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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Největší malíři 2. poloviny 19. století
Édouard Manet

Francouzský malíř Édouard Manet (1832–1883) o sobě kdy‑
si napsal, že neměl v úmyslu odstranit staré malířství, ani
vytvořit nové, ale přál si být hlavně sám sebou. Přesto se
v jeho díle projevují vlivy velkých mistrů (Tiziana, Rubense,
Velázqueze, Goyi), jejichž díla obdivoval a zpočátku i ko‑
píroval při svých četných cestách po evropských muzeích
a galeriích. Studiem jejich obrazů zdokonaloval své malířské
umění. Od konce 50. let 19. století se začal účastnit oficiál‑
ních pařížských výstav (Salónů), ale setkával se často s nepo‑
chopením porotců, kritiků i publika.
Prvním obrazem, kterým pobouřil a jenž byl považován
za výtvor zvráceného vkusu, byla Snídaně v trávě (1863),
která byla vystavena v rámci slavného Salónu odmítnutých.
Obraz bývá považován za počátek moderního malířství,
protože se malíř odpoutal od pravidel perspektivy platných
od renesance. Inspirován starými mistry namaloval nahou
ženu na pikniku se dvěma oblečenými muži. Kritiky nejvíce
pobouřil ženský akt. Manetovi šlo ale především o dosaže‑
ní efektu přirozeného denního světla a chtěl zachytit nor‑
mální současnou ženu i s jejími nedostatky. Je to pak světlé
ženské tělo, které svým leskem ozařuje celou krajinu. Navíc
pobouřil i výraz modelky, který byl považován za nestoudný
a vyzývavý.
Ve stejném roce (1863) namaloval Manet další ženský akt,
který vyvolal ještě větší skandál. Obraz Olympie, v němž se
odráží inspirace Tizianem, byl vystaven na Salónu v roce
1865. Malíř vzdal hold své modelce (mimochodem stejné
jako u Snídaně v trávě), kterou ztvárnil jako současnou Ve‑
nuši. Žena působí vyzývavě a provokativně hledí na divá‑
ka ze svého lože. Zajímavým detailem je černá stužka ko‑
lem krku, která ještě více zdůrazňuje nahotu ženského těla
a perleťový odstín její pleti. Velkým kontrastem je pak černá
kočka u jejich nohou. Své místo má na obraze i nádherná
kytice v rukou služebné, která dokonce zaujala kritiky více
než samotný akt.
Dílo Édouarda Maneta, který je považován za poslední‑
ho velkého klasika a zároveň prvního malíře moderní doby,
zaujímá výjimečné místo v dějinách umění.

Snídaně v trávě (1863)

Olympie (1863)

Marek ZÁGORA,
absolvent FF
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SLOVO REDAKCE LISTŮ FF
NA POČÁTKU AKADEMICKÉHO
ROKU 2016/2017
Listy FF vstupují do 7. ročníku své existence. Budou pokračovat
ve své sedmidílné skladbě, jen s novým grafickým symbolem.

5. Oddíl ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ přinese všem
čtenářům Listů FF od měsíce října překvapení…

l. EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Oddíl povede i nadále náš absolvent Mgr. Marek Zágora.
Z témat pro tento ročník, které Marek Zágora navrhl, redakce
vybrala téma Největší malíři 2. poloviny 19. století.

6. Oddíl – HISTORICKÉ ETUDY dostává na přání studen‑
tů novou náplň: ČESKÁ ŠLECHTA. Autorem oddílu (a záro‑
veň i členem redakce Listů) se stává náš absolvent Mgr. Kamil
Rodan, Ph.D.
Obří rodokmen rodu Lucemburků, vystavený na děkaná‑
tě FF, vyvolal k našemu potěšení nečekaný zájem studentů.
Zajímaly je zejména otázky Jak vlastně vznikla šlechta? Které
české šlechtické rody zde žijí dodnes? Na první otázku najdou
velmi dobře zpracovanou odpověď na internetu, a pokud jde
o druhou otázku, vzhledem k tomu, že cílem Listů FF je nejen
informovat, ale i vzdělávat, rozhodla redakce Listů, že po celý
akademický rok bude předposlední strana Listů věnována
otázce české šlechty. Nejpovolanější, kdo by ji mohl psát, je
náš absolvent Kamil Rodan, Ph.D., který si dokonce dopisoval
s posledním rakousko‑uherským korunním princem Ottou
von Habsburg. Požádali jsme jej o spolupráci a jsme rádi, že
souhlasil. Po celý rok Vám bude představovat nejstarší české
šlechtické rody, které jsou ozdobou naší státnosti.

2. Jako RODINNÉ STŘÍBRO budou v tomto akademickém
roce představeny z různých pohledů nejzajímavější hory našich
Moravskoslezských Beskyd. Spolupráce v této oblasti je v jednání.
3. Oddíl VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH PARTNERSKÝCH
UNIVERZITÁCH zůstává beze změny. Nadále bude jeho cílem

představovat naší akademické obci z různých pohledů evrop‑
ské univerzity, s nimiž byla uzavřena smlouva o spolupráci.
Plán tohoto oddílů vzniká ve spolupráci s Ing. Gottwaldovou,
referentkou pro zahraniční styky FF. Obracíme se na všechny
pracovníky FF i všechny studenty FF, kteří pobývali v rámci
projektu ERASMUS na univerzitách, s nimiž máme smlouvy
o spolupráci, aby se o své zkušenosti podělili s ostatními. –
Jedenkrát za rok bude mít třetí rubrika jiný název: ŽEBŘÍČEK SVĚTOVÝCH UNIVERZIT a jejím obsahem bude pořadí
a způsoby hodnocení nejlepších univerzit světa.
4. Oddíl FILOZOFICKÁ FAKULTA V MĚSÍCI… zůstává
beze změny. Pište krátce, obsahově bohatě, fotografujte kva‑
litně, u všech příspěvků a fotografií uvádějte autora a popisek.
Fotografie zasílejte spolu s textem jako oddělený soubor jpg.
Jedenkrát za rok bude součástí tohoto oddílu anketa. Re‑
dakce položí studentům otázku k nějakému zajímavému téma‑
tu a jejich odpovědi zveřejní.

7. Oddíl ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ bude i nadále věnován
aktuálním intelektuálním otázkám dneška. V roce 2017
vzpomeneme výročí dvou významných osobností – němec‑
kého reformátora Martina LUTHERA (napsání stati přislíbil
doc. Malura) a českého filozofa PATOČKY (o napsání seriálu
statí bylo požádáno několik osobností.
Eva MRHAČOVÁ

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 říjnového čísla zasílejte e‑mailem na adresu eva.mrhacova@osu.cz nebo jana.bolkova@osu.cz nejpozději do 20. 10. 2016.
Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do zářiového čísla zařazeny.
Listy Filozofické fakulty Ostravské univerzity č. 1/2016 – září, ročník 1. – LISTY JSOU NEPRODEJNÉ
Redakční rada: předsedkyně: doc. PhDr. Eva Mrhačová, tajemnice redakce: Mgr. Jana Bolková, členové: ThLic. Vladimír Šiler, Dr.; doc. PhDr. Jan
Vorel, Ph.D.; Mgr. Roman Polách; Bc. Barbora Michlová; Hana Greplová; Mgr. Marek Zágora; Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.
Grafika a sazba: BcA. Helena Hankeová.
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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VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH
Martin Tomášek
Martin Tomášek (1969) se narodil ve Frýdlantu v Čechách, dětství prožil
v Rychnově nad Kněžnou. Před listopadovou revolucí studoval bohemistiku
v Olomouci, po ní se zapsal i na čerstvě obnovenou filozofii. Po několika letech
gymnaziálního působení nastoupil na katedru české literatury Filozofické fakulty
Ostravské univerzity, kde učí literaturu devatenáctého století a připravuje adep‑
ty učitelské profese. Knižně vydal disertaci Labyrintem díla K. M. Čapka‑Choda
(2006) a Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století
(2016). Společně s Janem Malurou iniciovali tzv. ostravská sympozia zkoumající
literární prostor a jako výstupy z nich připravili monografie Město (2011), Krajina
(2012) a Příroda vs. industriál (2016). Aktuálně jej zajímá hlavně žánr cestopisu,
vztah filmu a literatury, problematika literárních učebnic a metody výuky literatu‑
ry. Kromě badatelské a pedagogické práce pravidelně spolupracuje s Českým roz‑
hlasem Vltava a nevládními organizacemi. Žije v Ostravě, je ženatý a má dvě děti.
(Životopis převzat z právě vydané autorovy knihy)

Foto: Roman Polášek

Moje Sofie [báseň a pravda]
Cestopis je literární práce rázu subjektivního. Různorodý materiál je vázán nitkou vlastního itineráře
a nahodilým pořadím osobních pozorování.
— Konstantin Jireček, Cesty po Bulharsku (1888)

[báseň]
Sofie je zázrak
město obkroužené horami
kde ostré slunko nečekaně střídá májový liják
Sofie jsou ozvučená náměstíčka s kolemjdoucími
co se na píseň na dvě spojí za ruce v kruhovém tanci a navždy
rozejdou
s dětskými zpěváčky a důchodci upřeně zírajícími na šachovnice
lemovaná prodejci muzeálních cetek
žebráky strnulými v dramatických pózách
Sofie jsou parky zdivočelé šervůdy vedle autostrád
s vodotrysky místo včerejších mauzolejí
kamarády a milenci nazdařbůh rozházenými
rybáři u kaluží krmiči holubů a toulavých psů
čerstvými abiturientkami v dlouhých robách a abiturienty
v oblecích
kteří do vašeho zblbnutí a svého ochraptění počítají tisíckrát
za den

od jedné do dvanácti – co číslo to jeden ztracený školní rok
Sofie je sendvič historie na stanici metra Serdika
antická ulice odkrytá pod tou dnešní
tramvaje světlých zítřků i právě narozené
rozezní osiřelou mešitu, tržnici a synagogu
a zmizí v nekonečných kostrbatých ulicích
s názvy překračujícími křižovatky ohyby a zlomy
starých i nových čtvrtí
Sofie je osamělost hlídaček v muzeích a galeriích
minulé krajiny a lidé zachycení štětcem Ivana Mrkvičky
srdcovka vyvolaná z publika hudláním Bittové & Voutchkové:
Dilmano, dilbero, kaži mi, kak se sadi pipero.
Da căfne, da vărže, da bereš, bereš, bereš, kak sakaš.
Pomuni go pobutsni go, pomuni go pobutsni go.
Te taka se sadi pipero. 1
Sofie je jiskřivá rilská voda v pijítkách
temně rudá vína mavrud gamza melnik
a přemaštěné burky v nonstop pekárnách
Sofie je stařík
dějiny země krásným dalekým jazykem
u posledního domku jenž překáží sklobetonovým příšerám
1

Krásná dívko, má Dilmano,/ vyprávěj mi o paprice,/ jak se
sadí, aby kvetla,/ abys mohla plody trhat,/ vždy, když budeš chtít./
Dej ji do půdy a trochu přitlač,/ dej ji do půdy a trochu přitlač./ Tak
na to musíš jít.
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na bývalé pastvině obývané zmijemi
starostlivá paní
která se devíti čekajících devětkrát zeptá kam letí
aby se neminula se synem na vzdáleném letišti
Sofie je nekončící šou pod Vitošou

[pravda]
Jirečkova kniha vyšla v roce 1888, kdy byla založena také Sofij‑
ská univerzita sv. Klimenta Ochridského. Několik let předtím
(1879–1884) pomáhal Jireček budovat právě zrozené samo‑
statné Bulharsko, čímž našincům zajistil nehynoucí sympatie,
takže za svůj pobyt na fakultě slovanských studií (dnes jedné
ze šestnácti univerzitních fakult) vděčím nejspíše i jemu. Kro‑
mě tzv. cyrilometodějských studií se na ní učí slovanské jazyky
a literatury, dále obecná, indoevropská a balkánská lingvistika
(3v1), teorie literatury a didaktika.
Cítil jsem se mezi zdejšími bohemisty jako doma. Účastníci
přednášek i seminářů byli vřelí a působili zaujatě, neostýchali
se mluvit (většina velmi dobrou češtinou) a diskuze se větši‑
nou přenesla i pod koruny stromů oživujících nádvoří mezi
univerzitními budovami. Co se týče výuky literatury, je stejně
jako u nás založena na analýze a interpretaci. Z rozprav s mým
hostitelem kolegou literátem Dobromirem (alespoň jeho po‑
hádkové křestní jméno zaznít musí) vyplynulo, že se v Bulhar‑
sku humanitní obory potýkají s obdobným problémem – trápí
je malý zájem z řad nejlepších absolventů středních škol, neboť
jim tyto obory nezaručují „sladký život“, a drží‑li kvalitu, trpí
počty, na nichž je závislé jejich financování, či naopak. Neber‑
te následující postřeh jako projev vděčnosti, ale sám bych byl
s kvalitou studentů spokojen, z pobytů u nás se vracejí rozmlu‑
vení a rozhodně mají co říci. Budou‑li se také naši studenti,
nejen filologové, ale třeba i (kunst)historici, hojněji vydávat na
Balkán, nebude pro ně cesta na jihovýchod ztraceným časem.
Pobyt v nejvyšším, osmém patře hotelu Rila v centru cen‑
trální Sofie v sobě slučoval dva protiklady. Na jedné straně se
z něj nabízel ideální výhled na pohoří Vitoša (včetně nejvyšší
hory Černý vrch, jenž má sice 2290 m, ale bulharské Черни
връх, tj. Černi vrach, zní našinci přece jen přespříliš zlověst‑
ně), od něhož bylo těžké odtrhnout oči.
To se nakonec od Jirečkových dob nijak nezměnilo:
Za pozorovatelskou rozkoš, kterou mi nachystal den, za‑
platil jsem pokaždé v noci: znenáhla vřítily se do večerních
ulic řvoucí motory, aby jim hrdě odpověděly zábavotéky vše‑
ho druhu dráždivým hudebním mixem. Sofijský noční klid,
který pravděpodobně již Turci původním obyvatelům striktně
zapověděli, aby je oslabili na těle i na duchu, je „díky“ tomu
nanejvýš klidem ranním. Ten zavládne, teprve když se divoký
metropolitní neklid konečně nasytí a unaví. Čekáte‑li na něj
ovšem bezmála celou noc, tím snadněji ho propásnete, neboť
se nerozhostí ani nezavládne, nýbrž – jako cizinec omylem se
ocitnuvší na pro něj nehostinném místě – ostýchavě projde ko‑
lem a zmizí za zvuky probouzejícího se velkoměsta.
Martin TOMÁŠEK

Sofie kolem r. 1890

Vitoša se směje…

… a zlobí.

Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského.

Učebna bohemistiky s knihovnou umístěná nad aulou
v kopuli univerzity. Foto 2-5: autor.
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
O PRÁZDNINÁCH A V ZÁŘÍ
Studentské vědecké konference – velké téma filozofické fakulty
Profesor
Milan Myška
poodešel…

Dne 13. dubna se dožil požehnaných 83 let univerzitní
profesor, doktor věd a doktor honoris causa – Milan Myš‑
ka, hospodářský historik evropského formátu, který vý‑
znamným způsobem ovlivnil především historický a so‑
ciální pohled na naše město, a také celkový vývoj a směr
ostravské katedry historie, v jejímž čele mnoho let stál.
Svou činností pedagogickou, publicistickou a vydavatel‑
skou se tato katedra pod jeho vedením stala snad nejvý‑
znamnějším českým ústavem na hospodářské a sociální
dějiny a stala se i vlajkovou lodí naší fakulty. Velká kolek‑
tivní díla, která zde díky Myškově iniciativě i přímé autor‑
ské účasti vznikla (jmenujme především Kulturně histo‑
rickou encyklopedii Slezska a severní Moravy a Biografický
slovník Slezska a severní Moravy), zůstávají spolu s řadou
jeho monografií trvalou hodnotou vědecké a vydavatel‑
ské činnosti naší fakulty. Dne 8. července musel svou
rozdělanou práci opustit. Už se nepodívá do svého bytu
ve Vídni kousek od historického muzea, už nebude moct
přijmout pozvání barona Rothschilda do Londýna…
Nelze říci, že odešel. Neodešel. Díky jménu a dílu,
které nám tady zanechává, lze říci, že pouze „poodešel“.
Protože člověk, po kterém zůstává tolik myšlenek, tolik
výsledků tvůrčí a organizátorské práce, k níž se může‑
me neustále vracet, ten z našeho života nezmizí, pouze se
vzdaluje z našeho vizuálního pole.
O prof. Myškovi se nedá říct, že byl starý. Svižný krok,
elegantní, většinou do hnědých tónů laděné oblečení, řetíz‑
kové hodinky, upravený účes…, byl to nestárnoucí elegán…
Na profesora Myšku budu vzpomínat vždy ve čtvrtek,
kdy zpravidla přicházel na kávu.
Na profesora Myšku budeme vzpomínat vždy na svá‑
tek svatého Jana, kdy jsme se ve trojici s prof. Kadlub‑
cem, DrSc., scházeli a připomínali si staroslovanské sva‑
tojanské slavnosti a zvyky…
Eva MRHAČOVÁ

str. 5

str. 6

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Systém akreditací vysokých škol se mění!
Vzhledem k tomu, že Parlament ČR schválil nový vysokoškolský
zákon, zaniká červencem 2016 dosavadní Akreditační komise,
jejíchž 21 členů jmenovaných vládou po 20 let pečovalo o kvali‑
tu vysokoškolského vzdělání v ČR.
Stávající AK nahradí Národní akreditační úřad, který bude
mít 15 členů.
Máme velkou radost z toho, že členkou tohoto prestižního
úřadu bude i zástupkyně naší univerzity. A ještě větší radost
máme z toho, že tato zástupkyně bude z naší fakulty!
Byla jsem pět roků členkou Akreditační komise a vím, ko‑
lik práce a odpovědnosti to obnáší. Proto paní docentce Ivě
Málkové, exprorektorce Ostravské univerzity, nejen ze srdce
blahopřeji ke jmenování do vysoké funkce, ale přeji jí i hodně sil
k výkonu náročné práce, která ji čeká.
Paní docentko, o novém systému vím jen to, že pravomoc a od‑
povědnost za kvalitu studia se přenáší na vysoké školy. Mohla bys‑
te naší akademické obci vysvětlit, co novela bude znamenat pro
chod naší fakulty, jaké změny budeme muset připravit? Děkuji.

Iva Málková

Eva MRHAČOVÁ
Odpověď na položenou otázku bych rozdělila na dvě části.
Tak, jak znám novelu zákona, s ní související vládní standar‑
dy, jak probíhá diskuze kolem jejich výkladu, jak se připravují
metodiky pro jednotlivé oblasti vzdělávání, pak se domnívám,
že chod fakulty to při implementaci všech nových zákonných
podnětů zásadně neovlivní.
Určující prvky a procesy máme za dobu chodu univerzity
a fakulty nastaveny. Přirozeně, bez novely, protože naše stu‑
denty a absolventy jsme vždycky chtěli připravovat co nej‑
náročněji a aktuálně s vývojem oboru, protože jsme hlídali
strukturu a podobu studia v jednotlivých ročnících, návaznost
a náročnost, zajišťovali jsme, aby naše studenty učili odborníci
a lidé, kteří výukou pouze „neprolétávají“, ale studentům se
věnují a zapojují ty nejtalentovanější do výzkumu. Ptali jsme
se studentů, jak výuka probíhá, a chtěli jsme s jejich názory
pracovat. Fakulta se tak musí připravit pouze na změny, které
v procesu schvalování jednotlivých studijních programů a ob‑
lastí vzdělávání nastaví univerzita.
Jak bude univerzita administrovat proces hodnocení kva‑
lity? Které osobnosti fakulta prosadí do vnitrouniverzitních
hodnotících orgánů? To jsou otázky, které podle mne před fa‑
kultou stojí. Jaké ukazatele fakulta prosadí, aby role a význam
humanitních oborů byly pro univerzitu stále určující, na to se
ptám i já.
Nová podoba akreditací nebude pracovat s tradičními sub‑
komisemi, které hodnotily předložené akreditační spisy. Pro
jednotlivá správní řízení budou ustavovány Hodnotící komise.
Složení Hodnotících komisí nebude trvalé! Výchozí pro slože‑
ní dané komise bude Seznam hodnotitelů. Členové komisí bu‑
dou navrhováni a schvalováni vždy před započetím každého
správního řízení – před projednáváním akreditace studijního
programu, studijní oblasti a při projednávání institucionální

akreditace. Bude tedy velmi důležité, aby fakulta velmi aktivně
postupovala při námětech, koho zapsat do Seznamu hodno‑
titelů. A také, až bude akreditační proces probíhat, aby zva‑
žovala schvalování členů Hodnotící komise, protože to bude
v pravomoci hodnocených fakult.
K druhé části otázky. Změnily se pojmy, změnily se rámce
akreditace, mění se prvky, které bude třeba sledovat a to vní‑
mám jako prvky k přemýšlení. Už neexistují studijní obory.
Myslím, že není možné mechanicky všechny obory překlopit
na studijní programy. Měli bychom přemýšlet, v čem budeme
studenty připravovat pro praxi, ale zvláště jakými znalostmi
a schopnostmi, jakou dimenzí je „nabijeme“, aby vzdělávání
nebylo jen účelem, ale naši absolventi měli nadčasový, univer‑
zitní rozměr.
Začínají platit oblasti vzdělávání a pro fakultu je, v sou‑
vislosti i se studijními programy, podstatné přemýšlet, zda
má i pro budoucnost kvalitně a s badatelskou perspektivou
schopnost obstát ve všech oblastech, kam můžeme doposud
realizované studijní programy zařadit – Filologie, Filozofic‑
ké vědy, religionistika a teologie, Historické vědy, Učitelství,
Vědy o umění a kultuře, Psychologie a Sociologie. Musíme se
ptát, zda a proč budeme mít studijní programy akademické
a profesní.
V novele a standardech je stále skloňováno slovo kvalita.
Ne lehce se vymezuje v oblastech našeho působení. Vyrovná‑
váme se s pokusy, jak kvalitu matematizovat, jak ji poměřovat.
Ve všech metodikách, které jsem pročítala, jsou výčty princi‑
pů, podle nichž lze kvalitu hodnotit, takže je určitě nějak na‑
stavíme, abychom v procesu kontroly obstáli. Pro mne zůstává
nejdůležitější to neměřitelné – vnitřní zaujetí pro obor, nadše‑
ní svoje poznatky a přemýšlení sdílet s kolegy a studenty.
Iva MÁLKOVÁ
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Promoce absolventů
FF OU — radost a dojetí
Studentky a studenti Filozofické fakulty Ostravské univerzity,
kteří úspěšně prošli sítem státních závěrečných zkoušek, se o po‑
city štěstí a radosti podělili se svými blízkými na promocích,
které se konaly ve dnech 29. a 30. června tradičně v Domě kultu‑
ry města Ostravy. Vysokoškolské diplomy zde převzalo sto deva‑
desát jedna absolventek a absolventů bakalářského studia a osm‑
desát devět nových nositelů a nositelek magisterského titulu.
Mezi promovanými byla rovněž i Mgr. Šebnem Asadova,
která na Filozofické fakultě Ostravské univerzity vystudovala
odbornou kombinaci Český jazyk a literatura – historie.
Šebnem Asadova z Ázerbajdžánu je první zahraniční absol‑
ventkou FF OU v rámci projektu Euroasijského akademického
fóra a smlouvy mezi Bakuskou slovanskou univerzitou a FF
OU, které mimo jiné cílí na vzájemnou výměnu v oblasti stu‑
dijních mobilit.
Součástí akademické ceremonie byla rovněž promoce čtyř
magistrů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku, a získali
tak právo užívat akademický titul PhDr. Slavnostní atmosféru
umocnilo pěvecké vystoupení absolventky Filozofické fakulty
Bc. Moniky Foltýnové a saxofonového kvarteta z Fakulty umě‑
ní Ostravské univerzity.
Jana BOLKOVÁ

Foto: Kamila Kolowratová

A jak to bude s menzou,
ptají se studenti i učitelé. Nevíme. Víme však, že fakulta/uni‑
verzita bez místa, kde by studenti měli možnost se najíst/ob‑
čerstvit a nehledat ne zrovna zdravé fastfoodové stravování,
to je špatný obraz. Zvlášť když máme k dispozici tak skvělý
prostor, jako je naše stará noblesní prvorepubliková kavárna
Garni‑Royal…
Krásnou menzu, která výborně vaří a dokáže připravit kva‑
litní a moderní pohoštění i pro nejrůznější fakultní příleži‑
tosti, by určitě bylo možno zachránit. Ale musí se velmi chtít
a musí si s tím někdo pořádně polámat hlavu a dát zaměst‑
nancům menzy TRVALOU JISTOTU! Máme „ředitele stravo‑

vání“, máme PR oddělení, obě tyto instituce mohou pomoci.
Je mnoho způsobů: anketa, plakátky, reklama, propočet alter‑
nativního stravování, salátová nabídka, hloubkové studium,
jak to dělají jinde, úprava rozvrhů tak, aby studenti měli vů‑
bec možnost se najíst (jeden student mi řekl: „Já bych velmi
rád chodil do menzy, ale my nemáme v rozvrhu chvilku vol‑
nou…“) atd. Telefonicky jsem zjišťovala a zjistila, že student‑
skou menzu mají na všech blízkých univerzitách – na VŠB, na
univerzitách Palackého (tam už funguje přes 50 let!) i Masary‑
kově a nechystají se je rušit. Zrušení menzy a externí objedná‑
vání pohoštění za desetitisíce by byl špatný a nevratný krok.
Eva MRHAČOVÁ
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vyšla krásná knížka

Pavel Zatloukal — Meditace o architektuře
Kniha volně navazuje na autorovu publikaci Příběhy z dlou‑
hého století. Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku
(2002). Na základě tří někdejších pevnostních měst, Olomouce,
Brna a Hradce Králové, a srovnáváním s řadou dalších lokalit
jsou zkoumány určující faktory a podmínky jejich urbanistic‑
kého a architektonického vývoje v 19. století, jež podmínily
směřování v následujícím věku. Kniha má mezioborové rozpě‑
tí a pohybuje se mezi dějinami umění (architektury, urbanis‑
mu, ale také výtvarné kultury), obecnými dějinami, ale na‑
příklad i statistikou. Výpravná obrazová publikace se šesti sty
barevnými reprodukcemi má přes pět set stran. Vedle umělec‑
kohistorických kapitol tvoří nemalou část knihy soupisy – le‑
xikon umělců, komentovaný soupis novostaveb a podstatných
přestaveb tří základních olomouckých čtvrtí a mapové přílohy.
Vydalo nakladatelství ARBOR VITAE 2016 s finanční podpo‑
rou Ostravské univerzity.
Redakce Listů FF

rosteme!

Rádi sdělujeme akademické obci, že katedra anglistiky a ame‑
rikanistiky získala akreditaci pro doktorské studium anglické
a americké literatury. Katedra má tak akreditována doktorská
studia jak pro oblast jazykovědnou, tak pro oblast literární!
Blahopřejeme!

Počet akreditovaných doktorských studií na FF OU tak do‑
sáhl celkového počtu 15 a je trvale nejvyšší na Ostravské uni‑
verzitě. Blahopřejeme!
Redakce LISTŮ FF

Drama Maxe Frische „Andorra“ v divadelním
nastudování studentů katedry germanistiky FF

Foto: Eva Polášková

Katedra germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzi‑
ty uspořádala dne 10. června 2016 v učebně E313 pro studen‑
ty středních škol z regionu divadelní představení „Andorra.
Kus o dvanácti obrazech“. Pod vedením doc. Pavly Zajícové
hru nastudovali studenti katedry germanistiky v rámci před‑

mětu Divadlo ve vyučování cizímu jazyku. Významnými
členy souboru byli také PhDr. Jiří Jung, Ph.D., a Bc. Filip
Plachý z katedry dějin umění a kulturního dědictví. Tento‑
krát velice náročnou technickou podporu představení zajiš‑
ťovali lektoři a především Mgr. Milan Pišl, Ph.D., z katedry
germanistiky. Studenti z řad publika obdrželi s předstihem
speciálně vytvořený německo‑český slovníček pojmů, který
jim (dle zpětné reakce) pomohl děj dramatu hraného v ně‑
meckém jazyce lépe pochopit. Úspěch nastudování předesí‑
lala již hojně navštívená veřejná generální zkouška konaná
dne 27. 4. 2016. Drama „Andorra“ švýcarského autora Maxe
Frische není prvním představením, které studenti KGE uved‑
li na veřejnosti. Stejně jako v letech minulých sklidili i v le‑
tošním roce za své výkony bouřlivé ovace publika. Lze jen
očekávat, že svou profesionalitou a entuziasmem nadchli pro
dramatické umění své kolegy z nižších ročníků a také v příš‑
tím roce zhlédneme další zajímavé divadelní představení.
Irena ŠEBESTOVÁ
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Paremiologická konference poosmé
Ve dnech 13. – 14. září se sjeli do Ostravy již poosmé evropští
slavisté zabývající se slovanskými parémiemi.
Myšlenka zkoumat do hloubky slovanské parémie se na ka‑
tedře zrodila v r. 2002, kdy si slavistický svět připomněl 150.
výročí vydání knihy Mudrosloví národu slovanského F. L.
Čelakovského.

Letošní konference se konala pod záštitou děkana Filozo‑
fické fakulty Ostravské univerzity, prof. Dr. Aleše Zářického,
který ve své zdravici vyjádřil potěšení nad tím, že se ostravská
slavistika stává centrem slovanských frazeologických bádání,
a pod záštitou předsedy Českého komitétu slavistů, Dr. Václa‑
va Čermáka. Z jeho slov vyjímáme: „Přestože tematické zamě‑
ření Vaší konference je věnováno parémiím 21. století, dovolím
si alespoň krátce odvést Vaši pozornost k nejstarší fázi slovan‑
ského písemnictví, k literatuře cyrilometodějské. Přestože lze
předpokládat, že parémie existovaly u Slovanů již v době před‑
písemné, zřejmě prvním zapsaným textem s paremiologickou
tematikou byl staroslověnský překlad starozákonní knihy
Přísloví, který je připisován tradičně sv. Metodějovi… Slované
pro tuto knihu vytvořili pojmenování Parimejnik.“
Naše velké poděkování patří panu generálnímu konzulovi
Polské republiky v Ostravě, Januszovi Bilskému, který všechny
účastníky konference pozval na slavnostní recepci a pěvecký
koncert.
Těšíme se na devátou paremiologickou všeslovanskou kon‑
ferenci, která se bude konat v roce 2018.
Simona MIZEROVÁ

Všem studentům FF OU
Zažili jste o prázdninách něco krásného/výjimečného?
Napište o tom do podzimních LISTŮ FF.
Redakce LISTŮ a děkan FF prof. Zářický vyhlašují stejně jako vloni
Soutěž o nejzajímavější studentskou esej na téma

léto 2016
20řádkový text a foto, vážící se k zážitku, pošlete na adresu
eva.mrhacova@osu.cz do 15. 10. 2016.
Nejlepší esej odmění p. děkan částkou 1 000 Kč.
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Novinky nakladatelství ACADEMIA
Láska jako cesta k Bohu
— Íbn Síná

Láska jako cesta k Bohu je netradičním výběrem z rozsáhlého
díla Ibn Síny, jednoho z nejvýznamnějších středověkých mus‑
limských filozofů. Přináší tři spisy, které stály vždy v pozadí
myslitelových velkých filozofických kompendií a medicín‑
ských sum, a které přesto dodnes jitří představivost orientalis‑
tů a vzbuzují dohady o autorově příklonu k mysticismu. Živý,
syn Bdícího, Pták a Salamán a Absál jsou příběhy o iniciaci
lidské duše při její duchovní cestě vzhůru směrem k Bohu.
Tento vyprávěcí cyklus je vhodně doplněn čtvrtým spisem,
Pojednáním o lásce, představujícím jeho filozofické zázemí
a sdílejícím společné motivy lásky jakožto hybného principu
duchovní poutě a andělského potenciálu lidské duše. Vychází
v edici Orient.
Vázaná, 192 str., DPC 250 Kč

Zprávy z Prahy 1953
— Jiří Pernes

Rok 1953 byl pro komunistický režim v Československu přelo‑
mový. Smrt J. V. Stalina a vůdce československých komunistů
K. Gottwalda v březnu toho roku otevřela cestu k řešení na‑
hromaděných problémů především hospodářských a sociál‑
ních. Nové sovětské vedení opustilo linii otevřené konfrontace
se západními demokraciemi, vyhlásilo program zvyšování
životní úrovně svých občanů a k provádění stejné politiky tla‑
čilo i východoevropské satelity. Rozsáhlá studie zabývající se
vývojem v Československu uvádí edici dokumentů (v českém
překladu) s hlášeními o situaci, která v roce 1953 do svých me‑
tropolí zasílali diplomaté z britské, sovětské a rakouské amba‑
sády v Praze, tedy autentický pohled přímých svědků událostí.
Vychází v edici 1938–1953.
Brožovaná, 412 str., DPC 350 Kč

Morální dilema: Dějiny druhé světové války
— Michael Burleigh

Dílo významného britského historika není jen podrobným
výčtem událostí dosud největší války světových dějin, ale za‑
měřuje se i na psychologické profily důležitých aktérů tohoto
osudového střetnutí. Nalezneme tu zasvěcené srovnání dvou
totalitních režimů i rozbor paradoxní situace, v níž režimům
demokratickým nezbylo než volit spojenectví se stalinistickým
Ruskem. Autor podrobně rozebírá mnohé bolestivé otázky,
např. eventuální možnost letecky čelit probíhajícímu vyvraž‑

Jsme ostravská!!!
l. září vstoupila v účinnost novela vysokoškolského zákona,
která s sebou přináší mnoho změn pro celé vysoké školství.
Pro naši univerzitu je významná dvojnásob, protože se nám

ďování Židů, oprávněnost plošného bombardování i mnoho
dalších situací, ve kterých se ve válce s nelidským nacistickým
režimem lidské svědomí ocitalo mezi dvěma mlýnskými ka‑
meny. Vychází v edici Historie.
Brožovaná, 732 str., DPC 585 Kč

Konečná stanice Islámský stát?
— Rainer Hermann

Čtivě a přitom zasvěceně odhaluje islamolog a dlouholetý ko‑
respondent deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung z Blíz‑
kého východu pozadí vzniku a expanze tzv. Islámského státu
v Sýrii a Iráku. Svou analýzu zasazuje do kontextu rozpadu
státnosti v arabském světě a totálního selhání vládnoucích elit.
Arabský svět se podle něj nachází v nejtěžší krizi od vpádu
Mongolů ve 13. století. Většina arabských států ovládaných
zkorumpovanými rodinnými klany či autoritativními pa‑
novníky, vystupujících navenek jako „demokraté“ či „nacio‑
nalisté“, ztratila v očích svých občanů jakoukoliv legitimitu.
Jediným pojítkem a zdrojem identifikace občanů tak zůstal is‑
lám. Vnitrostátní konflikty se mění v náboženské války. Autor
naznačuje neradostnou paralelu s třicetiletou válkou v Evropě
a dospívá k závěru, že události v arabském světě budou mít
na Evropu větší dopad než všechny ostatní události od druhé
světové války. Vychází v edici 21. století
Brožovaná, 116 str., DPC 185 Kč

Arabské jaro
— Miloš Mendel

Eufemistický výraz „arabské jaro“ se stal všeobecně užívaným
klišé pro politický a ideologický vývoj v zemích Blízkého vý‑
chodu a severní Afriky od ledna 2011. Jaký proces se tehdy
začal v některých oblastech odvíjet? Autor nabízí českému
čtenáři koncizní a syntetický výklad o historickém, sociálním
a kulturním pozadí současného vývoje na Blízkém východě.
Podává výklad specifických rysů arabské politické kultury,
problematiky lokálních identit tamějších společností, od‑
lišností oblastí arabského světa a konfrontace „sekulárních“
ideologií autoritářských režimů a tradičních monarchií s ne‑
vyhnutelným procesem islamizace arabských společností, a to
v kontextu mezinárodní politiky od dob kolonialismu až do
žhavé současnosti.
Vázaná, 352 str., DPC 350 Kč
Připravila Eva MRHAČOVÁ

do ní podařilo prosadit změnu našeho názvu. Po čtvrtstole‑
tí se stáváme z „Ostravské univerzity v Ostravě“ „Ostravskou
univerzitou“. Na tuto změnu jsme se dlouhodobě připravovali
a implementovali jsme ji také do nového vizuálního stylu.
Jan LATA
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Shakespeare v parku
Filozofická fakulta se aktivně zapojila do projektu Shake‑
speare Ostrava 2016 hned při jeho zrodu v roce 2015. Prozatím
se prezentovala přednáškou magistra Filipa, která představila
širší kulturně společenský kontext Shakespearovy doby, a di‑
vadelní studentský soubor ELTO (English Language Theatre
of Ostrava) pod vedením Dr. Bilanové z katedry anglistiky
a amerikanistiky uvedl hru Scots on the Rocks. Na konci září
se pak v Komenského sadech uskutečnila akce Shakespeare
v parku aneb Sen noci Ostravské, na níž se prezentovaly všech‑
ny instituce zapojené do výše zmíněného projektu. Filozofic‑
kou fakultu zde opět reprezentovalo ELTO (uvedlo v souvislé
formě nejlepší scénky z inscenace Scots on the Rocks) a fakulta
ve stánku prezentovala knižní produkci FF OU z Univerzitní‑

Shakespeare v parku – plakát na Shakespeara
v parku, v pozadí stánek FF OU

Noc vědců 2016

Noc vědců je již tradiční akcí, která každoročně probíhá na
konci září na mnoha vysokých školách nejen v České republice,
ale také po celé Evropě. Letošní celoevropské téma znělo: „Bez‑
pečnost“. Katedry Filozofické fakulty OU, které se opět všech‑
ny zapojily do programu, si interpretovaly letošní téma každá
po svém. Jedním z největších témat bylo nebezpečí mnoho‑
značnosti jazyka v komunikaci, a to v rámci komunikace v ci‑
zojazyčném prostředí, ale také v prostředí virtuálním. Hovoři‑
lo se o „nebezpečné“ literatuře a cenzuře či o fóbiích známých
osobností. Formálně byla prezentace také různorodá – některé
katedry zvolily „herní“ projev za pomoci dobových kostýmů,
některé se prezentovaly formou sympozia či takřka detektiv‑

ho knihkupectví a knihy o Shakespearovi, jež zapůjčila Uni‑
verzitní knihovna. Stánek byl koncipován jako relaxační – lidé
si zde mohli dát kávu zdarma či sedět na lehátkách ve volném
prostoru parku. Bylo vidět, že se organizátorům podařily hlav‑
ní myšlenky této iniciativy – oživit Ostravský veřejný prostor
tím, že se spojí jednotlivé organizace pod nesmrtelným pra‑
porem Shakespearova díla. Do konce roku vystoupí pod dra‑
maturgií FF OU ještě doc. Pilař 13. 10. v kavárně Maryčka při
Provozu Hlubina, 24. 10. Doc. Pavel Drábek z University of
Hull v prostorách Divadla Antonína Dvořáka, 23. 11. Prof. Mi‑
chal Peprník a 13. 12. zakončí celý projekt vystoupení význam‑
ného shakespearovského překladatele – doc. Jiřího Joska.
Roman POLÁCH

Noc vědců 2016 – soutěžící s výhrou

ním konceptem, při kterém návštěvníci postupně řešili krimi‑
nální čin. Namísto krátkých minipřednášek byl letos využit
diskusní formát, který moderoval magistr Libor Magdoň, jenž
uvedl v zajímavých diskuzích hosty z několika kateder. Letošní
ročník byl plný novinek – jednak jsme v budově E hostili Fa‑
kultu sociálních studií, která zde prezentovala svůj program,
jednak se poprvé do Noci vědců připojila VŠB‑TU a rozšířila
se tak možnost, jak ještě více zaujmout v rámci představení
akademického prostředí širokou veřejnost. Nezbývá než se tě‑
šit na příští ročník Noci vědců, jehož tématem bude „mobilita“.
Roman POLÁCH, doktorand FF

Slavnostní odpoledne k 25. výročí Filozofické fakulty
OU a ocenění její první děkanky doc. Evy Mrhačové
Čtvrtstoletí výročí svého trvání uctila Filozofická fakulta slav‑
nostním odpolednem, které se uskutečnilo ve čtvrtek 22. září
na fakultním nádvoří. V rámci komponovaného pořadu se
vzpomínalo na události související se vznikem fakulty, jejím
následným rozvojem a současně zakladatelka a první děkanka

Filozofické fakulty, doc. Eva Mrhačová, CSc., převzala z rukou
rektora Ostravské univerzity prof. Jana Laty ocenění „Děkan‑
ka – Zakladatelka Filozofické fakulty.“ Laureátce blahopřeje‑
me a přejeme ještě mnoho plodných let na akademické půdě.
Jana BOLKOVÁ

str. 12

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Osmička
Paní exděkanko, jaký vztah máte k osmičce, která přistála
u vašeho jména?
No, jak to říct slušně! Stojící osmička se mi vůbec nelíbí, ležatá
by mi myslím aspoň na chvíli vyhovovala více, ale neumí‑
me to tak v životě nastavit. Pětka i čtyřka byly lepší a vůbec
nejlepší byly trojka a dvojka, kdy se člověk v životě teprve roz‑
hlížel…

∞

Změnily se nějak s osmičkou Vaše životní pocity?
Jo, změnily. Čtyřicátníky vnímám jako mládež, padesátníci
jsou teď pro mne postpuberťáci.
A Váš nejbližší plán?
Dát si s Moravcem pod starou radnicí tatarák, v Praze prý ni‑
kde takový nedělají!!!
A co přání do budoucna, máte?
Pokud člověk žije, má vždycky přání a sny. Já jsem těch svých
napočítala osm:
Nejprve ta obyčejná:
l. Dost našich studentů je obézních. Potěšilo by mne, kdyby
všichni zdraví studenti, obézní i neobézní, začali chodit na dě‑
kanát do 7. patra pěšky a výtah zbyl na nás „dospělé“, obézní
i neobézní, mám vypočteno, že bychom ušetřili týdně půldruhé
hodiny a to je šest měsíčně!!!
2. Kdyby studenti všechny starší, které na FF potkají, hlasitě
a s úsměvem zdravili.
3. Kdyby všechny katedry na počátku l. ročníku všechny nové
studenty svolali a všechny přednášející jim představili, jak je to
v kulturním světě zvykem.
4. Kdyby ožila studentská hospůdka ve dvoře. K studentské‑
mu životu od středověku patří.
5. Páté přání má dvě části: a) Kdyby se podařilo, aby se dě‑
kanát po rekonstrukci vrátil kprostoru, který jsem pro něj na
samém počátku při mnoha pochůzkách po bývalé temné půdě
naplánovala: čtvercová místnost děkana, místnost sekretářky
a čtvercová místnost pro přijímání větších návštěv, pro archiv
a pro komorní zasedání – místnost vyzdobená nádherným vel‑
kým obrazem našeho rodáka Antonína Kroči. Děkanát napros‑
to nezbytně potřebuje pro svou činnost tři místnosti! b) kdyby
součástí oddělení pro rozvoj byla i péče o archiv fakulty. Archiv
neexistuje a letos jsme s doc. Málkovou marně hledaly datum,
kdy byla poprvé zvolena děkanka FF!

První promoce

A nyní dvě intelektuální přání:
6. Pokud jde o obory, ze všeho nejvíc bych si přála, aby se
podařilo trpělivě budovat a akreditovat obor psychologie, bez
něhož je filozofická fakulta neúplná, aby se podařilo připravit
a akreditovat doktorská studia romanistiky a aby aspoň jeden
z „exotických“ jazyků, které jsem jako lektorské založila před
10 lety (arabština, čínština, japonština) u nás ukotvil ve formě
bakalářského studia. Myslím, že nejdále je japonština, o kterou
se vzorně stará paní Bolková. Japonská ambasáda nám velmi
přeje a pan děkan Zářický má tím, že založil Euroasijské fórum,
pro tento cíl skvěle našlápnuto, budu mu držet všechny palce,
aby se mu to podařilo. A bude‑li třeba, pomohu ze všech sil…
7. V romanistické části studovny jsou u okna tři volné regá‑
ly, všimli jste si toho? Portugalský ambasador mi kdysi slíbil,
že jestliže tam necháme volné místo, pomůže nám založit obor
portugalština. Tento jazyk je malým klenotem mezi román‑
skými jazyky. Je to jazyk Camõese, autora Lusovců, který patří
svým významem do rodiny Homéra, Vergilia, Danta, Petrar‑
ky… Je to jazyk, kterým dnes hovoří kolem 200 milionů lidí –
vedle Portugalska na nádherné Madeiře, na Azorách, v Brazilii,
v Angole…, jazyk, který se studuje na jedné z nejstarších univer‑
zit světa – v Coimbře, s níž bychom jistě navázali spolupráci…
Obor portugalština, aspoň bakalářský, by byl malým šperkem
na těle filozofické fakulty A MOC BY JÍ SLUŠEL…
A nakonec jedno politické přání:
8. Přála bych si, aby nás Statutární město Ostrava více pod‑
porovalo. Jen díky tomu, že v Ostravě vznikla FF a že jsou zde
katedry vychovávající učitele anglického, francouzského, špa‑
nělského a německého jazyka, se v naší oblasti rapidně změnila
situace s učiteli cizího jazyka, kterých byl před dvaceti i patnác‑
ti lety naprostý nedostatek!!! – Před rokem jsme žádali složitou
žádostí o grant na vydávání našich Listů FF, v nichž mimo jiné
propagujeme naše město – a po půl roce jsme dostali odpověď,
že naší fakultě, která za čtvrtstoletí své existence podstatně
změnila kulturní i duchovní klima tohoto města, „rozhodnutím
zastupitelstva města ze dne 17. 2. nebyla poskytnuta neinves‑
tiční účelová dotace na realizaci projektu Vydávání periodika
Listy FF OU“. Podepsán Zbyněk Pražák, náměstek primátora.
S obrovskou úctou vzpomínám na pana primátora Smejkala
a na starosty Chytku a Karpíška, kteří chápali význam filozo‑
fické fakulty pro region a všestranně nás podporovali.
Děkuji za odpovědi a přeji Vám z celého srdce, aby se všechna
Vaše přání splnila. Jana BOLKOVÁ

Doc. Mrhačová přijímá ocenění Děkanka – Zakladatelka FF OU
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ
Marie Šlosárková
Mgr. Marie Šlosárková absolvovala na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v roce
2007 učitelské studium němčiny a češtiny pro SŠ.
Vyučovala na Střední škole služeb a podnikání a po mateřské dovolené na Střední
waldorfské škole v Ostravě. Rok vedla prvňáčky na Základní škole Dr. Miroslava Tyrše
v Hlučíně a zde právě otevírá třídu Montessori (dle principů Marie Montessori, 1870–1952).
Studuje dálkově učitelství 1. stupně na Univerzitě Palackého v Olomouci, provozuje
půjčovnu potřeb pro děti Malá Babetka a je maminkou dvou holčiček ve věku 7 a 5 let.

„

“

Jsem šťastná, že mohu spoluvytvářet školu
svých snů.

Maruško, mám v živé paměti Vaši reflexi souvislé praxe.
Na učňovské škole jste si tehdy získala i ty nejzatvrzelejší
nepřátele („Sláva, už ani Pavla se na mne nemračí.“). Čemu
přičítáte svůj úspěch naprosté začátečnice?
Začátky byly těžké. Člověk je šťastný, že má diplom, ale to je
jen papír. Učitelem se člověk stává pomalu. Odbornou ško‑
lu jsem si pro začátek vybrala záměrně. Věřila jsem, že žáci
omluví mé začátečnické nejistoty v oboru a že ocení můj zájem
o jejich svět, o ně samotné. Vlastně jsem byla už tehdy montes‑
soriovská učitelka. Cítila jsem, že to hlavní, co má učitel v ja‑
zykovém vyučování zprostředkovat, nejsou informace, ty lze
vyhledat, ale že je třeba kultivovat schopnost dorozumět se,
jednat férově, mít zájem o sebe navzájem. Nevím, kdo z mých
žáků dnes umí tvořit trpný rod, ale jistě v nich zůstalo, že jsme
byli spolu rádi. Řešili jsme vztahy v rodině, lásky a konflik‑
ty a vždy jsme se dovedli na sebe usmát. Nikdy nevíte, jaké
problémy si v sobě kdo nese. Snažila jsem se chovat ke všem
s taktem, ničemu se nedivit, vcítit se do světa žáků, pochopit
je. Mezi kolegy jsem si vždy našla přátele. Dnes už třeba nej‑
sme v intenzivním kontaktu, ale vím, že pro sebe hodně zna‑
menáme.
Jak dlouho jste po dokončení studia učila?
Jen dva roky, pak jsem zůstala pět let doma s dcerami. Tehdy
jsem si založila malou půjčovnu potřeb pro cestování s dětmi,
udělala jsem si certifikaci pro Znakování s batolaty, vedla jsem
kurzy Babysigns, kde jsem miminka a rodiče učila domluvit
se pomocí znaků dříve, než děti začnou mluvit. Doplnila jsem
si certifikaci Emoční inteligence u malých dětí a vedla jsem se‑
mináře. Byla to nádherná doba. Odtud už byl jen krok k pe‑
dagogice Montessori. Když se blížil konec mateřské, věděla
jsem, že už na klasickou školu nepůjdu. Příliš jsem propadla
alternativám. Našla jsem si místo na střední waldorfské škole

v Ostravě. Tato zkušenost byla pro mne důležitá. Studenti byli
otevření, přemýšliví a tvořiví. Práce s nimi byla úžasná. Také
učitelský kolektiv byl skvělý. Tam jsem se naučila věnovat se
studentům, přemýšlet o nich. Byla jsem nadšená z přístupu ko‑
legů k žákům, z toho, jak učitelům záleželo na každém z nich.
Osm let po ukončení studia stojíte u zrodu státní montessoriovské školy v Hlučíně. Jaké úvahy a přípravy předcházely?
Za vše mohou naše dcery. S manželem je vychováváme k úctě
a respektu k ostatním, ale hlavně k sobě samotným, všímáme
si toho, co je zajímá, necháváme se jimi inspirovat a vést. Je ne‑
uvěřitelné, kolik zájmu o svět, kolik nápadů a citu se v dětech
skrývá. Děti jsou plné touhy poznávat. Pokud jim to umožní‑
me, učí se s radostí a rychle. Nechtěla jsem, aby dětství mých
dcer skončilo ve škole, kde se budou podle tematického plánu
učit to, co se v danou chvíli musí. K pedagogice Montessori
jsem se dostávala postupně několik let. Když jsem ji pocho‑
pila, vše do sebe zapadlo jako puzzle a měla jsem jasno, že mé
děti budou chodit do školy Montessori. Chci, aby prožily dět‑
ství bez zbytečného stresu, aby v učení navazovaly na to, čeho
zrovna dosáhly, a aby se učily to, co zvládají a chtějí. Aby měly
pevné hranice a zároveň aby s nimi bylo jednáno s respek‑
tem. U našich německých sousedů tvoří Montessori 2 % škol.
V Česku je jich 0,2 %, tedy v porovnání s Německem desetina.
Nejvíc je jich v Praze. V Ostravě byla zatím jediná, soukromá.
Proč zakládáte školu v Hlučíně? Žijete přece v Ostravě.
Máte pravdu, začala jsem v Ostravě. S dětmi v náruči jsem bě‑
hala po ostravských úřadech, ale setkala jsem se s nezájmem
a odmítáním. Chápu to. Měla jsem jen své nadšení. Neměla
jsem potřebné vzdělání, neměla jsem budovu ani učitele. Za‑
čala jsem tedy hledáním učitelky a v červenci 2014 jsem se
rozhodla, že se učitelkou stanu já. Na Univerzitě Palackého
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v Olomouci právě dokončuji aprobaci pro učitelství 1. stupně.
Navázala jsem kontakt se zakladatelkami škol Montessori v ji‑
ných městech. Navštívila jsem jich co nejvíc, abych do začátku
získala co nejvíc informací. Absolvovala jsem akreditovaný
kurz Montessori Clause‑Dietra Kaula. Pak šlo všechno ráz na‑
ráz. V Montessori centru v Hlučíně jsem tehdy vedla kroužky
pro děti předškolního věku. Centrum založily maminky, kte‑
ré měly podobnou vizi jako já a zrovna řešily otázku, kam by
své děti zapsaly do školy. Oslovily město Hlučín a hlučínské
školy. Vstříc jim vyšla paní ředitelka Ivana Staňková ze Zá‑
kladní školy Dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně. Spolu s městem
připravila ve své škole jedno patro, kde právě otevíráme třídu
Montessori. Má starší dcerka ke mně nastupuje jako prvňačka.
Co je na montessoriovské škole nejdůležitější?
Jsem ráda, že o škole Montessori, byť je to již sto let starý
koncept, se dnes mluví stále více. Do češtiny byla přeložena
spousta knih, tématem se zabývají vysokoškoláci v závěreč‑
ných pracích. Sama vnímám Montessori jako pedagogiku 21.
století. Dokáže uspokojit poznávací, osobnostní a sociální po‑
třeby dětí dneška. Otevírá dítěti životní praxi světa v souvis‑
lostech – a to v souladu se zájmy a vlohami každého jednotliv‑
ce. Dítě se rozvíjí jako jedinečná osobnost. Učí se pravidlům
soužití, ohleduplnosti, respektu. Dostává inspiraci k poznání
sama sebe, druhého, ostatních. Motivací k učení je radost
z učení a radost z dosažených cílů. Jsem šťastná, že se toho
mohu účastnit a že do své práce mohu na základě nahlédnutí
do waldorfského konceptu vnést i něco z jeho duchovního roz‑
měru. Spoluvytvářím školu svých snů.
Proč už dávno nepracuje každá základní škola podle montessoriovských principů?
Musíme doufat, že zájemců z řad rodičů a nadšenců z řad
starostů měst, ředitelů a učitelů bude stále víc. Že ve třídách
budou moci spolu s učitelem pracovat asistenti, že bude dost
finančních prostředků na pěkné vícefunkční učebny, na mul‑
timedální vybavení tříd a ostatních školních prostor, na po‑
můcky, knihy a všechny ostatní školní potřeby, jaké si jen do‑
kážeme představit – od papíru až třeba i po elektroniku.
Co Vám pro Vaši profesní dráhu dalo Vaše studium Ostravské
univerzitě? Na co vzpomínáte nerada, na co ráda?
Nejraději vzpomínám na kamarády a na legraci, kterou jsme si
dokázali udělat ze sebe a mnohdy i ze studia. Bez humoru by
všechno bylo mnohem těžší. Často nám chyběla propojenost,
celistvost, měla jsem a dodnes mám pocit, že jsme se učili
spoustu věcí bez vztahu k jejich smyslu, izolovaně a zbytečně.
Příliš mnoho informací, které člověk v žádné praktické oblas‑
ti života nevyužije. Přivítala bych větší zaměření na činnost,
zkušenost a především na aktuálnost. Postavit se dnes před
žáky na střední škole, ale ani na základní škole – to není žád‑
ná legrace. Ve chvíli, kdy tam stojíte, Vám nepomůže jednič‑
ka z dějin jazyka nebo literatury. Potřebujete vědět, jak s žáky
mluvit, jak je podpořit a motivovat, jak jim pomoci pochopit
svět v jeho pohybu, jak jim pomoci najít ve světě vlastní místo.
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Důležitý je prostor, množství regálů a pomůcek

Druhý den školního roku a první spolupráce

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně

Kdybyste byla na pár dní vyučující katedry germanistiky
a hovořila se studenty učitelství, co byste jim řekla?
Někdy slýchám učitele němčiny stěžovat si, jak těžké je moti‑
vovat žáky pro studium tohoto nádherného jazyka Heinricha
Heina, Heinricha Bölla, Wolfganga Herrndorfa nebo třeba sku‑
piny Die Toten Hosen. Všichni prý milují angličtinu a němči‑
na jim připadá málo přitažlivá. Dnešním studentům učitelství
němčiny bych poradila, ať si v tom, jak vnímají německý jazyk
a kulturu, udělají jasno hlavně sami. Co je fascinuje a zajímá,
co je baví, co vědí a co ze svého zájmu, poznání a nadšení chtějí
zprostředkovat svým žákům. Pak nebudou mít problém. A ať co
nejvíc jezdí do německy mluvících zemí – k moři, na hory, bri‑
gádničit nebo jen tak, za přáteli. A samozřejmě: stipendijní po‑
byty! Sama jsem byla jen jeden semestr na Univerzitě Erlangen
‑Nürnberg – dalo mi to opravdu hodně.
Za odpovědi poděkovala Pavla ZAJÍCOVÁ
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ČESKÁ ŠLECHTA aneb PŘÍKLADY
HODNÉ NÁSLEDOVÁNÍ
Díl I. Czernínové

Malá vesnička Dymokury v okrese Nymburk, vzdálená zhruba
15 km severně od lázeňského města Poděbrady, je od počátku
30. let 19. století domovem již šesté generace tzv. vinořské větve
starobylého šlechtického rodu Czernínů z Chudenic. Hraběcí
rod, odvozující svůj původ od starších Drslaviců, je svým prv‑
ním předkem doložen již na dvoře Přemysla Otakara I. Nejvyš‑
ší komorník byl sice za svou přízeň ke králově zapuzené man‑
želce Adlétě ode dvora se ztrátou titulu i majetku vyhnán, stal
se však zakladatelem široce rozvětveného rodu, jehož vinořská
větev se skrze sňatek Otakara Czernína (1809–1886) s hra‑
běnkou Rosinou Colloredo‑Waldsee (1815–1874) usídlila na
nevěstině domovském panství Dymokury. Život na dymokur‑
ském panství však pro Czerníny nebyl vždy tak jednoduchý.
Přítomnost Rudolfa Czernína (1904–1984) na audienci u pre‑
zidenta republiky v září 1938 a jeho podpis pod prohlášením
věrnosti české a moravské šlechty českému národu a Českoslo‑
venské republice z ledna následujícího roku měly za následek
nejen Czernínovo zatčení nacisty, ale i převedení majetku pod
okupační správu a následně díky dosazenému správci přímo
na stát. Poválečné snahy vinořských Czernínů prokázat neo‑
právněnost tohoto kroku provázely dlouholeté soudní spory
završené roku 1952 navrácením celého majetku původním
vlastníkům a jeho okamžité zestátnění. Rudolf Czernín se po
vystěhování ze zámku a několikaleté perzekuci rozhodl s man‑
želkou na počátku 60. let opustit republiku a odešel strávit pod‑
zim života do sousedního Rakouska. Z početného klanu Czer‑
nínů zůstal v Československu pouze Rudolfův nejstarší syn
Theobald (1936–2015). Přestože znal praktiky nacistů i před‑
stavitelů nastupující komunistické moci, nenechal se otcem
přemluvit k emigraci a po krátkém rakouském a švýcarském
intermezzu v průběhu léta 1968 poznal, že jeho místo je doma
v Čechách. Stigma vyděděnce si nesl Theobald již od dětských
let. Synovi kriminálníka a buřiče nebylo na počátku 50. let po
zrušení jezuitského gymnázia v Bohosudově, které navštěvo‑
val, umožněno dále studovat, a jeho sen o kariéře architekta
se postupně rozplynul v pozici kresliče a pomocného dělníka
při renovacích objektů a archeologických vykopávkách. Před‑
mětem Theobaldova zájmu se vedle přetrvávajícího odporu
proti režimu stala na počátku 60. let dívka, se kterou se sezná‑
mil na jednom z pražských bálů. Za princeznou Polyxenou
z Lobkowicz (1941) jezdil do Křimic u Plzně do doby, než se

mu v dubnu 1961 rozbil skútr, takže nezbývalo nic jiného než
se vzít. Sestře porevolučního poslance Jaroslava Lobkowicze
(1942) a pozdějšího ostravsko‑opavského biskupa Františka
Lobkowicze (1948) neumožnili studovat medicínu, živila se
proto jako zdravotní sestra. V Bílině a později i v Chodově na
Karlovarsku jezdil Theobald s náklaďáky, autojeřáby a bagry na
stavbách, aby uživil rozrůstající se rodinu, do které se postupně
narodili synové Tomáš (1962), Děpold (1969) a Jan (1972) a dce‑
ry Terezie (1964) a Gabriela (1975). Theobald se nikdy necítil
ukřivděný a veškerá bezpráví páchaná na jeho osobě a rodině
bral z pozice aktivního katolíka jako životní úděl, se kterým
se musí vyrovnat. Romantický dříč a plachý bouřlivák měl ra‑
dost pouze z toho, co vytvořil sám vlastními silami. Proto také
v roce 1969 zakoupil od stárnoucích Němců v Rudné u Nejdku
v Krušnohoří chalupu, kterou od základu přestavěl pro potře‑
by sedmičlenné rodiny. V té době Theobald zedničil, opravoval
auta a pracoval ve zdravotnictví jako řidič sanitky. Události po
listopadu 1989 přinesly nové výzvy a Theobald se v době, kdy
se již pomalu chystal odejít na odpočinek, pustil do kompli‑
kované restituce, která se protáhla na více než šest nekonečně
dlouhých let. Získaný majetek v podobě zámku, lesů, zeměděl‑
ské půdy, rybníků a přidružených provozoven chtěl původně
prodat, ale přemluven nejstarším synem Tomášem, se společně
pustili do nezbytného podnikání. I přes dílčí nezdary v podobě
zastaveného provozu sodovkárny v bývalém pivovaru a spory
s vojáky o vyklizení zastavěného prostoru, pokračuje Tomáš
úspěšně v podnikání i po otcově smrti v červenci 2015 a doufá,
že jako správný hospodář jednou, až nadejde čas, předá dymo‑
kurské panství dalšímu Czernínovi v řadě.
Kamil RODAN
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
Letos v červenci navštívil Ostravu Timothy Snyder,
zdi, okamžik, kterým se zdálo, že končí jak poválečné
uznávaný a cenami ověnčený americký historik
období, tak studená válka, změnil předpoklad vyšší
zabývající se dějinami střední a východní Evropy. Vy‑
civilizace na Západě (k níž nyní Německo bezespo‑
stoupil v rámci festivalu Colours na diskusním fóru
ru náleželo) a nižší nebo vůbec žádné civilizace na
Meltingpot s dalšími hosty, jako byli historici Andrej
Východě méně, než se očekávalo. […] Zdrojem pro‑
Zubov, Igor Lukeš, Pawel Kowal a ministr zahraničí
blému je, podle mého názoru, to, že komemorativní
Lubomír Zaorálek. Timothy Snyder se zabývá zejména
kauzalita se zabydlela v Evropě i ve Spojených státech
problematikou holokaustu a masového vraždění v „kr‑
amerických v 90. letech současně s příležitostí k no‑
vavých zemích mezi Berlínem a Moskvou“. Proto je
vému výzkumu toho, jak německá moc ve východní
také vyhledávaným veřejným intelektuálem, který má
Evropě sama sebe prezentovala. Na internetu, v tisku
co říct k aktuálnímu politickému dění v Evropě. V současné době
a i v Evropském parlamentu probíhá spor mezi Západoevropany,
působí na Yaleově univerzitě. Řada jeho knih vyšla i v češtině. Vy‑
kteří zdůrazňovali jedinečnost holokaustu, a Východoevropany,
bíráme z nich několik úryvků jako podnět k zamyšlení.
kteří kladli důraz na zločiny stalinismu. Síla a trvanlivost tohoto
rozporu roste z intelektuální věrnosti principu civilizace na Zá‑
Intelektuálové, kteří se zasadili o východoevropské revolu‑
padě a národnímu principu na Východě.
ce roku 1989, lidé jako Adam Michnik a Václav Havel, usilovali
V letech 1939 a 1940, v důsledku tehdy platného spojenectví
o život v pravdě. Co to znamená? Velká část této knihy se zabý‑
mezi Německem a Sovětským svazem, Němci a Sověti společ‑
vá rozdílem mezi velkými pravdami, tedy vírou ve velké a de‑
ně ničili Polsko, přičemž Sověti také likvidovali tři pobaltské
finitivní cíle, které – zdá se – vyžadují čas od času lži a oběti,
státy. Tyto země byly domovem zhruba desetkrát více Židů
a malými pravdami, odhalitelnými fakty.
a dvacetkrát více obětí holokaustu než samotné Německo. De
Jednou z intelektuálních výzev 21. století možná bude posta‑
strukce států měla pro Židy rozhodující význam – na místech,
vit se na stranu pravdy jako takové a přitom akceptovat mno‑
kde předválečná státní moc byla zničena nebo odstraněna,
host jejích forem a pramenů.
měli Židé pravděpodobnost přežití asi jedna ku dvaceti, zatím‑
Tyto různé pravdy se objevují na stránkách této knihy, často
co tam, kde předválečný stát zůstal zachován, i když to byl na‑
pak ve dvojicích. Například pravda historika není shodná s prav‑
cistický stát nebo nacistický spojenec, měl tuto šanci asi jeden
dou esejisty. Historik může a musí o určitém období minulosti
ze dvou. /Politika života a smrti, s. 25–26/
vědět víc, než kolik se toho kdy esejista může dozvědět o součas‑
ném dění. Esejista je též oproti historikovi mnohem víc povinen
Holokaust nebyl ve východní Evropě nikdy neznámý, pro‑
brát v potaz předsudky své doby a emfaticky přehánět, aby jeho
tože se ve východní Evropě odehrával a protože drtivá většina
názor jasně vynikl. Pravda autentičnosti není shodná s pravdou
jeho obětí byli Východoevropané – „sousedé“. Národní mýty
poctivosti. Žít autenticky znamená žít tak, jak člověk chce, aby
o ryzím hrdinství za války a nevinnosti během holokaustu
žili ostatní; být poctivý znamená přiznat si, že to je nemožné.
byly po roce 1989 ve všech východoevropských zemích s růz‑
A pravda shovívavosti a lásky se zase liší od pravdy kritiky. Pokud
ným úspěchem zpochybněny. […] Je sice nezpochybnitelné, že
máme ze sebe a z druhých dostat to nejlepší, je k tomu zapotřebí
na holokaustu se podílely stovky tisíc Východoevropanů, a té‑
obojího – ale nelze je uplatňovat současně. Žádnou z těchto dvojic
měř jisté, že většina vrahů Židů nebyli Němci, konečné řešení
nelze převést na jakousi jim společnou pramennou pravdu, a už
však bylo německou politikou vedenou Němci (a Rakušany)
vůbec je nelze všechny společně převést na nějakou definitivní
na okupovaných územích.
a základní pravdu. Hledání pravdy tak vyžaduje mnoho druhů
Během posledních dvaceti let jsme mohli být svědky toho,
hledání. A to je pluralismus – nikoli jako synonymum relativis‑
jak spor mezi civilizačním a národním pohledem ubližoval
mu, spíše jako jeho protiklad. Pluralismus akceptuje reálný mrav‑
snahám o konstrukci společných evropských dějin, a dokon‑
ní nárok různých druhů pravdy, odmítá však představu, že je lze
ce způsoboval problémy v projektu evropské integrace. Konec
všechny rozmístit na jedinou škálu a poměřovat jedinou hodno‑
konců, obě strany jsou přesvědčeny, že představují to nejlepší
tou. /Intelektuál ve dvacátém století, s. 19–20/
z Evropy – Evropa prožitku na Východě a Evropa osvícení na
Komemorace je zpěv sirén vábící ke zjednodušení, půso‑
Západě. Spor přetrvává a může pokračovat i nadále, protože
bivý pro emoce, avšak osudný pro myšlení. Oběti nám musí
obě podání mají jistou soudržnost, která pomáhá ukotvit ji da‑
být přiblíženy a pachatelé zavrženi […]. Cenou za ignorování
leko od nároků příběhů druhé strany.
ostatních faktů kromě antisemitismu a historického pozadí je
To je ústřední vlastnost celé kontroverze; i když to tak ne‑
překvapivě neúplné veřejné pochopení holokaustu. Je to o to
vypadá, je to pro obě strany velmi pohodlné. Každá ze stran
víc zarážející, že toto nepochopení převažuje i mezi těmi, kdo
se tak citelně mýlí v tolika významných otázkách, že nemůže
čtou knihy o holokaustu, sledují dokumentární pořady nebo
té druhé pomoci, avšak cítí, že musí mít pravdu. Avšak v srdci
se jinak zajímají o historické pohledy na věc. Následkem vy‑
pohodlné kontroverze je tajná spřízněnost – obecná shoda o ko
užití východoevropského antisemitismu jako narativního
memorativní kauzalitě. Obě strany zkoumají koloniálně, užívají
pojiva držícího dohromady chatrná vysvětlení holokaustu je
prameny kolonizátora k popisu osudu potlačených, obě se dívají
udržování zavedeného civilizačního gradientu mezi Západem
z pohledu státu, aby se cítily z pohledu oběti. Oběti se definují
a Východem.
různě, ale zachází se s nimi podobně. Současné prvky dějin re‑
To je závažný intelektuální problém pro historiky, avšak díky
prezentace, které můžeme považovat za postmoderní, ve sku‑
své konvenčnosti má všechny výhody (a půvaby) setrvačnosti.
tečnosti slouží konzervativní funkci perpetua mobile pohodlné
Jsme na to zvyklí od nacismu i ze studené války. Pád Berlínské
kontroverze. /Politika života a smrti, s. 29–30/
Připravil Vladimír ŠILER

