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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Barokní architektura
V českých zemích

K nejstarším barokním stavbám na našem území patří Matyášova brána na Pražském hradě z roku 1614, která spojuje první hradní nádvoří s druhým. Stavbu navrhl architekt
Giovanni Maria Filippi (1565–1630). V první polovině
17. století, v období třicetileté války, si nechal na Malé Straně
postavit výstavní palác Albrecht z Valdštejna. Součástí stavby bylo vše, co patřilo k přepychovému baroknímu paláci
(velký sál, kaple, sala terrena, zahrada s fontánou, jízdárna,
konírny…).
V českých zemích 17. a 18. století působila řada zahraničních architektů, kteří navrhovali stavby církevní (kostely)
i světské (paláce, zámky). Burgunďan Jean Baptiste Mathey
(1630–1696) navrhl Arcibiskupský palác a zámek Troja v Praze. Giovanni Battista Alliprandi (asi 1665–1720) působil
v Praze od roku 1696 a byl autorem řady projektů i mimo
Prahu. Známý je např. kostel Nejsvětější Trojice v Kuksu.
Jednou z největších barokních staveb v Praze je jezuitská
kolej Klementinum na Starém Městě. Z paláců pak jistě zaujme Černínský palác, který navrhl Francesco Caratti (asi
1620–1677), ale dostavěl jej až v 18. století jeden z nejžádanějších architektů František Maxmilián Kaňka (1674–1766).
Ten provedl i dostavbu Klementina a pro jezuity snad navrhl i postavil kostel sv. Klimenta. Spolupracoval i s dalšími
barokními umělci, kupř. se sochařem Matyášem Bernardem
Braunem a malířem Václavem Vavřincem Reinerem.
Významným barokním architektem byl i Kryštof Dientzenhofer (1655–1722). Byl pravděpodobně prvním stavitelem v Čechách, jenž navrhl stavby vzniklé průnikem elipsoidů. Hovoří se o tzv. dynamickém baroku. Takovou stavbou
je např. nádherný chrám sv. Mikuláše na Malé Straně, u něhož navrhl průčelí a loď. Jeho syn Kilián Ignác Dientzenhofer (1689–1751) byl ovlivněn italským barokem a v pozdním období své tvorby se nechal inspirovat francouzským
klasicismem. Pracoval pro nejrůznější církevní řády a jeho
kostely najdeme po celých Čechách. Je považován za architekta, který dotvořil panorama Prahy, především pak velkolepou kupolí a věží chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně.
Z barokních zámků nově postavených i přestavěných
jmenujme Karlovu Korunu, Mnichovo Hradiště, Jaroměřice
nad Rokytnou, Humprecht nebo arcibiskupský zámek v Kroměříži.
Marek ZÁGORA

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně (detail)

Valdštejnský palác na
Malé Straně

Jaroměřice
nad Rokytnou
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SOLÁŇ – VALAŠSKÝ PARNAS
Jaroslava Hýžová
„Cílem není malovat život, ale dát život malbě.“
(P. Bonnard)
Dosud v našem povídání o valašských malířích figurovali
pouze muži. Nebyli to však pouze oni, kdo povznášeli
kulturu svého rodného kraje! Také tvorba žen dosahovala
v některých případech až k nebesům. Malířka Jaroslavá
Hýžová je toho dobrým příkladem.
Osudy Jaroslavy Hýžové se začaly psát roku 1915 v Prostřední Bečvě. Dětství
malířky nebylo jednoduché, příčinou byla nejen všude kolem zuřící první
světová válka, ale také sám těžký život v drsné horské přírodě. Přesto všechno
si Hýžová Valašsko zamilovala, o čemž svědčí i tento její výrok: „Kdybych
se nestala malířkou, musela bych být básnířkou nebo tanečnicí, abych tak
mohla světu vyzpívat své uchvácení z tohoto koutu země a jeho lidu.“ Po absolvování gymnázia ve Valašském Meziříčí si Hýžová zvolila dráhu učitelky. Kvůli
chatrnému zdraví však musela toto povolání opustit a právě tehdy si postupně
začala plnit svůj sen - stát se malířkou. V době protektorátu studovala
na Sychrově malířské akademii v Praze. Během studií tak měla možnost seznámit se s nejaktuálnějšími uměleckými proudy své doby. Její raná díla vycházela
svým tvůrčím zaměřením z moderního malířského jazyka Skupiny 42. Bleskově
se rozvíjející kariéru nadané umělkyně však přerušily mateřské povinnosti
a následně i rozpad manželství a návrat na rodné Valašsko. Přes všechny tyto
nelehké situace se malířka i nadále umělecky rozvíjela. Na rodné půdě se začala
tematicky vracet k motivům rodného kraje, přičemž stále čerpala z moderních
technik, které si osvojila během svého pražského pobytu. Důležitou úlohu
v jejím uměleckém životě sehrál zájezd do Paříže v roce 1957. Právě tam,
v malebném městě nad Seinou, nalezla díla Hýžové nový výraz. V tomto období
malířka doslova propadla modré barvě. Stalo se to, jak vzpomíná umělkyně:
„jednoho jarního podvečera kolem vázy s kyticí blatouchů postavené na okně
proti šeřícímu se stmívání“. Ani tato fascinace však netrvala věčně. „Charakteristická radostnost ‚modrého období‘, jíž se vyznačovala díla ze 60. let, se v dalším
desetiletí proměňuje v tichou reflexi nad lidským životem.“ Na plátna Hýžové
pronikají čím dál častěji motivy valašských žen, bytostí, které ani jejich těžké
osudy neodnaučily milovat druhé. V dalších letech se umělkyně uchýlila také
k abstraktnějším tématům, nemalovala už jen to, co na vlastní oči viděla,
ale hlavně to, co si sama hluboce prožila, jako zklamání, stesk, doteky či snění. Díky svému osobitému pohledu na Valašsko se Hýžová stala jednou z ikon
tohoto regionu. Celá léta strávená na Valašsku se hojně angažovala ve zdejším
kulturním životě. Zemřela v roce 1992 ve Valašském Meziříčí, dnes je pochována
po boku největších valašských legend na Valašském Slavíně.
Petr LIGOCKÝ,
doktorand FF

Magický měsíc

Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky zasílejte ve formátu doc, docx, odt nebo rtf. Fotografie v samostatných souborech jpg (nikoli vložené do textu). U všech snímků
uvádějte popisek a jméno autora. Dodržujte stanovený rozsah článků – jedna strana v Listech FF OU vychází cca na 3 500 znaků včetně mezer.
Redakce si vyhrazuje právo texty gramaticky opravovat, drobně stylisticky upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit.
Příspěvky do červnového čísla zasílejte e-mailem na adresu eva.mrhacova@osu.cz nejpozději do 15. 6. 2016. Příspěvky zaslané po tomto datu
nebudou do červnového čísla zařazeny.
Listy Filozofické fakulty Ostravské univerzity č. 5/2016 – květen, ročník sedmý. LISTY JSOU NEPRODEJNÉ
Redakční rada: předsedkyně: doc. PhDr. Eva Mrhačová, členové: doc. Robert Antonín, Ph.D., Mgr. Jana Bolková, Mgr. Tereza Čapandová,
Mgr. Petr Ligocký, Mgr. Roman Polách, ThLic. Vladimír Šiler, Dr., doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D., Mgr. Marek Zágora.
Barevná elektronická verze Listů je dostupná na webu FF OU v rubrice Ze života fakulty na adrese: http://periodika.osu.cz/listyff
©Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2016.
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Jaro v horách

V zahradě

Výkřik v mlčení

Kotlová v létě

Večerní zahrada
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VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH
Karel Paulík
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc., vystudoval jednooborovou psychologii
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po absolutoriu působil v Psychologickém ústavu tehdejší Československé akademie věd,
kde získal vědeckou hodnost kandidáta psychologických věd (CSc.)
Poté pracoval několik let jako psycholog v průmyslovém podniku
a psychologickém poradenském zařízení. Habilitoval se v oborech obecná psychologie a školní a poradenská psychologie a profesorem se stal
v oboru pedagogická psychologie. Více než 30 let působí jako vysokoškolský učitel na univerzitách v ČR a na Slovensku. V současné
době pracuje na katedře psychologie FF OU, kde přednáší budoucím
psychologům i studujícím dalších oborů. Absolvoval řadu studijních
a přednáškových pobytů na univerzitách v Polsku, Slovensku a Velké
Británii. Kromě toho provozuje poradenskou praxi zaměřenou na
problémy vztahů dospělých a vrcholových sportovců. Prof. Paulík je
zkušeným výzkumným pracovníkem, který se podílel jako hlavní řešitel
nebo spoluřešitel na řadě výzkumů podporovaných granty GAČR,
MŠMT, Ministerstva zdravotnictví. Je autorem nebo spoluautorem
mnoha odborných knižních a časopiseckých publikací (mimo jiné devíti
odborných knižních publikací a deseti kapitol v odborných knihách),
řady výzkumných zpráv, recenzí a odborných posudků. Jeho publikace
jsou citovány domácími i zahraničními autory.
K nejúspěšnějším knižním publikacím prof. Paulíka patří monografie „Psychologické aspekty pracovní spokojenosti
učitelů“ (1999) a „Psychologie lidské odolnosti“ (2010), jejíž druhé doplněné vydání se právě připravuje v pražském
vydavatelství Grada Publishing.
Eva MRHAČOVÁ

Jak to chodí na Univerzitě Konštantína Filozofa
v Nitře
V Nitře jsem působil pět let jako profesor na Katedře psychologických věd
Fakulty sociálních věd a zdravotnictví Univerzity Konštantína Filozofa
(UKF). Přednášel jsem psychologické
disciplíny, garantoval dva studijní programy a byl členem vědecké rady.
Krajské město Nitra je administrativním společenským centrem rozloženým na jihozápadě Slovenska v krásném přírodním prostředí. Říká se,
že bylo, podobně jak Řím, založeno na
sedmi pahorcích.
Ve slovenských dějinách toto město
sehrálo významnou úlohu. Jeho území
bylo bohatě osídleno od pradávna. Příznivé klima vytvářelo dobré podmínky
zejména pro rozvoj zemědělství. Mimo
jiné se zde daří i vinné révě.
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Podobně jako v Ostravě, také v Nitře
vznikla univerzita na základech tehdejší samostatné pedagogické fakulty. Založena byla v roce 1996 s intencí
stát se centrem vysokoškolského vzdělávaní, tvořivého vědeckého bádání
a umělecké činnosti. Na úspěšném naplňování této intence UKF programově spolupracuje s orgány města, kraje
i se Slovenskou zemědělskou univerzitou, která v Nitře vznikla roku 1952.
UKF tvoří pět fakult: fakulta sociálních věd a zdravotnictví, fakulta
středoevropských studií, pedagogická
fakulta, filozofická fakulta a fakulta
přírodních věd. Služby pro celou univerzitu zajišťují Centrum informačních
a komunikačních technologií, univerzitní knihovna, univerzitní jídelna
a studentské domovy. Pomoc, du-

chovní podporu a pastorační péči studentům i zaměstnancům poskytuje
Univerzitní pastorační centrum. UKF
nezapomíná ani na celoživotní vzdělávání, což mimo jiné dokládá působení
Univerzity třetího věku. Prostor pro
komunikaci s úspěšnými absolventy
i mezi nimi navzájem poskytuje Klub
absolventů. Zájmy studentů hájí Studentský parlament.
UKF se významným způsobem zapojuje do společenského a kulturního
dění ve městě i v regionu. K oblíbeným
každoročním společenským událostem
se řadí např. univerzitní ples. K nejvýznamnějším akcím překračujícím
regionální rámec, na nichž UKF participuje, patří Agrofilm a mezinárodní
festival Divadelní Nitra 2016. Agrofilm
je jedinečný festival s více než
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třicetiletou tradicí. Vedle zemědělských
a potravinářských témat se zabývá také
otázkami velkého interdisciplinárního
tématu kvality života lidí a možnostmi jejího zvyšování. Součástí festivalu
jsou i různé doprovodné programy vědeckého i uměleckého charakteru pod
heslem „setkání vědy a umění“. Při organizování festivalu Divadelní Nitra
mají dostatečný prostor pro uplatnění
také studenti.
Za pozornost stojí i publikační aktivity UKF. Kromě množství vědeckých
prací zde vychází univerzitní časopis
Náš čas a studentský časopis Občas nečas. Užitečné informace pro studenty
i zaměstnance přinášejí také elektronické informační listy.
Dále se pokusím přiblížit zejména život na fakultě sociálních věd a zdravotnictví (FSVaZ), kterou jsem měl možnost poznat blíže. Vznikla v roce 2001
a svůj dnešní název má od roku 2004.
Nabízí studijní programy orientované
na psychologii, sociologii, sociální práci, sociální a misijní práci v romské komunitě, ošetřovatelství, veřejné zdravotnictví, zdravotnické záchranářství
a fyzioterapii. O studium je velký zájem. Absolventi se uplatňují ve státní
a veřejné správě, v síti různých sociálních a zdravotních služeb, ve vědě
i výzkumu. Naše ostravská katedra
psychologie udržuje již řadu let odborné kolegiální kontakty s katedrou
psychologických věd UKF. K osobním
setkáváním využíváme zejména vědecké konference i program ERASMUS.
Zmíněná katedra je personálně větší
a má ve srovnání s námi širší záběr.
Zajišťuje výuku ve všech typech studia psychologie. Kvalitou výuky se řadí
k předním pracovištím připravujícím
odborné psychology na Slovensku. Na
výuce psychologie a vědeckém výzkumu v této oblasti se na FSVaZ podílí
také Ústav aplikované psychologie.
Větší část svého působení na katedře jsem strávil na pracovišti v centru města v budově, jejíž prostorové
možnosti byly poněkud stísněné. Až
později se katedra spolu s dalšími pracovišti FSVaZ přestěhovala do nově
zrekonstruované prostornější budovy
v blízkosti fakultní nemocnice, kde se
studentům i vyučujícím přece jen snad
o něco lépe „dýchá“, i když staré prostory měly také něco do sebe díky útulné atmosféře a blízkosti historického
a kulturního centru města.
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Studenti mají řadu možností rozvíjet svou odbornou psychologickou
poznatkovou bázi i výzkumné a publikační předpoklady mimo pravidelnou výuku. Katedra psychologických
věd spolu s Ústavem aplikované psychologie pořádá zajímavé a podnětné
přednášky významných odborníků na
aktuální témata, pravidelně se konají
studentské vědecké konference a v letošním roce katedra pořádá nebo spolupořádá dvě mezinárodní vědecké
konference. Aktivita studentů se uplatňuje v řadě dalších akcí. Mne zaujalo
např. promítání psychologicky pozoruhodných filmů v rámci Psychokina
spojené s besedou s pozvanými odborníky. Řada studentů se dobře baví
na pravidelných setkáních, jimž se tu
říká Katedrovica. Mnozí z nich se rádi
zúčastňují také univerzitního plesu, na
němž se někteří z nich podílejí i organizačně.
Za svého pracovního pobytu jsem
měl příležitost setkat se s řadou významných slovenských (vlastně by
bylo na místě vzhledem k jejich vědeckému renomé říci přinejmenším československých) psychologů. Uvedu jen
dva z nich, kteří již bohužel nežijí, a jejichž přátelství považuji za čest. Jedná
se o profesory Jozefa Daniela a Ivana
Štúra. S prof. PhDr. Jozefem Danielem,

DrSc., nás pojil kromě jiného i zájem
o problematiku psychické zátěže, v níž
byl uznávaným odborníkem. Jeho vědecký přínos v této oblasti byl již v roce
1992 pozitivně hodnocen např. v prestižním periodiku European Review
of Applied Psychology. Zaměření prof.
PhDr. Ivana Štúra, CSc., se neomezovalo jen na vědu. Při setkání s ním bylo
velmi příjemné těšit se z jeho moudrého nadhledu a smyslu pro humor, pro
které ho měli rádi kolegové i studenti.
Inspirativní názory profesora Štúra
na život, výchovu, vztahy mezi ženami
a muži lze ilustrovat příkladem z knihy „Kto chce žiť, nech sa kýve“: „Netreba veľmi vychovávať, treba pekne
žiť, dieťa sa pridá. Keď si sťažujem
na vlastné deti, tak si vlastne sťažujem
na to, ako som ich vychoval, ako som
s nimi žil.“
Na dobu svého pobytu na UKF rád
vzpomínám a rád se sem při různých
příležitostech vracím. Mám-li příležitost, zavítám na některé ze známých
míst, k nimž patří např. Piaristický
kostel sv. Ladislava, Nitranská galerie,
Nitranský hrad s katedrálou, řadící se
k nejcennějším kulturním památkám
na Slovensku. Za pěkného počasí je příjemný výstup na Zobor či Kalvárii.
Karel PAULÍK
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI KVĚTNU
Studentské vědecké
– velké
filozofické
Rozhovor
s konference
rektorem
utéma
Karla
IV.fakulty
Dnes je pátek 13. května 2016. Zítra časně zrána tomu bude
700 let od chvíle, kdy se narodil velký český král Karel IV.
Vaše Magnificence pane rektore, který z činů tohoto vladaře
pokládáte za největší?
Všechny Karlovy tvůrčí myšlenky a jejich realizace byly veliké
– katedrála, most, hrady..., ale nad všemi podle mne vyniká
jedna jediná - založení první středoevropské univerzity,
která se stala základem naší vzdělanosti. Karlovo dětství na
francouzském královském dvoře mělo významný důsledek
- navštěvoval tam Sorbonnu a poznal, jakou cenu má taková
instituce pro zemi... Založení univerzity byl velkorysý akt s vizí
do budoucnosti.
Jak se Vám líbí výstava, kterou FF připravila ke Karlově
poctě?
Pochopitelně líbí a rád bych autorům poděkoval. Velmi mne
zaujal obrovský rodokmen rodu Lucemburků, jehož „součástí“
je i „princ František Lobkowicz“, sídelní biskup ostravskoopavské diecéze a dlouholetý člen vaší vědecké rady! Velmi
mě těší, že naše univerzita vzpomněla toto významné výročí.
Současně bych v této souvislosti chtěl připomenout další akci,
kterou kolegové z naší univerzity chystají. Dr. Velek z fakulty
umění napsal zajímavou „hudební“ hru „Skladatel aneb trýzeň
za Karla IV“, premiéru bude mít v den české státnosti 28.9.
v Praze a věřím, že najdeme možnost ji inscenovat i u nás
v Ostravě. A pokud mohu pocty rozšířit – jsem velice rád,
že se univerzita přede-vším akcemi vaší fakulty připojila
k ostravským institucím i v projektu „Shakespeare Ostrava
2016“ ke 400. výročí úmrtí tohoto dramatika.
Čas běží velice rychle. Už je to více než rok od chvíle, kdy
jste, obrazně řečeno, usedl na „rektorský stolec“. Vzpomněl
byste si, jaká myšlenka vás v tu chvíli napadla?
Asi – hlavně to ne..pokazit.
Rok je velmi krátká doba, ale přece jen: co se Vám z Vašich
záměrů podařilo uskutečnit?
Myslím, že se nám podařilo po bouřlivých diskuzích připravit
smysluplný Dlouhodobý záměr 2016-2020, pozitivně přijatý
nejen akademickým senátem, ale i vědeckou radou a správní
radou. Upravili a zpřesnili jsme řadu směrnic a věřím, že jsme
dobře připraveni na nedávno schválenou novelu VŠ zákona.
Rozběhly se, dle mého názoru velice dobře, práce na připravovaných projektech OP 3V. Po prvotních potížích se podařilo
navázat plodnou spolupráci s většinou fakult. Až nečekaně
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obtížnou se ukázala příprava nového webu, ale bude spuštěn
v plánovaném termínu počátkem semestru. Vytvořili jsme
nový vizuální styl univerzity a výrazně zlepšili prezentaci
univerzity navenek – velkou radost mám například
z online magazínu OU@live, který je skutečně aktuální
a živý, i z úspěchu našeho stánku na veletrhu vysokých škol
Gaudeamus v Brně. Těším se na akce k 25. výročí založení
naší univerzity, především na „Jsme Ostravská“ na Masarykově
náměstí a společnou večeři všech zaměstnanců univerzity
v předvečer výročí jejího založení. Za významné také považuji
navázání úzké spolupráce s rektory obdobných „menších“
univerzit, což je nesmírně důležité v rámci jednání o financování a podobě vysokoškolského vzdělávání
v následujících letech.
Jakých změn doznal za ten rok rektorát?
Mnohokrát jsem zdůraznil, že za stávající finanční situace
nebudeme v letošním roce navyšovat rozpočet rektorátu
s výjimkou posílení právního oddělení a oddělení interního
auditu, což se v průběhu minulého roku ukázalo jako zcela
nezbytné. Přesto se nám však vnitřními úsporami a využitím
prostředků z nově získaných projektů podařilo vytvořit mj.
funkční International Office a PR oddělení, které pracují dle
mého názoru skvěle a jejichž práce pomáhá nejen univerzitě
jako celku, ale i jednotlivým fakultám. A jsem také rád,
že se rektorát již nezamyká v 15.30, ale je otevřen
do 18 hodin a pracuje se tam mnohdy
podstatně déle....
Pane rektore, jste častým návštěvníkem ostravských
divadel a koncertní síně. Měl jste v poslední době nějaký
silný umělecký zážitek?
V Národním divadle moravskoslezském jsem nedávno viděl
už podruhé úžasnou Hanu Fialovou jako Edith Piaf, což byl
velký zážitek, a příjemně mě překvapil Král Ubu. A konečně
jsem byl v Aréně na Ruské zavařenině, na kterou jsem se chystal
od doby, kdy byla vyhlášena nejlepší českou inscenací roku
2013 a skutečně právem. Rád bych také zmínil výstavu v Domě
umění věnovanou Leopoldu a Paulovi Kupelwieserovým. Paul
Kupelwieser, který byl opravdu mimořádná osobnost a Ostravu
nesmírně ovlivnil, stále není tak známý, jak by si zasloužil,
navzdory zájmu, který mu historikové z vaší fakulty v čele
s děkanem Zářickým věnují.
Na jakou otázku, která Vám dosud nikdy nebyla
položena, byste Vy sám rád odpověděl?
Univerzity připravují na profesní život. Přitom to, na čem
nakonec nejvíce záleží, je kvalita osobního života – a na to
studijní obor nemáme. Neměli bychom založit fakultu
harmonie? Osobního štěstí? Vztahů?
Za odpovědi a příjemné chvíle u Karla IV. v předvečer jeho 700.
narozenin poděkovala za sebe i za redakci Listů FF
Eva MRHAČOVÁ
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ROSTEME! Máme docentku pro obor klasická filologie!

S

velkou radostí oznamujeme celé akademické obci, že po úspěšném habilitačním řízení na FF MU
v Brně byla panem rektorem Masarykovy univerzity, doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D.,
k l. květnu 2016 jmenována docentkou pro obor klasická filologie paní Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Téma její habilitační práce: Robert Olomoucký: Výklad Písně písní,
téma její habilitační přednášky: Stopy biblické hermeneutiky ve středolatinské literatuře.
Docentura paní Anny Pumprové, získaná pro tak vzácný obor, jakým je klasická filologie, dále zvyšuje
prestiž naší filozofické fakulty.
Redakce Listů FF nové paní docentce z celého srdce blahopřeje!
Eva MRHAČOVÁ

Nový obor Latinský jazyk a latinská kultura
Na naší fakultě byla po vzniku
univerzity založena celá řada nových
oborů. K těm, které vyžadovaly
největší úsilí, patří latina...
V květnu 2006, v našich začátcích
budování oboru latina, se k této otázce
vyslovil na mou prosbu Peter Demetz,
emeritní profesor prestižní americké
univerzity Yale. Řekl, že na Yale je
doktorské studium nemyslitelné bez
latiny, ta že je součástí studia kteréhokoli
humanitního oboru. Zkouškou z latiny,
která obnáší přečtení, přeložení a analýzu
3/4 stránky latinského textu, musí projít
každý student doktorského studia. Yaleova
univerzita má latinský nápis dokonce
i na svém logu!

LUX ET VERITAS – Světlo a pravda!
Na našich gymnáziích byl předmět latina tradičním
předmětem učebního plánu ještě dlouho po 2. světové
válce, dokonce i po nástupu totalitního režimu a po zřízení
„jedenáctiletých středních škol“. Postupně však byla latina,
od starověku jediný mezinárodní jazyk evropské vzdělanosti
a kultury, zatlačována – a dnes je situace v tomto ohledu tak
žalostná, že studenty filologie musíme nejprve naučit,
co je to singulár, plurál, substantivum, imperativ apod.,

aby vůbec mohli začít studovat gramatiku
jakéhokoli jazyka.
Z duše mi mluvil článek Jakuba Žytka,
předsedy Asociace učitelů latinského
jazyka, otištěný v Lidových novinách
18. 1. 2014 (mimochodem, je to syn naší
paní Žytkové ze studovny FF), který
napsal: „Latina se už nezdá naplňovat
veřejností sdílené představy.“ Převládl
názor „k čemu jim ta latina vlastně bude,
když se s ní už nikde nedomluví?
Já jsem inženýr a latinu jsem v životě
nepotřeboval, je to zbytečné přetěžování“.
Těžko takovým vysvětlovat, že i v jejich
titulu je skryto duševní nadání, latinsky
ingenium. Latina je podle krátkozrakých
technokratů nepotřebná, „neboť
je v praxi neupotřebitelná,... nereaguje
na potřeby práce, to jest nelze ji efektivně zpeněžit ani do ní
s rychlou a zjevnou návratností investovat.“
S napětím jsem si před časem přečetla zápis o bouřlivé
diskusi v našem senátu FF, jejímž výsledkem bylo zaplaťpánbůh schválení nové samostatné katedry – katedry
latinského jazyka a latinské kultury k 1. 1. 2014.
Obor „latinský jazyk“ jako jeden z jazyků klasické filologie
a jazyků mezinárodní evropské vzdělanosti se dnes v naší zemi
studuje pouze na čtyřech univerzitách – pražské, brněnské,
olomoucké a – ostravské.
Eva MRHAČOVÁ

Životní jubileum profesora Josefa Fronka

23. května oslavil v plné síle a v plném pracovním nasazení krásné osmdesáté narozeniny významný
český lexikograf, anglista a emeritní profesor filozofické fakulty naší univerzity, pan Josef Fronek, Ph.D.
Pan profesor je autorem největšího jednosvazkového oboustranného Velkého anglicko-českého a českoanglického slovníku (Leda, 2007) a v současné době provádí závěrečné korektury na druhém, rozšířeném
vydání tohoto lexikonu. Jubilantovi přejeme zejména pevné zdraví, neutuchající elán a další zajímavé
počiny na poli lexikografie a lingvistiky. Zároveň se těšíme na podzimní setkání s panem profesorem, kdy
se na katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU uskuteční křest jeho výše zmíněného unikátního díla.
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Michael Žantovský na FF OU o Václavu Havlovi
Michael Žantovský je osobou, která se pohybuje v českém
kulturním prostředí bezmála půl století. V letech 1967–1973
vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor
psychologie a na konci sedmdesátých let byl také na studijním
pobytu na kanadské McGill University v Montrealu. Za normalizace působil jako překladatel na volné noze – český čtenář
mu vděčí především za uvedení knižního díla Woodyho
Allena. Překlad Allenovy knihy Vedlejší příznaky způsobil
v roce 1985 literární senzaci, neboť do té doby se v našich
krajích postmoderní literatura takřka nevyskytovala. Je
také autorem mnoha esejů o americké literatuře – do slavné
antologie Od Poea k postmoderně, jejímž editorem byl Martin
Hilský, přispěl Žantovský také několika texty. V listopadu 1989
byl spoluzakladatelem Občanského fóra, po sametové revoluci
byl několik let poradcem a tiskovým mluvčím prezidenta
Václava Havla a působil jako diplomat ve Spojených státech
a v Anglii.
Nyní Michael Žantovský působí jako ředitel Knihovny
Václava Havla, instituce, jež shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje,
šíří a hájí myšlenkový, literární a politický odkaz prvního
polistopadového prezidenta. V nynější době Žantovský vyjíždí
jako zástupce této instituce po celé ČR, navštěvuje střední
školy, gymnázia, vysoké školy i kulturní subjekty. 10. května
vystoupil před studenty Filozofické fakulty Ostravské
univerzity. Jeho přednášku na FF OU organizačně zaštítila
katedra české literatury a literární vědy ve spolupráci
s občanským sdružením PANT. Michael Žantovský vystoupil
před studenty nikoli s přísně předpřipravenou přednáškou,
jeho vystoupení vedl docent Jan Malura otázkami, na které
Žantovský reagoval posluchačsky velice vstřícně a zároveň
fundovaně. Mluvilo se o literárních počátcích Václava
Havla – o Havlovi básníkovi, Havlovi dramatikovi či o jeho
undergroundových aktivitách. Jestliže předešlý večer
se ve Fiducii hovořilo především o Havlově osobním životě

a o zákulisních politických pikantnostech, pak vystoupení
na FF OU bylo velice komplexním a soustředěným
představením literární a kulturní erudovanosti Václava Havla.
Diskutovalo se o Havlově myšlenkovém odkazu například
v souvislosti s problematickými tématy poslední doby
(uprchlická krize a Havlova filozofie každodennosti, dnešní
pasivní společnost). Svým vystoupením Michael Žantovský
prokázal, že odkaz Václava Havla není pro dnešní dobu
zapomenutý, je naopak naprosto aktuální, živý a nadčasový.
Roman POLÁCH

Ars poetica – Puškinův památník 1966–2016
Recitační a pěvecká soutěž Ars poetica –
Puškinův památník slaví letos 50 let od svého
založení. Je to nejstarší evropská soutěž ve zpěvu
a recitaci v cizím jazyce. Inspirací k poetickému
názvu soutěže byly první verše Puškinovy básně,
parafrázující Horatiovo Exegi monumentum
„Já postavil si památník, jenž přečká říše“.

V 70. a 80. letech se Puškinova památníku v Československu
každoročně účastnilo kolem půl milionu soutěžících, žáků
a studentů. Soutěží prošla ve svém školním věku řada našich
předních pěvců (Ivan Kusnjer, Eva Urbanová, Kateřina
Kněžíková, Bára Basiková...) i dramatických umělců
(Filip Čapka, Táňa Medvecká...).
Na organizaci krajského kola soutěže se v minulosti podíleli
i pedagogové z naší fakulty – doc. Lepilová, doc. Vavrečka,
doc. Mrhačová, v současnosti především dr. Nedomová. Té se
také podařilo v letošním jubilejním roce zorganizovat krajské
setkání učitelů ruského jazyka, kteří připravovali a připravují
žáky a studenty na Puškinův památník.

Setkání obohatil svým hodnotícím projevem Mgr. Jiří
Klapka, předseda České asociace rusistů.
Krásné soutěži s poetickým názvem přejeme hodně
účastníků i v příštích letech.
Eva MRHAČOVÁ
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Vyšla krásná knížka

R

ádi informujeme akademickou obec, že v nakladatelství
DAUPHIN v prestižní edici Ethnos vyšla „našemu“
docentovi Miroslavu Černému krásná publikace s doslovem
významného antropologa Zdeňka Justoně. Kniha má název
SLOVEM SVĚT. PŘÍBĚHY MIZEJÍCÍCH JAZYKŮ.
Miroslav Černý, kterého jste v minulém čísle Listů FF
poznali jako lingvistu, je také antropolog. Kulturní antropologii
se zaměřením na indianistiku mj. studoval distančně na University of Oklahoma. S problematikou revitalizace jazyků
a kultur se dále seznamoval během výzkumných pobytů
v Tromsø a Darwinu. Zájem o menšinové populace světa
promítl do dlouhé řady svých učebních, odborných
i populárně-naučných textů (např. Homo loquens: Vybrané
kapitoly z lingvistické antropologie, 2009; Pátá rovnoběžka:
Přírodní národy Asie, Afriky a Ameriky, 2011; Poselství prachu:
Mýty a legendy Šošonů, 2013; Past, Present, and Future
Prospects of Indigenous Language Documentation and Maintenance: A Source Book, 2015). Kromě Antarktidy cestoval po
všech kontinentech.
A nyní krátká anotace k „čerstvě“ vydané knížce, jak je
uvedena na jejím přebalu:
„Jedním z aktuálních témat, jež na sebe v posledních
letech strhávají značnou pozornost, jsou radikální změny
v jazykové mapě světa. Odhaduje se, že z přibližně 6000 jazyků,
jimiž se v tuto chvíli na planetě aktivně hovoří, do konce 21.
století rovná polovina zanikne. V knize Miroslava Černého se

Autor v Zimbabwe
vydáme na vzrušující výpravu napříč naším umlkajícím světem
a vyslechneme příběhy pěti mizejících jazyků a kultur, jejichž
nositele autor v posledních letech při svých cestách navštívil.
Ať už v saharské poušti, cejlonském pralese, australské buši,
arktické tundře či v horách západu Ameriky, vypravěč nás
nenechá na pochybách, že hlavní bohatství lidstva spočívá
v rozmanitosti. Je třeba ji chránit.“
Autorovi gratulujeme k vydání krásné knihy!
Eva MRHAČOVÁ

Studentská vědecká konference katedry sociologie

V

úterý dne 29. března 2016 uspořádala katedra sociologie
v pořadí již 4. ročník studentské vědecké konference.
Místem konference již nebyl sál Staré arény na Masarykově
náměstí, ale sál Klubu Atlantik, který je kapacitně větší
a umožnil tak účast většímu počtu zájemců.
Konference se zúčastnilo 6 vyučujících a 59 studentů.
Na konferenci vystoupili studenti prezenčního i kombinovaného studia oborů sociologie a management v neziskovém
sektoru.
Odborná porota (4 členové katedry sociologie a studentka
z publika Dagmar Tížková) vybrala tři nejlepší vystoupení.
První místo získala Lenka Třeštíková (3. ročník PS, Sociologie,
KSE, téma: Požívání alkoholu u studentů středních škol),
Na druhém místě se umístila Radmila Kaděrová (2. ročník
PS, Kulturní dějiny, Katedra dějin umění, téma: Cestování dětí
a mládeže od druhé poloviny 20. století), třetí místo získaly
studentky Pavlína Mularčíková a Aneta Matějovičová
(2. ročník PS, Sociologie, KSE, název prezentace:Uprchlická
krize z pohledu českých a německých médií). Cenu publika
získala Sabina Nováková (3. ročník PS, Sociologie, KSE, téma:
Děti po opuštění dětského domova).
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Oceněné studentky
Foto Marek Schneider

Konference naplnila svůj cíl, dala našim studentům možnost
prezentovat výsledky svých výzkumů a obohatila ostatní o nové
informace. Pro mnohé studenty se rovněž stala inspirací pro
vystoupení v dalším, 5. ročníku studentské vědecké konference.
Zdeněk VAVREČKA
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Studenti Ostravské univerzity provázeli
v Ostravském muzeu
Studenti katedry dějin umění a kulturního dědictví
si vyzkoušeli v rámci řetězového provázení roli
průvodců v expozici Ostravského muzea. V rámci
šesti zastavení návštěvníkům přiblížili kromě expozice
i architekturu sídla muzea, jeho činnost a způsoby
péče o sbírkový fond. Akce se konala 18. května 2016.
Řetězové provázení s názvem „Ze sklepení na věž“ v expozici
muzea bylo výsledkem celosemestrální spolupráce mezi
Ostravským muzeem a naší katedrou dějin umění. Studenti
předmětu kulturologie, muzeologie a monumentika se pod
vedením odborníků z Ostravského muzea seznamovali přímo
na půdě instituce se sbírkovým fondem, činností muzea a se
specifiky práce s veřejností. Tyto znalosti pak zúročili na konci
semestru při provázení studentů druhých a třetích ročníků
ostravské střední odborné školy umělecké.
„Přínosem této úzké spolupráce, kterou jsme v letošním roce
měli možnost navázat v rámci vzdělávání s ostravským muzeem,
je bezprostřední kontakt studentů s praxí, ať už se jedná
o nahlédnutí do zákulisí instituce nebo o možnost provádět dle
vlastního scénáře návštěvníky,“ říká vyučující předmětu
Mgr. Květa Jordánová.
Zvláštností řetězového provádění, jehož princip vychází
z vytvoření několika na sebe návazných zastavení, na kterých
si mezi sebou průvodci předávají skupinky návštěvníků, byly
průvodcovské texty. Ty si studenti vytvářeli v návaznosti na
vybraná stanoviště sami a snažili se v nich uplatnit především

vlastní znalosti nebo dovednosti a zájmy, které je přivedly
ke studiu dějin umění. Návštěvníkům tak přiblížili techniky
zlacení s ukázkou pomůcek – včetně plátkového zlata u plastiky
sv. Alžběty Durynské z 18. století, seznámili je prostřednictvím
holandských zátiší ze 17.–18. století a srovnávacích fotografií
s proměnou ovoce, ke které došlo v důsledku jeho šlechtění
v 19. století nebo s architektonickou proměnou staré radnice
a Masarykova náměstí.
Na závěr provázení se po prohlídce Masarykova náměstí
z věže radnice „průvodci“ sešli s návštěvníky muzea v přednáškovém sále. Provázení tak nechyběla ani bezprostřední zpětná
vazba, která může být studentům nápomocná v další praxi...
Květa JORDANOVÁ

Novinky nakladatelství Academia
Václav MORAVEC: Média v tekutých časech
Konvergence audiovizuálních médií v ČR
Nová média, interaktivita, virtualita, digitalizace, participace,
uživatelská tvorba, globalizace – v současnosti jedny z nejčastěji
používaných slov a módních výrazů, pod něž můžeme
v souvislosti s proměnami audiovizuálních médií skrýt ledacos.
Publikace Média v tekutých časech se snaží zasadit nejen tyto
pojmy do českého kontextu, zabývá se digitální mediamorfózou,
resp. jejími vybranými důsledky v ČR. Přibližuje změny

v chování uživatelů audiovizuálních médií: kupříkladu
na masovém nástupu nového typu sociálního aktéra
produživatele, jenž kombinuje role producenta a uživatele,
na domestikaci technologických novinek, jakými jsou tzv.
chytré televizory a mobilní telefony. Jaká je podoba tuzemské
digitální propasti? Co si představit pod pojmem globalizace?
I na tyto otázky se pokouší kniha hledat odpovědi.
Redakce Listů FF
Poznámka redakce Listů FF: Dr. Václav Moravec byl v nedávné minulosti
častým hostem děkanského cyklu Setkání s osobností. Na podzim Vám
všem přijede představit výše uvedenou knihu.

Antikvariát a klub Fiducia – červen 2016

Z

bohatého programu Klubu Fiducia na měsíc červen pro
vás vybíráme přednášku prof. Vladimíra Baara, bývalého
rektora Ostravské univerzity.

13. 6. v 18:00 Vladimír Baar
„ZEMĚ DRAKA – čínské nároky“, přednáška s diskusí.
Vedoucí katedry sociální geografie Ostravské univerzity
profesor Vladimír Baar seznámí zájemce s historií čínských

mocenských požadavků Říše středu - ať již jde o Tibet,
Ujgursko či další oblasti. Uznáváme všechny územní nároky
Číny včetně Taiwanu jako nedílné součásti komunistické
velmoci? Akci pořádá MOST o.p.s., člen Informačního
centra pro demokracii a lidská práva v Číně ve spolupráci
s Antikvariátem Fiducia.
Eva MRHAČOVÁ
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ
Martina Sušovská,
absolvovala na FF Ostravské univerzity v roce 2010 obory učitelství ruského jazyka a literatury
a historie pro střední školy. Obhájila diplomovou práci z didaktiky ruštiny. V roce 2015 úspěšně
absolvovala doplňující studium učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ. V současnosti učí
na základní škole ve Starém Jičíně.

Anja Stuchlíková (roz. Kuznetsová),
absolvovala na FF Ostravské univerzity v roce 2011 obory učitelství ruského jazyka a literatury
a výtvarné výchovy pro střední školy. Obhájila diplomovou práci z ruské literatury. V současnosti učí
jako externistka na základní škole a mateřské škole Monty School v Ostravě.

Dvojrozhovor
Jak vzpomínáte na své studium na OU?
M.S.: Ráda. Když pominu zkoušky a zápočty, bylo to v jistém
slova smyslu bezstarostné období. Moc se mi líbila přátelská
atmosféra mezi studenty a jejich učiteli, která vládla
na katedře.
A.S.: Přijímací zkoušky jsem dělala na dvě univerzity, OU
a UHK, přijali mne na obě. Volba už byla na mně. Nebylo
to těžké rozhodnutí. Nejvíc zabodovalo příjemné jednání
vyučujících na OU během přijímacích zkoušek, v porovnání
s UHK to byl obrovský rozdíl.
Jak dlouho jste po promoci hledaly místo učitelky?
M.S.: Bohužel dlouho. Jeden rok.
A.S.: Vyučovala jsem již během studia. Dostala jsem od
vedení katedry slavistiky skvělou příležitost – učit v rámci
pedagogické praxe studenty na univerzitě ruštinu pro
začátečníky a z toho se odvíjel i můj pracovní cíl po studiu.
Rozhodla jsem se, že chci učit dospělé, rozšířila jsem své
znalosti na kurzu pro začínající podnikatele, vyřídila jsem
si živnostenský list a učila na jazykových školách, v různých
firmách, dokonce i v nemocnicích odbornou ruštinu. A teď
už tři roky učím na soukromé škole MONTY jako
externistka.
S jakými problémy jste se při hledání práce setkávaly?
M.S.: Největším problémem bylo množství vysokoškolských
absolventů, které vysoké školy chrlí a míst k jejich uplatnění
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je málo. Na stoly ředitelů škol chodilo denně 10 – 20 žádostí
o práci a oni jim nemohli pomoci. Ani o moji kombinaci
ruský jazyk – historie nebyl na školách zájem. Práci jsem
našla až po roce, a to jen díky tomu, že jsem si udělala kurz
anglického jazyka. Takže jsem pak na dvou školách učila
ruský jazyk a angličtinu. Někdy v tomto období MŠMT
vydalo nový zákon, podle kterého mohli na školách učit
pouze aprobovaní učitelé, a já jsem zase hledala práci.
Nezbylo mi nic jiného, než opět usednout do lavic OU
a absolvovat doplňující studium anglického jazyka se
státnicemi. Díky tomu jsem nakonec získala své současné
místo, kde učím anglický a ruský jazyk.
A.S .: Nejprve jsem rozeslala obrovské množství životopisů
na základní a střední školy v Ostravě a okolí. Chodily mi
odpovědi typu: „Děkujeme za Váš zájem vyučovat na naší
škole, ale bohužel nemáme pro Vaši aprobaci volné pracovní
místo.“ Od roku 2014 učím na prestižní soukromé škole
MONTY jako externistka.
Jací jsou podle vás současní žáci?
M.S.: Dnešní generace žáků je úplně jiná, než jsme byli my.
Bohužel očekávají, že jim bude vše naservírováno
na stříbrném podnose a oni pro to nemusí vůbec hnout
prstem. Zároveň se učitel musí stále více potýkat s žáky
s poruchami učení, s výchovnými poruchami a s dalšími jevy,
na které je podle mého názoru nedostatečně připraven. Navíc
jsou žáci línější, neochotnější udělat cokoliv navíc a také
méně ukáznění. Dnešní učitel proto musí prokázat velkou
psychickou odolnost, herecké a přesvědčovací schopnosti.
Musím však podotknout, že jsem se setkala s žáky, kteří se
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zcela vymykají tomu, co jsem popsala výše,
s žáky ukázněnými, s touhou po novém poznání. Ale není
jich mnoho...
A.S.: Často slyším, že současní žáci jsou jiní, než jsme
bývali my. Mně se to nezdá. Vždycky byli žáci jak hodní,
tak i zlobiví, více nadaní a méně nadaní. Rozdíl je v době.
Učitelé i žáci s ní drží krok, na soukromých školách obzvlášť.
Ve škole, kde učím, jsou moderní technologické pomůcky
pro pestřejší a záživnější výuku současných žáků.
Proč si vybírají právě ruštinu jako cizí jazyk?
M.S.: Nejčastěji proto, že se jim zdá být lehká. Navíc někteří
mají ještě rodiče či prarodiče, kteří se ruštinu povinně učili
a ti by jim mohli s jazykem případně pomoci.
A.S.: Základní škola MONTY je česko-anglická škola, takže
angličtina je pro mé žáky jako druhý mateřský jazyk. K cizím
jazykům u nás patří němčina, španělština a ruština. Ti žáci,
kteří si vybrali ruštinu, říkají, že to je jazyk, který se jim
bude v životě hodit a chtějí ho dobře ovládat. Máme chytré,
nadprůměrně inteligentní žáky, kteří jsou od malička vedeni
k cizím jazykům a ani azbuka je nezastraší.

Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
ruštiny. Když jsme se učili azbuku – modelovali jsme
písmenka ze slaného těsta, skládali z kaštanů nebo kávových
zrníček. Děláme projekty k tématům, kde kreslíme i malujeme (například u tématu Části lidského těla jsme vytvářeli
svůj obrázkový slovníček, teď pracujeme na tématu Státy,
jazyky, národnosti, kreslíme typické atributy, které patří ke
konkrétní národnosti).
Zvolily byste si jiný obor studia na OU po dosavadních
životních zkušenostech?
M.S.: Vystudovala jsem ty obory, které mne bavily
na střední škole. Angličtinu jsem vystudovala cíleně kvůli
práci. A upřímně nyní doufám, že s tím, co mám, si už
vystačím. Ale neměnila bych.
A.S.: Určitě ne, ani univerzitu, ani obory bych neměnila.
Díky tomu, že jsem studovala v Ostravě, jsem poznala i svého
budoucího manžela. K Rusku a k samotnému jazyku mám
citové pouto a v dnešní době cítím, že mým posláním
je odbourávat předsudky svých žáků o Rusku.
Za odpovědi oběma našim absolventkám poděkovala
Zdeňka NEDOMOVÁ

Daří se vám zapojovat žáky do jazykových soutěží
v ruštině? Jestli ano, jaké v nich mají výsledky?
M.S.: V minulosti jsem se se svými žáky zúčastnila
dvakrát soutěže Ars Poetica – Puškinův památník. Sice
jsme se ani jednou v krajském kole neumístili, ale nám
to nevadilo, protože žáci nacvičovali kolektivní vystoupení
rádi a atmosféra tam byla pro ně nezapomenutelná.
A.S.: Každý rok jezdíme na krajské kolo soutěže
Ars Poetica – Puškinův památník. Ředitelka naší školy
(Mgr. Alexandra Vidláková – absolventka studia polonistiky
na FF OU) nás v tom podporuje a tento rok dokonce otevřela
přímo kroužek na přípravu k soutěži Puškinův památník.
Několikrát jsme přivezli čestné uznání poroty krajského
kola a jednou i diplom za třetí místo.

Žáci A. Stuchlíkové
před soutěží

Jsou nějaké znalosti a dovednosti z vystudovaných oborů,
které málo využíváte?
M.S.: Dodnes vzpomínám na studium pomocných
věd historických, četbu středověkých listin a švabachu
či hospodářské a sociální dějiny nebo českou a světovou
historiografii – jako učitelka dějepisu jsem informace z těchto
disciplín moc nevyužila. Zároveň asi nepotěším některé své
bývalé učitele, ale popravdě řečeno, jsem zatím neuplatnila
své znalosti z literatury. Možná to vyplývá i z toho, že jsem
se na střední škole moc neohřála a učím většinou na základních školách, kde na literaturu není prostor. A co si budeme
povídat, dnešní generace ani moc nečte.
A.S.: Tím, že nevyučuji výtvarnou výchovu, tak takové
vědomosti a dovednosti jako dějiny umění, grafika, malba,
kresba využívám málo, ale i přesto je zapojuji do výuky

Žáci A. Stuchlíkové
po soutěži s diplomem

13

LISTY 					

		

Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ

Co na latinu mladá generace?

Č

as od času přijde na přetřes smysl výuky a studia latiny, která bývá většinou tím prvním,
k čemu se upře pozornost těch, kdo usilují o optimalizaci rozpočtu v různých vzdělávacích
institucích. Staromilci či klasicky vzdělaní lidé pak dříve nebo později (podle závažnosti situace)
předloží argumenty, které mají latinu ospravedlnit a zdůvodnit její užitečnost: latina prý rozvíjí kritické
myšlení a schopnost porozumět textům, pomáhá při studiu cizích jazyků, nebo je klíčem k lékařské
(a obecně vědecké) terminologii. S těmito argumenty však lze snadno polemizovat: především proto,
že účelnost latiny spatřují v něčem, čeho lze dosáhnout i jinými cestami (a možná dokonce snazšími).
Kritické a logické myšlení rozvíjí u svých adeptů také matematika či filosofie, schopnost interpretovat
psaný text je pěstována při studiu libovolného filologického oboru, který zahrnuje dějiny literatury.
Co se týče lékařů, komplexní znalosti morfologie jsou pro ně nadbytečné (na receptu stejně běžný lékař
používá zkratky) a z anatomických termínů by se v klasické výuce latiny naučili jen několik slovíček
na úrovni Cornelia Celsa.
Existuje ještě jiný důvod pro studium latiny, byť poněkud povrchní a v českém prostředí spíše
nepoužitelný. Tímto způsobem však latinu dodnes ospravedlňují některé konzervativní školy např.
ve Velké Británii: latina může být znakem společenské prestiže. V Británii totiž příslušníci vyšších
společenských tříd často procházeli základy klasického vzdělání, a proto je v jejich řeči přítomno
mnohem více slov, která mají řecké či latinské kořeny; v hovorové mluvě naopak převládají výrazy
anglosaského původu. Učit se latinsky tedy pro Brita může být cestou, jak obohatit svůj osobní projev
a vzbudit zdání příslušnosti k vyšší třídě. Zdánlivá učenost si zde však podává ruce s nabubřelým
snobstvím. V českém prostředí nicméně v drtivé většině případů politické či podnikatelské elity
mají s klasickým vzděláním společné pramálo a člověk, který věnoval roky studijního úsilí tak
nerentabilnímu oboru, by u nich vzbudil spíše podezření.
Všechny doposud uvedené argumenty mají jedno společné: latinu chápou jako nástroj k dosažení
určitých účelů či získání nějakých dovedností, které leží mimo latinu samotnou a jsou vůči ní do
značné míry nahodilé. V těchto argumentech se tedy implicitně předpokládá, že studium latiny je
činností, která má svůj cíl mimo sebe samu. Leckterý klasický filolog by však zřejmě namítl,
že účel v tomto případě spočívá v činnosti samé – a odkázal např. na Quintiliana, podle nějž:
„Gramatika je nezbytná pro chlapce, příjemná pro starce, je sladkou družkou v samotě a snad jediná
ze všech oborů, které jsou předmětem studia, má v sobě více podstaty než zdání.“ (Quintilianus,
Základy rétoriky, kn. I, kap. 4, Praha 1985, přel. V. Bahník.) Takový argument je však zakukleným petitio
principii – odkazem na Quintiliana se pokoušíme dokázat účelnost studia latiny odkazem na něco,
co jsme získali tímto studiem samotným.
Možná by bylo lepší zdůvodnit užitečnost latiny něčím mimo ni samotnou, avšak tak, aby latina
byla nezbytným nástrojem, jak tohoto cíle dosáhnout. Zdá se, že tímto účelem by mohlo být pátrání po
historických kořenech evropské (a snad i české) identity. Jednak po těchto otázkách v současnosti stoupá
společenská poptávka, jednak je znalost latiny jednou ze zásadních podmínek takového pátrání. Až do
nástupu moderny jsou totiž dějiny Evropy spjaty s latinou jako základním komunikačním nástrojem
učeneckých, kulturních i politických vztahů. Chceme-li zkoumat a pochopit tyto vztahy na nějaké
netriviální úrovni, znalost latiny se zdá být vhodnou až nevyhnutelnou výbavou.
Lukáš LIČKA,
doktorand FF
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