

Třetím svazkem publikační řady Ostravské dělnické kolonie se uzavírá šestiletý badatelský 
projekt Centra pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 
na němž se v letech 2010–2015 pod vedením Martina Jemelky podílelo devatenáct autorů  
z řad studentů historie FF OU v Ostravě, ostravských archivářů a dalších badatelů. Poslední 
svazek s podtitulem Závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových podniků 
přináší informace o devětadvaceti podnikových koloniích Vítkovických železáren na území 
továrního města Vítkovice a sousedních obcí, ale rovněž o dělnických, mistrovských a úřed-
nických koloniích ostravských průmyslových závodů ve výrobním segmentu těžké chemie, 
keramického průmyslu a dopravy. 

Na více než 800 stranách je věnována pozornost vzorovým příkladům meziválečné  
a protektorátní podnikové výstavby (Jubilejní kolonie Vítkovických železáren, Šídlovec), 
mediálně proskribovaným sídlištím z řad současných sociálně exkluzivních lokalit (Bed-
řiška, Přednádraží), ale i téměř zapomenutým podnikovým koloniím v Hrušově a Zábřehu 
nad Odrou. 

Také v posledním svazku byl zájem autorů upřen k co možná nejpreciznějšímu vytyčení základních prostorových, stavebně his-
torických, populačních, urbánních a společenských souřadnic jednotlivých závodních kolonií. Zvláštní pozornost byla věnována 
Vítkovicím jako příkladné evropské realizaci tzv. továrního města, ovládaného ve všech sférách života jedním dominantním podni-
katelským subjektem (Vítkovické horní a hutní těžířstvo). 

Finálním svazkem Ostravských dělnických kolonií je po šesti letech uzavřeno mapování pětaosmdesáti dělnických, mistrovských  
a úřednických kolonií na území dnešního Statutárního města Ostrava, které sehrály od poloviny 19. do poloviny 20. století zásadní 
roli v procesu formování urbánních, populačních a sociálních poměrů v ostravské průmyslové aglomeraci. Publikace bude v nejbliž-
ších dnech k prodeji v univerzitním knihkupectví OU. 

          Martin JEMELKA

Novinky nakladatelství Academia
Čeština nově od A do Z – Markéta Pravdová 
Knižní verze úspěšného vzdělávacího kurzu Čeština nově od A 
do Ž, který vycházel na jaře 2015 v Lidových novinách. V celkem 
třiceti lekcích, zpracovaných autorským kolektivem Ústavu pro 
jazyk český AV ČR, se čtenáři mohou seznámit s novými, zají-
mavými či problematickými jevy v českém jazyce. Kniha nabízí 
výklady obecných témat v souladu s Akademickou příručkou 
českého jazyka, odpovědi na časté či pozoruhodné dotazy adre-
sované jazykové poradně, pojednání o nejrůznějších nářečních 
výrazech a o původu vybraných osobních a zeměpisných jmen 
a rubriku Čeština v práci, která představuje novinky v aktuální 
normě pro úpravu písemností. V praktické publikaci nechybějí 
ani cvičení na probíraná témata.
 
Po Devětaosmdesátém – Petr Pithart 
Kniha je autorovým účastným rozpomínáním na léta 1990–
1994, ale také na to, „co z nich pošlo“ – od rozporného nastarto-
vání ekonomické transformace až po rozdělení Československa. 
Z dnešní situace – z pozorovací kóty, na níž začasté slyšet slova 
„o konci listopadových dějin“ – se tak autor ohlíží i po původu 
toho, čím jsme dnes znepokojeni jako jevy krizovými, v celko-
vém pocitu, „že něco je špatně“... V mozaice z paměti vyplavova-
ných příznačných momentů, situací, momentek i kolorovaných 
portrétů tu Petr Pithart jako průvodce nabízí svou individua-
lizovanou paměť. Teoretická zamyšlení tvoří v této knize spíše 
doplňkové exkursy k autorovým vhledům do praktické politiky 
raných (a bouřlivých) let devadesátých, kdy jako čelný předsta-
vitel OF stanul v čele české vlády. 

Dolní Věstonice – Pavlov – Jiří A. Svoboda 
Publikace navazuje na předchozí autorovy knihy o evoluci člově-
ka a počátcích umění. Předmětem zkoumání je tentokrát každo- 
denní život našich předků, příkladem naše nejslavnější paleoan-
tropologická a paleolitická lokalita  (či soubor lokalit) v okolí 
Dolních Věstonic v období před 30 tisíci lety, kdy moravský ko-
ridor plnil úlohu evropské komunikační osy. Jako materiál slouží 
empirické údaje získané dlouhodobým výzkumem archeologic-
kého terénu i analytická data z laboratoří. Hypotézy autor testuje 
rovněž pomocí analogií, což jsou autentická pozorování součas-
né přírody i lidských společností, které v jejím rámci žijí. Jde tedy  
o pokus rekonstruovat přírodní a kulturní systém, exoticky 
vzdálený, a přece logicky propojený, funkční a uchopitelný.

Pomístní jména v Čechách z pohledu  
slovotvorného – Pavel Štěpán 
Monografie podává detailní analýzu tvoření lexikálních jed-
notek vyskytujících se v pomístních jménech z území Čech. 
Podaný přehled slovotvorných (názvotvorných) prostředků  
a jejich funkcí obohacuje dosavadní poznání českého slovo- 
tvorného systému jako celku, a to především z vývojového hle-
diska: pomístní jména zachycují totiž i takové slovotvorné pro-
středky, které se dnes u apelativ  již nevyskytují nebo jsou velmi 
archaické. V knize se vychází z poznatků současné onomastické 
teorie zdůrazňující specifičnost propriální sféry jazyka; jedním  
z hlavních cílů práce je ověření tzv. parasystémové teorie. Vychází  
v edici Lingvistika.

Připravila Eva MRHAČOVÁ
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Studentská vědecká konference na katedře psychologie 

Dne 9. 3. 2016 uspořádala Katedra psychologie Filozofické fa-
kulty Ostravské univerzity svou tradiční studentskou vědeckou 
konferenci. Ta byla skvělou příležitostí pro aktivní studenty ba-
kalářského či navazujícího magisterského studia psychologic-
kých oborů, aby si v přátelské atmosféře vyzkoušeli prezentaci 
výsledků své odborné práce, prohloubili své zkušenosti s vystu-
pováním před větším publikem a získali cennou zpětnou vazbu 
ke svým výzkumům. 

Po úvodním slovu vedoucího katedry doc. PhDr. Zdeňka 
Mlčáka, Ph.D, předstoupilo osm odvážlivců před zaplněnou po-
sluchárnu a odbornou porotu, která měla letos také mezinárod-
ní zastoupení. Nelehkého úkolu rozhodnout o tom, kdo ze zú-
častněných studentů byl nejlepší, se zhostily také dvě kolegyně  
z Prešovské univerzity v Prešově, které katedru navštívily  
v  rámci programu Erasmus, PhDr. Miroslava Bruncková, Ph.D., 
a Mgr. Miroslava Bozogáňová, Ph.D. 

Pečlivou přípravou svého vystoupení i schopností pruž-
ně reagovat na otázky a kritické připomínky si porotu získala  
a na prvním místě se s tématem Osobnostní styly účastníků kva-
ziexperimentální studie Chamber REST umístila studentka 3. 
ročníku jednooborové bakalářské psychologie Eliška Dvorská  
a zajistila si tak možnost reprezentovat katedru i v mezinárod-
ním československém kole SVK. 

Rovněž úroveň dalších prezentací byla vysoká, a tak nebylo 
jednoduché rozhodnout o dalším pořadí. Druhé místo odborná 
porota nakonec udělila studentce 2. ročníku dvouoborové ba-
kalářské psychologie Terezii Slívové, která vystoupila s příspěv-
kem Osobnost, deprese a problematické užívání internetu. Třetí 
místo obsadila Bc. Aneta Bajgarová, studentka 2. ročníku nava-
zujícího magisterského studia učitelství psychologie s tématem 
Pracovní spokojenost a angažovanost učitelů ZŠ. Cenu publika 
získala za sympatický způsob prezentace svého příspěvku stu-
dentka Tereza Šimečková, která prezentovala výsledky výzkumu 

na téma Styl rodinné výchovy a volba strategií zvládání stresu  
u dospívajících. 

Také další studenti odvedli dobrou odbornou práci, za kterou 
si jistě zaslouží uznání. Patřili k nim Bc. Petra Čechová a Bc. 
Markéta Kucserová, které přednesly příspěvek s názvem Testre-
testová studie kognitivních funkcí v podmínkách experimentálních 
pobytů Chamber REST; Michal Hrušák s příspěvkem nazvaným 
Pracovní angažovanost a spokojenost pracovníků v dělnických 
profesích, Bc. Šárka Nevařilová s příspěvkem Kyberstalking z po-
hledu oběti a agresora u studentů středních a vysokých škol a Jan 
Pacík, který referoval na téma Užívání psychedelických látek ve 
vztahu k úzkostným stavům. 

Pro všechny účastníky konference byla přínosem také zajíma-
vá diskuze, která následovala po každém konferenčním příspěv-
ku. Diskutovány byly cíle a metody prezentovaných výzkumů, 
možnosti statistické analýzy výsledků i limity představovaných 
studií. Všichni prezentující prokázali schopnost kultivovaně re-
agovat na dotazy z publika a dokázali ostatní přesvědčit, že se  
v problematice, které se věnují, velmi dobře orientují.

Závěrem je nutné poděkovat všem členům katedry psy-
chologie, kteří se aktivně podíleli na přípravě svých studentů  
i celé konference a také všem studentům, kteří ochotně pomá-
hali tuto akci organizačně zajistit. Dík patří také moderátorce 
konference, PhDr. Viktorii Kopuničové, Ph.D., odborné porotě 
a především všem prezentujícím studentům, kteří dokázali pře-
konat trému a předstoupit se svými příspěvky před své pedago-
gy a spolužáky. 

Katedra psychologie touto akcí posílila pocit pospolitosti pe-
dagogů a studentů a může se těšit na příští ročník katedrální 
studentské vědecké konference, který, jak předpokládáme, bude 
stejně tak vydařený, jako byl ten letošní. 

Michaela PEČTOVÁ,
studentka FF
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Jak zachytit jazyk v letu: Den s překladem po jedenácté
Letošní předjarní překladatelský svátek byl v pořadí už jedenác-
tý – jedenáctka sice na rozdíl od dokonalosti kulaté desítky zna-
čí spíše narušení pořádku (Černý, J., Holeš, J. Sémiotika, 2004, 
201), zato však přináší sílu intuice, energii, tvůrčí potenciál  
a originalitu (http://www.enumerology.eu/cislo-11/) – a na-
vzdory akademickému kontextu je třeba přiznat, že výklad nu-
merologický vypovídá o 11. Dni s překladem daleko přesněji. 
Vystoupení letošních hostů – překladatelů a translatologů – na-
plnila vše, co číslo ročníku slibuje.

Přední překladatelka především španělské, ale také francouz-
ské a italské literatury, Anežka Charvátová, začala předávat svou 
neutuchající tvůrčí energii zájemcům o překlad a překládání již 
v předvečer Dne v ostravském antikvariátu a kulturním centru 
Fiducia. Při diskusi moderované Liborem Magdoněm se poslu-
chačům nejen otevřela bohatá a dynamická překladatelská dílna, 
ale podnikli rovněž turné současnou i historickou Argentinou, 
Chile, Kubou, Kolumbií, s krátkou zastávkou v Mexiku, krajina-
mi bohatými na metafory i různorodé varianty či akcenty špa-
nělského jazyka. Dobrodružná cesta jihoamerickou a karibskou 
literaturou se pak v první přednášce dopolední konference Dne 
s překladem zastavila v předrevoluční Havaně, u čerstvě přelo-
ženého románu kubánského autora Guillerma Cabrery Infanta 
Tři truchliví tygři, románu, jehož text překladatelka představila 
mimo jiné jako karneval jazykové tvořivosti, jako uchvacující 
pokus „zachytit jazyk v letu“. Počínaje mnohoznačným titulem, 
který je v originále jazykolamem a současně předjímá melan-
cholickou atmosféru dění, román čtenáře i překladatele zaměst-
nává dlouhou řadou slovních hříček, deformovaných výrazů  
a frází, parodií, parafrázovaných aluzí a fonetických přepisů ne-
formální mluvené řeči. 

Po divoké jízdě kabrioletem, k níž Anežka Charvátová rov-
něž zážitek z Cabrerova textu přirovnala, vstoupili posluchači 
při druhé dopolední přednášce do klidnějšího zákoutí popis-
ných pasáží, jejichž specifičnost a překladatelskou náročnost 
podrobila důkladné analýze Renata Kamenická, translato-
ložka a překladatelka katedry anglistiky brněnské filozofické 
fakulty. Její rozbory popisů ze série starších i novějších próz  
z anglofonních literatur potvrdily platnost zákona rostoucí 
standardizace Gideona Touryho – totiž že při překladu se za-
časté vyjádření metaforické, příznakové proměňuje ve vyjád-
ření neutrální, u popisů pak ztráta či oslabení metaforičnosti 
vede ke ztrátě dynamičnosti vyjádření a popisné pasáže svou 
statičností ztrácejí na atraktivitě i čtivosti. Příkladový materiál 
z relativně obsáhlého a pestrého korpusu naznačuje, že tvůrčí, 
dynamická překladatelská řešení jsou do značné míry podmí-
něna odvahou autorského stylu překladatele, habitem překla-
datelské osobnosti.

V esejisticky laděném vystoupení Ondřeje Mrázka, překlada-
tele moderní ruské literatury, byl překlad představen především 
ve své roli kulturní – jako kontakt a dialog různých kultur, jako 
cesta k otevřenosti a k překonávání obav z jinakosti. Publikum 
si Ondřej Mrázek získal kromě jiného metaforou květiny, kte-
rou podobně jako překládaný text nelze v jiném kulturním pro-
středí jen tak utrhnout a vzít si domů, nýbrž je třeba ji vykopat  
i s kořínky, všimnout si okolí, ve kterém roste, přesadit ji, zalévat 
a hnojit, jen tak se jí může dařit. Přeložený text by měl přijíma-
jící kulturní prostředí obohatit o ducha a jiskru kultury výchozí,  

o „nové vůně (a třeba i smrady)“ a respektovat přitom i možnos-
ti a očekávání čtenáře, oživit pro něj noty originálu způsobem 
srozumitelným a přitažlivým v kultuře cílové. Úkol velmi obtíž-
ný, zvlášť ve chvílích, kdy v cestě nestojí jen kulturní odlišnosti, 
ale také například politické překážky, naštěstí obvykle dočasné, 
jež odstiňují díla vypovídající o dané kultuře způsobem podstat-
nějším a představující hodnoty trvalé.

Hledání rovnováhy mezi kulturami a služba cílovému čtenáři 
byla hlavním tématem také příspěvku Chrise Hopkinsona, lin-
gvisty, translatologa a překladatele ostravské katedry anglistiky, 
jen prostředí, v němž se realizovalo, bylo poněkud všednější,  
ale zato neobyčejné svou specifičností. Chris Hopkinson vy-
cházel jako rodilý mluvčí anglického jazyka a současně vysoce 
kompetentní uživatel češtiny ze svých letitých zkušeností pře-
kladatele z češtiny do angličtiny v českém kulturním prostředí  
a z relativně nové a stále se vyvíjející role anglického jazyka jako 
lingua franca v měřítku vpravdě globálním. Překladatel do an-
gličtiny dnes nemůže počítat s kulturně specifikovanou cílovou 
skupinou čtenářů, naopak ve většině případů se text v anglič-
tině otevírá příjemcům napříč kulturami a kontinenty – může 
počítat s jejich schopností a ochotou dorozumět se, nemůže 
však očekávat znalost jazyka vystřiženého z prostředí čistě an-
glického či třeba australského. Angličtina v roli lingua franca 
(English as a lingua franca = ELF) je jazykem samým o sobě, 
v němž uživatelé navzdory vlivu svých rodných jazyků sdílejí 
jisté preference a strategie, vedené především snahou předejít 
nedorozumění a dosáhnout komunikačního cíle. Nechce-li se 
překladatel základnímu smyslu komunikace zpronevěřit, musí 
si i jako rodilý mluvčí budovat kompetenci v sice mladé, ale ne-
pominutelné varietě anglického jazyka, který už dávno nepatří 
jen jemu. 

Závěrečné vystoupení patřilo Milanu Pišlovi, translatologovi 
a tlumočníkovi katedry germanistiky naší fakulty. Prezentace 
byla inspirací pro učitele a didaktiky tlumočení, jak studentům 
zprostředkovat v maximální možné míře autentické tlumoč-
nické zkušenosti a také jim vytvořit podmínky k samostudiu  
a opakování dle individuálních potřeb. S podporou rozvojové-
ho projektu (IRP) připravil M. Pišl a jeho kolegyně a kolegové 
sadu videonahrávek autentických jazykových projevů v češtině  
a v němčině, včetně rakouské a švýcarské variety, s rodilými 
mluvčími a v reálném prostředí nejen konferenčních sálů, ale 
také městských ulic či interiérů kulturních památek. Řada na-
hrávek je přístupná veřejnosti na stránkách You Tube (OSU 
– tlumočení, you tube; www.youtube.com/channel/UCgm-
84cvwj029djLzX_Hmw6A); členům akademické obce je na po-
žádání poskytnut přístup ke kompletnímu souboru i s dopro-
vodnými materiály (např. terminologickými glosáři).

Ústředním motivem letošních vystoupení byly snad více než 
kdy jindy kulturní aspekty překladu, úloha překladatele jako 
partnera a průvodce cílového čtenáře na cestě mezi kulturami. 
Interpretace překladu jako kulturní mediace jistě není nová  
a přímo v centru pozornosti moderních teorií překladu leží již 
více než dvě desetiletí, přesto praktické ukázky toho, jak se pro-
mítá do konkrétních překladatelských počinů, strategií i řešení 
dílčích překladatelských problémů, jsou dnes nejen stále aktuál-
ní, ale také navýsost potřebné.

Renáta TOMÁŠKOVÁ

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
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VITA CAROLI
Karel IV. ve vizuálních  
pramenech středověku

Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
Galerie Na Půdě
a redakce Listů Filozofické fakulty Ostravské univerzity 
si Vás dovolují pozvat na zahájení výstavy

Výstavu zahájí
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan Filozofické fakulty OU.
Úvodní slovo pronese Mgr. Marek Zágora, autor výstavy.
Kurátorka výstavy: doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Realizace výstavy: Mgr. Tomáš Rucki.

Vernisáž výstavy se uskuteční
ve středu 6. dubna ve 16:00
v prostorách Galerie Na Půdě  
(Reální 5, Ostrava / budova D, 7. NP).

VITA CAROLI
Karel IV. ve vizuálních  
pramenech středověku

Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
Galerie Na Půdě
a redakce Listů Filozofické fakulty Ostravské univerzity 
si Vás dovolují pozvat na zahájení výstavy

Výstavu zahájí
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan Filozofické fakulty OU.
Úvodní slovo pronese Mgr. Marek Zágora, autor výstavy.
Kurátorka výstavy: doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Realizace výstavy: Mgr. Tomáš Rucki.

Vernisáž výstavy se uskuteční
ve středu 6. dubna ve 16:00
v prostorách Galerie Na Půdě  
(Reální 5, Ostrava / budova D, 7. NP).

Ostrava ožila španělštinou
V týdnu od 1. do 8. března 2016  
se Filozofická fakulta OU  
a spolu s ní celé město zahalily  
do španělských barev: španělštináři  
z katedry romanistiky spolu 
se svými kolegy z bilingvního 
Gymnázia Hladnov pořádali 
Španělský kulturní týden, který 
finančně podpořila společnost 
Europe Direct. 

Všichni tři partneři připravili nejen 
pro ostravské posluchače hispanistiky  
a studenty středních škol sérii workshopů 
a přednášek, které byly doplněny koncer-
tem, premiérou divadelní hry nebo gast-
ronomickým odpolednem. Výhodou bylo, 
že tyto akce probíhaly v součinnosti s fes-
tivalem španělských filmů La película. 

„Chtěli jsme představit Ostravanům 
něco jedinečného,“ říká Ivana Freitagová 
z Gymnázia Hladnov a vysvětluje, proč 
se tentokrát vedle klasických kulturněli-
terárních přednášek dostalo na worksho-
py o španělských gestech nebo o zvucích, 
které vydávají zvířata a věci. Právě Ivana 
Freitagová spolu s Janem Mlčochem z ka-
tedry romanistiky FF OU byli hlavními 
organizátory celého týdne. 

„Samozřejmě že i na kulturu došlo,“ 
dodává Mlčoch, ale podotýká, že byla 
představena netradičním způsobem. 
Čtyřsetleté výročí úmrtí nejslavnějšího 
spisovatele všech dob Miguela de Cervan-
tese bylo připomenuto literární debatou, 
současnou španělskou literaturu zastu-

poval na autorském čtení spisovatel Da-
vid Llorente a nevšední kulturní zážitek 
znamenalo také vystoupení flamenkové 
skupiny vedené Hanou Iridiani, absol-
ventkou ostravské hispanistiky. 

Pomyslným vrcholem týdne byla 
světová premiéra divadelní hry Tierra 
Negra, současného španělského autora, 
který tvoří pod pseudonymem Josef Čer-
vený. Drama na pomezí sci-fi donutilo 
diváka zamyslet se nad současnou rolí 
Německa ve světě. Excelentní herecký 
výkon studentské skupiny Teatro Rojo  
z Gymnázia Hladnov byl samozřejmostí. 

Aby organizátoři dostáli politické ko-
rektnosti, připravili v rámci tohoto týdne 
také dvě akce týkající se Latinské Ame-

José Antonio Rojo a Jan Mlčoch v rámci 
debaty Cervantes ¿vivo o muerto?, která 
zhodnotila odkaz tohoto významného 
spisovatele, od jehož smrti si letos 
připomínáme 400 let. 

riky. O peruánských indiánech přijela 
přednášet Olga Vilímková z Vysoké ško-
ly ekonomické a o současných změnách  
na Kubě pak Katarzyna Dembicz z univer-
zity ve Varšavě. 

„Chtěli bychom poděkovat našim part-
nerům, bez jejichž pomoci bychom tuto 
akci nemohli uskutečnit,“ dodávají jed-
nohlasně Ivana Freitagová a Jan Mlčoch 
a vyjmenovávají: Europe Direct, Velvy-
slanectví Španělského království v Praze, 
město Ostrava, Komorní scéna Aréna, 
restaurant Sí, klub Dock a Antikvariát  
a klub Fiducia.                                                                                             

Jan MLČOCH
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ

PhDr. et PhDr. Karolína Kubas Grocholová absolvovala na Ost- 
ravské univerzitě v roce 1997 učitelství angličtiny a němčiny pro 
střední školy. Od roku 1995 studovala paralelně na Fakultě soci-
álních věd Univerzity Karlovy magisterský obor mezinárodních 
vztahů, který ukončila v roce 1999. Pracovala na Finském vel-
vyslanectví v Praze a na Ministerstvu zemědělství ČR. Od roku 
2007 je kariérní diplomatkou Ministerstva zahraničních věcí ČR.  
V letech 2009–2013 působila na Velvyslanectví ČR v Berlíně v pozici 
3. tajemníka. V roce 2015 jí byla přidělena diplomatická hodnost  
2. tajemníka.

KAROLÍNA KUBAS GROCHOLOVÁ

ný, byl vtipný, jeho hodiny patřily k nej- 
oblíbenějším. Také ráda vzpomínám  
na prof. Vaňkovou a dr. Sladovníkovou. 
V Praze jsme byli jen čísla a každý sám 
za sebe. Nebylo běžné si pomáhat. Indi-
vidualismus a rivalita byly cítit pět metrů 
před vstupem. Musím ale říct, že většina 
mých pražských spolužáků jsou úspěšní 
a zastávají prestižní posty.

Paralelně se studiem na Ostravské uni- 
verzitě jste studovala mezinárodní 
vztahy na UK. Jaké předpoklady musí 
mít uchazeč? A jak jste studovala  
na dvou fakultách vzdálených od sebe 
téměř 400 km?

Nutná byla znalost tří světových jazyků. 
Psali jsme test z angličtiny a němčiny 
a esej o evropské integraci. Ústně byl 
zkoušen třetí světový jazyk, v mém pří-
padě španělština, a mezinárodní vztahy. 
Vždy jsem ráda diskutovala o politice  
a přijímací řízení pro mne nebylo těžké. 
Za specializaci jsem si zvolila meziná-
rodní právo. Můj studijní plán obsahoval 
teorii mezinárodních vztahů, fungování 
EU a mezinárodních organizací, řešení 
mezinárodních konfliktů, bezpečnost-
ní architekturu, mezinárodní právo... 
V Praze již byl kreditní systém a měla 
jsem individuální plán. Tak to trvalo dva 
roky, než jsem ukončila studium na OU. 
Obě fakulty jsem vystudovala za šest  
a půl roku.

Kde všude jste zatím působila?

Na finském velvyslanectví v Praze jako 
asistentka velvyslance, pak na minis-
terstvu zemědělství, kde jsem se starala  
o kontrolní mise evropských dotací: bru-
selským inspektorům jsem připravovala 
program a doprovázela je. Chtěla jsem 
se však dostat na ministerstvo zahraničí. 
Tam se jednou za rok či dva koná kon-
kurz, na ten se hlásí přes 1000 uchazečů, 
z nich vyberou kolem deseti. Uspěla jsem 
napotřetí. Po prvním neúspěchu jsem  
si koupila logické testy, trénovala slovní, 
abstraktní a numerické úlohy a zlepšo-
vala prostorovou inteligenci. Úspěch se 
dostavil v roce 2007. Nastoupila jsem do 
odboru EU a po dvou letech jsem vyhrá-
la interní konkurz do politického úseku  
na zastupitelský úřad v Berlíně. Zpočátku 
jsem se zabývala problematikou vyhnání 
a vnitřní politikou SRN, později kulturní, 
krajanskou, vzdělávací a tiskovou agen-
dou.

Oblíbeným tématem vědních i studij- 
ních disciplín je dnes interkulturní ko-
munikace. Jistě máte bohaté interkul-
turní zkušenosti. Které z nich byly pro 
Vás zajímavé?

Při práci ve finské státní správě jsem 
mohla blíže poznat finskou povahu. Fi-
nové jsou naprosto féroví lidé, nikdy 
by si nepřivlastnili nic, co jim nepatří. 
Bývají však zasmušilí. Velkou část roku  
je u nich málo denního světla a zima – to 
se asi také odráží v jejich naladění. Když 
byl manžel vyslán do Baku, dopro

Karolíno, začátky studia jste neměla 
snadné. Byl jste odkázána na sebe. Co 
Vám pomohlo překonat těžkosti?  Měla 
jste už tehdy silnou vizi?

Když jsem byla přijata na OU, pracovala 
jsem na plný úvazek v kasinu, což bylo 
v roce 1992 v Česku nové podnikatelské 
odvětví. V rodině jsem vždy měla oporu, 
ale mamince tehdy zemřel manžel a já 
jsem nechtěla, aby mě maminka podpo-
rovala. Vážila jsem si možnosti studovat 
a nevadilo mi, že jsem po čtyřhodinovém 
spánku vstávala do školy – pracovní doba 
v kasinu byla od 18:00 do 2:30. Začala 
jsem jako krupiérka a rychle jsem se stala 
inspektorkou krupiérů. Práce byla ohod-
nocena nadstandardně – od 4. ročníku 
jsem měla našetřeno na další studia. Že 
jsem to zvládla, to mi dodalo sebevědomí 
a naučilo mě vážit si vydělaných peněz. 
Měla jsem cíl a šla jsem za ním.

Na co z období studia na Ostravské 
univerzitě vzpomínáte nerada, na co 
ráda?

Na alma mater mám jen dobré vzpomín-
ky. Atmosféra na fakultě byla přátelská, 
vlídná, rodinná. Ráda se vracím nasát 
srdečnost, která tu je stále. Vzpomínám, 
jak prof. Svoboda v paralingvistice začal 
zpívat anglické dětské písničky a vášnivě 
dirigoval – aby nás „probudil“. Či jak nás 
dr. Tomášková vyučovala v Komenské- 
ho sadech na trávě. Dr. Broskevič měl 
svůj audiovizuální kurz skvěle připrave-

„Když si něco opravdu přejete, pak se to vyplní.“ 
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koku... A ráda bych na konci profes- 
ní dráhy ve svém CV viděla, že jsem 
zastávala post velvyslankyně v nějaké 
zajímavé zemi. Studovat budu pořád. 
Jazyky si musíme udržovat na úrov- 
ni C1. Mám dluhy vůči ruštině, tu se 
chci konečně pořádně naučit. A rodin-
né plány? Ty jsou nejdůležitější. Pečo-
vat o naše krásné manželství a dobře 
vychovat našeho syna, aby byl šťastný  
a v dospělosti prospěšný společnosti.

Kdybyste mohla být na pár dní jednou 
z vyučujících katedry germanistiky  
a hovořit se studenty, na co byste se jich 
zeptala, co byste jim poradila?

Určitě by mě zajímalo, jakou mají moti-
vaci studovat germanistiku, co se jim na 
němčině líbí, zda mají kontakty s rodilý-
mi mluvčími, jakou profesi by rádi vyko-
návali, jaké téma je zajímá pro napsání 

závěrečné práce, zda usilují o zahraniční 
stáže, kterou německy mluvící zemi na-
vštívili a co je tam zaujalo.

Nedovolila bych si nikomu radit, sama 
udílení rad nemám ráda. Snad bych jim 
jen doporučila, aby využili roky studia 
k tomu, aby se toho hodně naučili. Ne-
jednou jsem v rámci jednání zapůsobila 
na partnery znalostí německé litera-
tury, historie či reálií. Vždy to ocenili  
a na oplátku jsem od nich dostala kontak-
ty či informace, které byly pro mou práci 
důležité.

A pak – aby šli za svými sny a nedali 
se odradit dílčími neúspěchy, které vždy 
přijdou. Aby měli trpělivost a kuráž při 
překonávání překážek. Němci říkají: 
„Wenn man sich etwas wirklich wünscht, 
geht es in Erfüllung.“ Pravdivost tohoto 
rčení mohu potvrdit.
Děkuji Vám za rozhovor.

Pavla ZAJÍCOVÁ

vázela jsem ho i s ročním synem. Hned 
na letišti ho vzal jeden muž do náruče, 
druhý mu dal čokoládu. Naše blonďa-
té modrooké dítě bylo v Baku raritou  
a kamkoliv jsme šli, vzbudili jsme roz-
ruch. O sladkosti jsme měli postaráno. 
Ázerbájdžánci jsou nesmírně přátelští  
a pohostinní. Šokovalo mě ale, jak se 
chovají k životnímu prostředí: Netřídí 
odpad a autem jezdí i na velmi krátkou 
vzdálenost (je fakt, že chodníky mají 
snad z 13. století). 

Němci jsou vesměs precizní, spoleh-
liví, pořádní. Na jednání chodí perfekt-
ně připraveni. My Češi umíme naopak 
skvěle improvizovat, což naši západní 
sousedé tak dobře nedovedou. Český hu-
mor snad Němci nikdy nepochopí. Můj 
manžel je Němec. Doma zpočátku cho-
dil v botách a v obleku. Nechápal, proč 
si Češi doma oblékají neforemné tepláky 
a srandovní papuče. Dnes už já nenosím 
papuče ani tepláky a manžel se přezouvá 
do elegantní domácí obuvi.

Nedávno jste získala na katedře ang-
listiky Filozofické fakulty OU již svůj 
druhý titul PhDr. Kterým tématům jste 
se věnovala? A co je motorem Vašeho 
studia?

Téma mé první rigorózní práce v roce 
2003 na FSV UK bylo „Současné pojetí 
lidských práv a jejich historické výcho-
disko“. Druhou práci, „A Comparative 
Study of English, German and Czech 
Idioms: Fairy Tales by Grimm Brothers“, 
jsem začala psát u prof. Kavky, který mě 
přivedl k zájmu o idiomy již během stu-
dia na OU. Lingvistické rigorózum bylo 
pro mne náročné – byla jsem delší dobu 
ze školy, navíc nás pan profesor bohu-
žel opustil. Zůstala jsem bez školitele,  
ale mé otázky se mnou pak ochotně kon-
zultoval pražský prof. František Čermák 
a Mag. Hana Herrlich z Ingolstadtu.  
A co je motorem mého studia? Je prostě 
třeba, aby na sobě člověk pořád pracoval 
– konkurence je dnes všude obrovská.

Jaké máte další pracovní, studijní a ro-
dinné plány?

Miluji svou profesi, vždy jsem se chtě-
la stát kariérní diplomatkou a jsem 
šťastná, že se mi to podařilo. Chtěla 
bych být vyslána na mise do Tel Avivu, 
Mnichova, Bernu, Washingtonu, Bang- 

Návštěva České školy bez 
hranic ve Frankfurtu nad 
Mohanem 3.12.2011.

Ze státní návštěvy prezi-
denta Miloše Zemana v SRN 
27.6.2013.
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a Karel IV. v tzv. 
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Karel IV. – Dědictví otců
VITA CAROLI III. 
V pasážích Vita Caroli nesledoval Karel pouze motiv panov-
nického ideálu, s nímž jsme se seznámili v předchozích dílech 
našeho miniseriálu, ale zakomponoval do ní též základní pilí-
ře své panovnické ideologie legitimizující vládu Lucemburků 
v českých zemích. Tu opíral nejen o vizi Božského předurčení 
krále a jeho rodu, ale též o moment dynastické posloupnosti, 
který byl ve středověku s představou Boží prozřetelnosti neod-
myslitelně propojen. Tak se čtenář Karlova životopisu v rámci 
četby úvodních kapitol mimo jiné seznamuje se schematickým 
vysvětlením rodové tradice, která sehrávala v Karlově vnímání 
vlády významnou roli: 

„Přeji si proto, aby vám nebylo tajno, že mého otce jménem Jan 
zplodil Jindřich VII., císař římský, z Markéty, dcery vévody bra-
bantského. Jan pojal manželku jménem Elišku, dceru Václava II., 
krále českého, a obdržel s ní Království české, poněvadž nebylo po-
tomstva v královském rodě českém. I vyhnal Jindřicha, vévodu Ko-
rutanského, který měl za manželku starší sestru řečené manželky, 
která později zemřela bez potomstva; ten obdržel Království české 
pro onu sestru dříve než Jan, jak se o tom vypráví jasněji v českých 
kronikách. Tomuto Janovi, českému králi, se narodil v Praze z krá-
lovny Elišky prvorozený syn jménem Václav léta Páně tisícího tří-
stého šestnáctého, dne 14. května o páté hodině ranní.“

(Karel IV. Vlastní životopis, překl. Jakub Pavel, Praha 1978, s. 27)

Výčet předků zahajuje Karel vysvětlením vazby své osoby k lu-
cemburské pokrevní linii. Nejde zde primárně o doklad vazeb na 
lucemburskou či brabantskou oblast (z té pocházela Karlova ba-
bička Markéta), ale o odkaz na císařskou hodnost Karlova děda 
Jindřicha VII., jenž dokázal po dlouhých devadesáti dvou letech 
obnovit tradici císařské korunovace v Římě. Karel, navazující ve 
své říšské politice na Jindřichův odkaz, tak v líčení svých předků 

postupuje logicky od toho, jenž dosáhl nejvyšších met světského 
panování, v čemž jej v době, kdy koncipoval svůj životopis, patrně 
již několik let následoval. 

Z pohledu Karlovy vlády v českých zemích je přirozeně zajíma-
vá především jeho interpretace nástupu Jana Lucemburského na 
český trůn. Karel ve své koncepci cíleně bagatelizuje roli českých 
světských i duchovních elit, které v turbulentních letech 1306–
1310 volily bez ohledu na dědické nároky dosud žijících Přemy-
sloven – dcer Václava II. – české krále. Otec vlasti zde ve zkratce 
opomíjí skutečnost, že právě zástupci zemské obce vedli jednání  
s Jindřichem VII., jež vyústilo v příchod Jana Lucemburského do 
Čech. Namísto toho sleduje moment dynastického propojení Lu-
cemburků s tradičním českým královským rodem, k němuž došlo 
na základě sňatku Elišky Přemyslovny s Janem. V Karlově osobě se 
dle tohoto nazírání spojuje pokrevní linie císařská s linií „přiroze-
ných“ českých králů, což je samo o sobě dostatečným argumentem 
pro legitimitu jeho vlády a moci nad lidmi, neboť i vláda rodu je 
předurčena v Božím plánu.  

Karlovo vidění je v tomto ohledu dynastické. I proto 
zdůrazňuje bezdětnou smrt starší sestry Elišky Přemyslovny,  
díky níž se Karlova matka stala právoplatnou nositelkou linie krá-
lovské krve. Jeho postoj odráží mimo jiné napětí, které za jeho vlády 
panovalo mezi králem a vrcholnými představiteli českých šlechtic-
kých rodů, kteří se v rámci Karlovy monarchistické vize vlády cíti-
li být odsunuti do pozadí. Stejný problém přinášela Karlova vláda  
i v říšském prostředí. Jednoduše řečeno, v politickém myšle-
ní „největšího Čecha“ bylo jen pramálo místa pro rozvoj myš-
lenek raných humanistů, podle nichž se panovnická moc za-
kládala na všeobecné vůli lidu. Karel se cítí být dosazen do čela 
lidského společenství zásahem Boží vůle, jež jej předurčila k to- 
mu, aby svými zákony krotil libovůli zločinného jednání a zajišťo-
val všeobecný smír a řád chodu pozemského světa. 

Připravil Robert Antonín
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
Google generace?
Jsme konfrontováni s oblíbeným výrokem, že „člověk už nemusí nic vědět, protože si všechno může 
vygooglovat“. Konrad Paul Liessmann, rakouský filozof, ve své poslední knize Hodina duchů – Pra-
xe nevzdělanosti píše: „Ustavičné zdůrazňování, jak je nesmyslné plnit hlavy mladých lidí »mrtvým 
věděním«, klame o tom, že v hlavách už žádné vědění není. K nejpodivnějším výsledkům vládnoucí 
praxe nevzdělanosti bezpochyby patří paradox, že zatímco možnosti přístupu k informacím, textům, 
databankám a archivům vědění fakticky v obrovské míře vzrostly a stará stížnost, ve své době jistě 
oprávněná, že mnoha lidem různé ekonomické a technické bariéry brání v přístupu k vědění, už jistě 
neplatí, avšak v sociální skutečnosti je z této univerzální dostupnosti vědění cítit jen málo. Znalosti 
nejobecnějších základů v přírodních vědách se zdají upadat stejně jako vědění o historickém vývoji, 
kulturních souvislostech nebo estetických referencích. V digitálním světě vzkvétají i spiklenecké 
teorie, ezoterické světonázory, pseudovědy a iracionální sliby spásy všeho druhu, jako bychom žili 
staletí před osvícenstvím.“ (s. 70)

     Mladí jsou digital natives (digitální domorodci), staří jsou digital immigrants (digitální přistěhovalci). Možná je 
tento názor – že mladí si přirozeně rozumí s moderními technologiemi – už sám o sobě „digitální rousseauismus“. 
Děti a dospívající totiž toto digitální prostředí netvoří – oni je jen pasivně užívají k hrám a zábavě. Techniku a eko-
nomiku digitalizace vytvořily dospělé mozky s náležitě odbornou erudicí! Mladí neumějí ani řádně googlovat: „Pouze 
vyťukají do Googlu jedno hledané slovo za druhým a pak se zmítají sem a tam: pryč s tím, nic se nevynoří, další pokus. 
Bleskurychle to zahodí, mnohdy i dobrý nález. Myslí si, že umí třídit, ale jednoduše jen všechno prolétnou – velmi 
rychle, velmi hekticky, velmi povrchně. A při první trefě, která se jim jeví napůl obstojná, ihned přestanou.“ (s. 72) 
Mladý příslušník kmene digitálních neoprimitivů se oddává iluzi, že ví dost a bude-li potřebovat vědět víc, snadno si 
to zjistí. Co neví, je, že každé vědění stojí na určité disciplíně. To, na co si mladí lidé stěžují – že škola je nutí cpát si 
do hlavy mrtvé vědění, je ve skutečnosti dáno tím, že jim chybí kontext pro pouhá data, jež stahují z internetu. Bez 
fundamentu a kontextu je všechno vědění mrtvé (s. 74)
     Jenomže tady je třeba mladé kybernauty proti Liessmannovi i hájit. Opravdu je ono penzum vědomostí požadované 
u dílčích zkoušek a závěrečných státnic tím nezbytně nutným fundamentem, bez něhož budou všechny informace  
z knihoven a archivů mrtvé, protože bez kontextu? A opravdu musí všechen ten fundament člověk nosit v hlavě? Ne-
stačilo by na flashce?  Pravda bude někde uprostřed. V postgutenbergovské epoše jsme se jistě někam posunuli, bez-
duché memorování může být nahrazeno externí digitální pamětí. Ale jisté minimum, udržující onoho „ducha“, onen 
„život“, by i dnes absolvent daného oboru měl vždy vědět. A oproti středověkému absolventovi by měl mít mnohem 
vyspělejší schopnost cíleně a účinně vyhledávat další potřebné informace v digitálních knihovnách a archivech, ne-
srovnatelně bohatších a složitějších. Samozřejmě že naše schopnost paměti je oproti té středověké výrazně oslabená. 
K tomu ale Liessmann dodává: „Kdo prošel procesem osvojování vědění, je pak jiný, a to i tehdy, když většinu toho, co 
přitom definitivně zakusil a naučil se, opět zapomene. Teze, že člověk se nemusí nic učit, protože beztak téměř vše 
opět zapomene, ignoruje, že život sám je střídavou hrou vzpomínání a zapomínání. Starší didaktika mluvila o »dušev-
ní stravě« – mnohé z toho, co přijmeme, opět proměněné vyjde. Ale bez této stravy bychom nemohli žít. Věta, že život 
je učení, musí být chápána i z této perspektivy.“ (s. 75–76) 
     Liessmann si všímá skutečných vymožeností, které nám digitální technologie a internet skýtají, a které se dají 
využít k lepšímu vzdělávání. Na internetu je možno sledovat přednášky těch nejlepších profesorů, stáhnout si kva-
litní učebnice, dokonce je možno zdarma studovat MOOC – dálkové kurzy na nejprestižnějších univerzitách. Zdá se,  
že kvůli takovým novotám skutečně končí škola jako instituce, vzdělávání může být najednou vysoce individualizo-
vané. Jako by se projekt humanismu a osvícenství teprve teď mohl plně uskutečnit. Škola jako instituce ale zůstává, 
avšak s jiným obsahem a cílem – spíše jako sociálně pedagogické zařízení k opatrování dětí po dobu, kdy nevíme, co 
bychom si s nimi jinak počali. 
     Navzdory tomu však některé staré cíle vzdělávání škole zůstávají i v digitální epoše: „Sem patří základní vědění, 
jež dovolí vybírat to správné z řady nabídek; patří sem školená soudnost, jež umožní odlišit důležité od pochybného, 
smysluplné od nesmyslu; a patří sem stará dobrá ctnost sebekázně, bez níž individuálně utvářená vzdělanostní kariéra 
upadne do nekonečného kurzu větření a přeskakování. Digitální svět vědění a v něm generované módy a trendy nutí 
etablované vzdělávací instituce, aby se upamatovaly na to, co v digitálním světě není k mání nebo ne tak jednoduše. 
Pak se ukáže, že tato specifika mají velmi mnoho do činění s původními koncepty a programy vzdělávání. Sem patří 
především možnost vstoupit do bezprostředního kontaktu s lidmi, kteří mají ještě co říct i vzhledem k pestrým infor-
macím všeho druhu, které se na nás valí. Digitální svět vědění, jakkoli podivně to mnohým uším může znít, povede  
k renesanci učitele.“ (s. 80)

Připravil Vladimír ŠILER


