
Vincent van Gogh (1853–1890) se původně chtěl stát pasto-
rem, ale nakonec opustil víru a  začal se věnovat malování. 
Potuloval se, nepracoval, rozešel se s  vlastní rodinou a  nad 
vodou jej držela jen finanční podpora mladšího bratra Thea. 
Ten zprostředkoval Vincentovi seznámení s malbami impre-
sionistů, ale Vincent hledal svou vlastní cestu. Usilovně a se 
zápalem maloval asi deset let, během nichž vzniklo kolem 900 
obrazů a přes tisíc kreseb. Velice jej to ale vyčerpávalo. Ke kon-
ci života se pak u něj výrazně projevila psychická porucha, kdy 
se střídala období klidu s halucinacemi a šílenstvím. Za svého 
života se nedočkal uznání. Zájem o jeho dílo začal stoupat až 
po jeho tragické smrti, v roce 1901 se pak v Paříži konala jeho 
první velká výstava.

Van Gogh namaloval mnoho autoportrétů, dnes jich známe 
třicet pět. Tvrdí se, že mu nikdo nechtěl pózovat, a proto mu-
sel portrétovat sám sebe. Je na nich dobře znatelný postup jeho 
duševní choroby. Na některých portrétech vidíme jeho krát-
ké a výrazné tahy štětcem, které jsou typické pro jeho „rané“  
období.

Nádherné obrazy vznikly v  době, kdy žil v  Arles (1888). 
Nejčastěji maloval slunečnice, kterými chtěl vyzdobit i  svůj 
ateliér. Byl fascinován provensálským sluncem, které se pak 
mělo odrážet i v jeho obrazech, žlutých a oranžových květech 
slunečnic. Používal jen několik odstínů barev. Vypadá to, jako 
by nanášel dlouhými tahy štětce čisté barvy přímo z tuby.

Van Gogh si přál též namalovat hvězdnou oblohu, kterou 
považoval za koloristicky bohatší než den. Nádherný je obraz 
Hvězdná noc z roku 1888, jemuž dominuje obloha prosvícená 
hvězdami v  „citrónových, růžových, zelených, blankytných 
a pomněnkově modrých odstínech“. Nejvíce pak září Velký 
vůz. Noc není „černá“: nebe je modrozelené, voda královsky 
modrá a pole temně fialové. Jemná záře hvězd pak kontrastuje 
se zlatou barvou plynových lamp.

Nizozemský malíř a kreslíř Vincent van Gogh, považovaný 
za jednoho ze zakladatelů expresionismu, ovlivnil zásadním 
způsobem světové výtvarné umění, zejména pak malířství 
první poloviny 20. století.

Marek ZÁGORA, absolvent FF
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Hvězdná noc (1888)

Autoportrét (1887)



str. 2                                                                                                                  LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity

NEJKRÁSNĚJŠÍ HORY 
MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD

Ondřejník je velice zajímavý přírodní i  kulturní fenomén. 
Je opředený pověstmi (Ondráš, divoká Hanka) a  z  hlediska 
přírodního je na něm stále co obdivovat a nacházet. Má tři 
vrcholy. Na katastrálním území Kunčic pod Ondřejníkem je 
to Skalka (964  m  n.  m.), na kozlovickém katastru je vrchol 
Vojvodka (900 m n. m.) a na katastru obce Lhotka je Stolárka 
(889 m n. m.) Skalka získala svůj název zřejmě od skály, která 
na jejím vrcholu vystupuje jakoby ze země a nikdo neví, jak 
hluboko sahá.

Vrchol Vojvodka dostal svůj název, jak jinak, podle jejího 
někdejšího majitele, valašského vojvody z Kozlovic. Zcela není 
jasný původ názvu Stolárka. V archivních dokladech používají 
arcibiskupští lesníci pojem „vrch zvaný Solarský“. Když 21. lis-
topadu 1930 požádal Klub českých turistů, odbor v Moravské 
Ostravě, vedení arcibiskupských lesů a  statků v  Kroměříži 
o povolení postavit na tomto místě rozhlednu, nebylo jim udě-
leno. V  obsáhlém zamítavém stanovisku poukazuje arcibis-
kupský úřad na skutečnost, že „již od roku 1903 zde byly čině-
ny pokusy postavit rozhlednu, avšak vždy skončily neúspěchem. 

Konstrukce byly povaleny větrem, právě pro nepříznivé pod-
mínky povětrnostní, které na vrchu zvaném Solárský panují.“

Ondřejník je úžasný masiv, který s protějšími Předními ho-
rami (Lysá, Smrk, Kněhyně, Stolová, Noříčí a Radhošť) vytvá-
ří netradiční údolí. Velice často je zde hezky, když zatím v Ost-
ravě prší. Naopak to nefunguje. Tomuto jevu někteří lidé říkají 
„čeladenské okénko“. Z mnoha záhad týkajících se Ondřejníku 
je málo známa skutečnost, že zde úplně jako první v této zemi 
nesl dnes již neexistující vodní pramen název Bezručův. Jak 
k tomu došlo? Pramen na Ondřejníku byl pojmenován k poctě 
Petra Bezruče v době, kdy se o básníkovi toho mnoho nevě-
dělo. Ještě nic po něm nebylo pojmenováváno, teprve později 
narůstal počet míst, stezek, budov a  jiných objektů, nesou-
cích jeho jméno. Tak, že to chvílemi bylo až neúnosné. Avšak 
Ondřejník je výjimkou. Je prokazatelně v Beskydech (i v Čes-
ku) prvním místem, kde se v názvu (tentokrát pramene) objevi-
lo Bezručovo jméno. Stalo se tak v roce 1907. Jak k tomu došlo?

V roce 1899 byl v Moravské Ostravě založen místní odbor 
Klubu českých turistů. V letech 1905–1906 usiloval jednatel 

Tajemství Bezručova pramene na Ondřejníku

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. 
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Pohled na údolí Ondřejníka v roce 1944 na snímku Rudolfa Jandy Pohled na Ondřejník z vrcholu Kněhyně
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tohoto odboru Adolf Podroužek (1871–1945) o to, aby vůbec 
první česká turistická útulna byla postavena na Ondřejníku, 
na vrchu Stolárka. A tak 24. června 1906 byl položen základ-
ní kámen a o necelý rok později, 11. května 1907, byla chata 
kolaudována. Během stavby navštívil Adolf Podroužek toto 
místo nesčetněkrát. Při té příležitosti se staly jeho aktivity 
vlastně příčinou vzniku pojmenování „Bezručova pramene“. 
Sám Adolf Podroužek o tom podal písemné svědectví ve dvoj-
čísle 8–9 časopisu BEZKYDY – JESENÍKY (ročník IV.), které 
vyšlo 1. listopadu 1930. V článku Jak vznikl název „Bezručův 
pramen“ píše:

Návštěvníci krásných promenád lesních na Ondřejníku jistě 
dobře znají zdroj svěží čisté horské vody, tvořící začátky „On-
dřejnice“. Nachází se na západním svahu vrchu Ondřejníku, 
asi dvacet minut od útulny KČST. Byl cílem četných turistic-
kých výprav již v dobách, kdy ještě útulny KČST na Ondřejní-
ku nebylo, zato několik kroků od pramene stála dřevěná chata 
srubové konstrukce, sloužící k umístění hostů, kterým ředitel-
ství arcibiskupských statků dovolilo na Ondřejníku si zaloviti. 
Tato chata již v době předválečné vyhořela až do základů – jen 
pramen s dlouhým, pod ním umístěným korytem zůstal. Také 
v dobách, kdy počal odbor KČST v Moravské Ostravě stavěti 
na Ondřejníku svou první klubovou útulnu v Beskydách, se to-
muto prameni neříkalo jinak, než „U koryta“. V  týchž letech 
počal Herbenův „Čas“ otiskovati básně tehdá ještě neznámého 
slezského barda, podepsané pseudonymem „Petr Bezruč“, které 
v kraji bezkydském a u lidu, jehož povaha i osudy byly hlavním 
podnětem Slezských písní, vzbudily velké nadšení, jako žádné 
jiné básně předtím. Nosil jsem tehda často čísla „Času“ s sebou 
do hor a také jednou u tohoto pramene recitoval jsem svým přá-
telům turistům právě otisknuté básně o Ondrášovi a Lysé Hoře. 
Nadšeni slovy neznámého bezkydského poety ujednali jsme, že 

nazveme jeho jménem tento pramen. Náhoda chtěla, že brzy 
nato požádal mne učitel Jaroslav Kozel, autor prvního české-
ho Průvodce po Bezkydách, abych popis Ondřejníka a chaty na 
něm zbudované v Průvodci prohlédl a případně opravil. Použil 
jsem této příležitosti a zaměnil jsem v něm dřívější, neestetic-
ký název „U koryta“ za „Bezručův pramen“. Tento název se za 
dobu 20 let ujal tak, že i tamní domorodci si naň zvykli a neří-
kají dnes jinak, než u „Bezručova pramene“. Mistr Bezruč jistě 
nám promine, že jsme tak učinili bez jeho svolení – byl tehda 
tím ještě neznámým, ale všemi zbožňovaným naším básníkem 
krás bezkydského kraje a jistě jeho nejlepším znalcem. Zasloužil 
si tudíž plně této pocty.

Někdy ve dvacátých letech putoval ze Stolárky na Skalku 
malíř a učitel Leopold Parma a přijal za své název, který zdo-
mácněl. Namaloval obraz „Výhled od Bezručova pramene na 
Ondřejníku“. Šlo pravděpodobně o výhled na Kozlovice. Bo-
hužel, obraz byl naposledy dražen na malířově výstavě v roce 
1930 a od té doby po něm není ani stopy. Po čase byla „Velká 
Polana“ zalesněna, Bezručův pramen kvůli zásahům lidí zmi-
zel a dnes po něm není ani stopy. Jen ten název zůstal, avšak 
i ten vymizel z lidských pamětí. Což Ondřejníku jeho prven-
ství, pokud jde o úplně první bezručovské pojmenování, nikdo 
vzít nemůže. Je to stejně úžasné. První básně poslal Petr Bez-
ruč Herbenovi do Času v roce 1899. V roce 1903 vydal Her-
ben rozšířené vydání Času pod názvem Slezské číslo. Tehdy 
tam byla většina Bezručových básní. V roce 1909 poprvé vyšly 
Slezské písně, když konečnou podobu (81 básní) dostaly až 
v roce 1928. Takže bezprostředně v době jejich prvního otiště-
ní vznikla u obyvatel Beskyd potřeba autora si v dobrém slova 
smyslu přivlastnit. (Na archivním snímku původní podoba cha-
ty KČT na Stolárce)

Petr ANDRLE

Tajemství Bezručova premene
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VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH

Z historie Filozofické fakulty Univerzity Komenského
Univerzita Komenského je moja alma mater, s ktorou už vyše 
50 rokov mám blízky kontakt. Tu som študovala, tu som strá-
vila väčšinu svojho pracovného života. Viac ako 30 rokov som 
bola pracovne zviazaná s Filozofickou fakultou UK, s jej sla-
vistickými katedrami, najmä s katedrou slovanských filológií. 
Univerzitu Komenského a  jej filozofickú fakultu si dovolím 
predstaviť ostravským kolegom bližšie.

Univerzita Komenského v Bratislave má viacero NAJ–. Je 
najstaršou (v 2019 oslávi sto rokov!), najväčšou, najkomplex-
nejšou univerzitou klasického typu a zároveň aj národnou slo-
venskou univerzitou s počtom 13 fakúlt a skoro 30 tisícmi štu-
dentov. Dvanásť fakúlt sídli v Bratislave, trinásta – Jesseniova 
lekárska fakulta – je v Martine.

Koniec prvej svetovej vojny bol priaznivý nielen pre vznik 
nových štátov na území bývalej monarchie, ale aj pre rozvoj čes-
kého a slovenského školstva a otváranie nových vysokých škôl. 
Po vytvorení prvej Československej republiky už v roku 1919 
vznikli tri univerzity – v Prahe pokračovala Univerzita Karlo-
va, na Morave v Brne vznikla Masarykova univerzita a v Bra-
tislave sa vytvorila Univerzita Komenského, najskôr s  tromi 
fakultami. Ako prvá už v  roku 1919 rozbehla svoju činnosť 
lekárska fakulta a v roku 1921 sa k nej pripojili dve ďalšie fa-
kulty – filozofická a právnická. (Poslednou fakultou, ktorú zri-
adili v roku 2002, je fakulta sociálnych a ekonomických vied.)

Nakoľko na Slovensku chýbali vysokoškolskí pedagógovia, 
slovenských vzdelancov bolo v tom období málo, vypomáhali 
českí kolegovia. Profesori z Prahy cestovali do Bratislavy a ces-
tou stíhali aj prednášky v Brne. Potvrdzujú to aj univerzitné 
archívne záznamy. Z nich sa dozvedáme, že aj prvým rekto-
rom UK v Bratislave bol prof. MUDr. Kristián Hynek z Uni-
verzity Karlovej v Prahe. Až na dvoch rektorov do roku 1939 

túto funkciu zastávali českí profesori. Problémy neboli iba 
v personálnom zložení fakúlt, ale aj v nedostatku priestorov. 
V  prvých rokoch svojej existencie všetky tri fakulty menili 
svoje priestory. Nakoniec v roku 1937 sa dočkali novej budovy 
na Šafárikovom námestí. V novostavbe, ktorá mala byť takým 
obchodným palácom, sa nakoniec umiestnila univerzita. Bu-
dova v modernom klasicistickom štýle dodnes patrí univer-
zite, je to dielo akademického architekta Františka Krupku, 
ktorý pôsobil v tom čase vo Viedni. Je tu aula, kde sa konajú 
všetky dôležité celouniverzitné podujatia. Sú tu prednáškové 
sály, ústredná univerzitná knižnica, Rektorská sieň, amfiteáter, 
sídli tu právnická fakulta a časť filozofickej fakulty.

Počas vojnových rokov až do 1954 bol názov bratislavskej 
univerzity zmenený na Slovenskú univerzitu, neskôr sa znovu 
vrátil názov Univerzita Komenského. To, že slovenská univer-
zita naďalej nesie meno významného českého (moravského) 
a  svetového pedagóga, mysliteľa, svedčí o  veľkom prepoje-
ní dvoch blízkych národov, ktoré rovnakou mierou čerpajú 
z učenia tejto osobnosti prelomu 16. – 17. storočia.

Treba povedať, že Univerzita Komenského nebola prvou, 
ani jedinou univerzitou v Bratislave. Najstaršou univerzitou 
na Slovensku bola Universitas Istropolitana, nazývaná aj Aca-
demia Istropolitana, založená v roku 1465 uhorským kráľom 
Matejom Korvínom. Mala štyri fakulty (teologickú, právnic-
kú, lekársku a artistickú) a prednášali na nej profesori z Vied-
ne, Talianska a Poľska. (Názov Istropolis znamená v preklade 
„mesto na Dunaji“, lebo Dunaj v gréčtine znie Ister.)

Ak prejdeme cez frekventovanú ulicu na nábrežie Dunaja, 
ocitneme sa v druhej historickej budove zo začiatku 20. sto-
ročia, kde sídli od roku 1958 filozofická fakulta UK. V budove 
sa nachádza aj veľká koncertná Moyzesova sieň, kde bolo 

prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc.
Na Univerzitě Komenského pracuje od roku 1976. V současnosti je jedi-
nou profesorkou polského jazyka na Slovensku. Působí na katedře slo-
vanských filologií v Bratislavě a na katedře slavistiky FF OU. Přednáší 
jazykovědné disciplíny z polského jazyka, vede semináře z odborného 
překladu a konsekutivního a simultánního tlumočení. Vede řadu jazyko-
vědně zaměřených bakalářských a magisterských prací. Je spoluřešitel-
kou výzkumných úkolů z oblasti porovnávání slovanských jazyků a spo-
luautorkou celé řady publikací z této oblasti.

Eva MRHAČOVÁ

Jubilujúca Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave

S mojou alma máter
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od roku 1926 prvé rozhlasové štúdio na Slovensku. Dnes táto 
nádherná sála slúži na bakalárske promócie, na rôzne podujatia 
fakulty a počas Bratislavských hudobných slávností (BHS) sa tu 
konajú koncerty.

Budova je na nábreží a je z nej nádherný pohľad na mohut-
ný Dunaj. Pamätám si krásne májové dni, keď sa už dali otvo-
riť okná a od Dunaja bolo počuť hudbu z výletných lodí. Tých 
prichádza do Bratislavy neúrekom, dávnejšie to boli hlavne 
ruské, ukrajinské, bulharské lode, dnes sú tu zastúpené via-
ceré štáty EÚ, napríklad lode z Malty, Holandska, Nemecka, 
Francúzska, ale aj švajčiarske luxusné riečne osobné lode.

Filozofická fakulta práve tento rok oslavuje svoje 95. vý-
ročie. Prednášky sa za aktívnej pomoci profesorov Karlovej 
Univerzity začali už v roku 1921. Prvým dekanom Filozofic-
kej fakulty UK bol český profesor Josef Hanuš. Počas druhej 
svetovej vojny českí vysokoškolskí pedagógovia na Slovensku 
nepôsobili, avšak po vojne sa sem znovu vrátili. Archívne 
záznamy uvádzajú také mená ako: J. Mukařovský, J. Eisner 
z Prahy a F. Wollmann, J. Ludvíkovský z Brna. Fakulta znovu 
nadviazala na predvojnové demokratické tradície.

V  prvom roku mala fakulta len štyri odbory: slovanská 
filológia, história, národopis a  hudobná veda. Až neskôr sa 
pridávali iné filológie a humanitné odbory. Táto fakulta patrí 
k najväčším fakultám UK. Dnes je tu akreditovaných okolo 80 
študijných odborov v oblasti filozofických, filologických, his-
torických, pedagogických, psychologických a  sociologických 
vied, vied o umení, komunikácii, informačnom manažmen-
te, žurnalistiky – odbory bakalárskeho, magisterského štúdia 
a 27 doktorandských odborov. Na 22 katedrách v súčasnosti 
študuje približne 2 300 študentov a v doktorandskej príprave je 
každoročne prijatých okolo 50 doktorandov.

Nesmieme zabudnúť na Slovanský seminár, ktorý vzni-
kol už v roku 1921. Tu pôsobili takí známi slavisti ako Dr. M. 
Weingart (slovanská filológia), Dr.  A. Pražák (novšia česká 
a slovenská literatúra), prof. F. Wollman (slovanské literatú-
ry). Tu sa vytvorili základy štyroch dnešných slavistických 
katedier. Po r. 1949 sa pôvodný Slovanský seminár zmenil na 
katedru slovenského jazyka a literatúry, vytvorila sa samostat-
ná katedra ruského jazyka a literatúry, dnes katedra rusistiky 
a  východoeurópskych štúdií. Ďalšie rozčleňovanie a  zmeny 
názvov katedier prebiehali aj neskôr. V r. 1964 vznikla samo-
statná katedra slavistiky a  indoeuropeistiky. Tá v roku 1987 
zmenila názov na katedru slovanských filológií. V r. 1966 sa 

pôvodná katedra slovenského jazyka a literatúry rozdelila na 
dve samostatné slovakistické pracoviská – katedru slovenské-
ho jazyka a katedru slovenskej literatúry a literárnej vedy. Táto 
organizačná štruktúra trvá až doteraz.

Už v roku 1923 prichádza do Bratislavy prvý poľský lektor 
dr Jerzy Pogonowski. To znamená, že poľský jazyk v Bratislave 
má už vyše 90-ročnú históriu. Poľština bola prvým lektorátom, 
neskôr sa vytvorili aj iné lektoráty slovanských jazykov (bul-
harský, srbochorvátsky, slovinský). Polonistika ako samostat-
ný študijný odbor bola otvorená v roku 1958, čiže skôr, ako sa 
vytvorila samostatná katedra. Do vzniku katedry sa tzv. malé 
slovanské filológie na Filozofickej fakulte UK prednášali iba vo 
forme lektorátov. Počiatočnú formu učiteľského štúdia slovan-
ských jazykov a odborného vedeckého smeru neskôr nahradilo 
prekladateľsko -tlmočnícke štúdium, ktoré sa realizuje v študij-
ných programoch bulharský jazyk a kultúra, chorvátsky jazyk 
a kultúra, poľský jazyk a kultúra. Posledné roky sa úspešne roz-
víja nový študijný program stredoeurópske štúdiá. Vyučovacím 
jazykom na bakalárskom stupni tohto programu je angličtina, 
pričom poslucháči si povinne volia štúdium dvoch jazykov 
stredoeurópskeho priestoru (maďarčina, nemčina, slovinčina, 
poľština). Na magisterskom stupni pokračuje štúdium v slo-
venskom jazyku. Popri týchto študijných programoch katedra 
ponúka aj viaceré bulharské, chorvátske, poľské, slovinské, srb-
ské a macedónske jazykové a kulturologicky zamerané kurzy.

Názov Slovanský seminár si dodnes zachovala aj príručná 
knižnica štyroch slavistických katedier. Obsahuje spoločný 
fond 58 000 knižničných jednotiek. Túto knižnicu osobne po-
važujem za skvost Filozofickej fakulty, sú v nej vzácne knihy 
z 18. – 19. storočia, ktoré sa do Bratislavy dostávali rôznymi 
cestami – privezené v batožine pedagógov z cudziny, ako dary 
hostí, dary veľvyslanectiev. Počas môjho pôsobenia na tejto 
fakulte, vždy na začiatku akademického roka, sme s prvákmi 
navštívili knižnicu Slovanský seminár a oboznámili študentov 
so všetkými vzácnymi knihami. To isté sa dialo pri návštevách 
veľvyslancov a iných zahraničných hostí.

Bratislavská slavistika mala a má pekné vzťahy aj s ostrav-
skou slavistikou. Týka sa to rôznych podujatí, či sú to dokto-
randské konferencie, odborné vedecké rusistické a polonistické 
konferencie. Veľa vo VZÁJOMNÝCH stretnutiach a spolupráci 
zohrávajú osobné kontakty a vzájomná podpora.

Marta PANČÍKOVÁ

UK a v pozadí FiF UK, december 2016 Amfiteáter – miesto prednášok
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Sociální sítě: dobro nebo zlo současnosti?
Začátkem listopadu se na Ostravské univerzitě konaly přednáš-
ky dvou zajímavých osobností – moderátora ČT Václava Mo-
ravce a ředitele Transparency International Davida Ondráčky. 
Ačkoli oblast zájmu je pro oba hosty odlišná, v  mnohém se 
shodli.

Oba přednášející se totiž věnovali z velké části médiím obec-
ně, jejich úloze a proměnám, každý však ze svého profesního 
pohledu. „Současné mediální možnosti, zejména facebook, 
polarizují společnost, umožňují verifikovat jednotlivé sku-
piny ve vlastních názorech,“ zaznělo z úst ředitele Transpa-
rency International Davida Ondráčky. Internet a  sociální 
sítě dávno nejsou prostorem k diskuzi či dokonce k hledání 
pravdy, ale místem, kde se vytvářejí určité názorové skupi-
ny, méně či více vyhraněné. Čím emotivnější jsou jednotlivé 
příspěvky, tím narůstá počet lajků a „přátel“, tím větší je re-
levantnost daného názoru. V tom spatřují oba přednášející 
veliké nebezpečí, neboť přispívá k radikalizaci společnosti, 
povrchnosti a  odklonu od reality. Psycholog Dalibor Špok 
jde ve svém blogu ještě dál a nazývá dnešní dobu dobou post-
faktickou, kdy fakta a racionalita jsou upozaděna a přednost 
dostávají především emoce. V podstatě totéž zaznělo i z úst 
obou řečníků. Jako příklad uvedli prezidentské volby u nás 
i ve Spojených státech, kdy se společnost rozdělila na dva tá-
bory a volbu jednoho či druhého kandidáta vnímá protistra-
na jako téměř katastrofální, čemuž nahrávala i velmi ostrá 
a emotivní, negativně laděná předvolební kampaň.

Jakou mají dnes média funkci
Jakou úlohu dnes zastávají média, bylo další otázkou, na kte-
rou řečníci nahlíželi podobně. David Ondráčka vnímá média 
stále jako jeden z velmi účinných a efektivních nástrojů na 
potírání korupce, ačkoli upozornil na nebezpečí koncentrace 
vlastnictví tuzemských médií firmami a politiky, čímž je po-
chopitelně ohrožena jejich nestrannost. S tím je také spojena 
zvýšená nedůvěra v česká média a novináře obecně. Moravec 
se domnívá, že příčinou může být také přemíra informací, 
které nás zahlcují a  znemožňují nám dobře se orientovat. 

Internet a  sociální sítě je prostor, kde prakticky neexistuje 
autocenzura a jakákoli, i neověřená zpráva může být formou 
virálu úspěšně šířena dál, čímž vzniká řada dezinterpretací 
a mýtů. Na druhou stranu však sociální sítě stále přispívají 
k transparentnosti, jakkoli je složité se v množství a původu 
zdrojů zorientovat. Přesto platí, že by měl konzument při-
stupovat ke zprávám šířeným internetem a sociálními sítěmi 
nadmíru kriticky.

Školy neučí žáky kritickému myšlení
Zejména učitelé na středních i  základních školách by měli 
žáky vést ke kritickému myšlení a zodpovědnému třídění in-
formací a  práci se zdroji na internetu. Na tuto úlohu však 
zatím nejsou vzdělávací instituce zcela připravené a nezdá se, 
že by důraz na schopnost nakládat se zdroji a informacemi 
patřil mezi priority, přestože mladá generace tráví až 80 % 
volného času s  tabletem nebo chytrým telefonem v  ruce. 
„Podle průzkumů lidé mladší 25 let získávají informace vý-
hradně ze sociálních sítí. Mladší generaci schází komparace 
zdrojů a hlubší analýza informací, vše musí být zestručněno 
na 140 znaků, jinak to nejsou ochotni pojmout,“ upozorňuje 
Moravec. Na závěr si položil několik otázek, zda nám moder-
ní přístroje ještě slouží, nebo jsme spíše jejich otroky? Zda 
zvýšený výskyt ADHD u dětí (hyperkinetický syndrom s po-
ruchou pozornosti) není způsoben multitaskingem, který se 
stal běžnou součástí našeho způsobu života. Co je vlastně 
tak lákavé na sociálních sítích, že nám způsobují doslova zá-
vislost? Je to právě ona možnost stát se zpravodajem, poslat 
další a další informace o sobě do světa? Mít neustálý přísun 
zábavných zpráv, marginálií, co nás skutečně zajímají? Sku-
tečnost, že zažíváme příjemné pocity, když náš status dosta-
ne desítky a desítky lajků? Na tyto otázky nám sociologové 
a psychologové snad časem přinesou odpověď. Jisté však je, 
a na tom se rovněž shodli oba přednášející, že imperativem 
dnešní společnosti je především zábava, kdy skutečně pod-
statné věci unikají naší pozornosti.

Nela PARMOVÁ

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
V MĚSÍCI PROSINCI

Sdělujeme akademické obci, že výstava VITA CAROLI v galerii Na Půdě
bude na žádost studentů prodloužena do konce února 2017

Redakce Listů FF
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Podzim ve znamení oslav životního jubilea paní 
profesorky Lenky Vaňkové
Podzimní měsíce roku 2016 na katedře germanistiky Filozo-
fické fakulty Ostravské univerzity proběhly ve znamení oslav 
životního jubilea vedoucí katedry, paní prof.  PhDr.  Lenky 
Vaňkové, Dr. Na počátku stála vědecká konference na téma 
„Lingvistické setkání v Ostravě/Linguistisches Treffen in Os-
trava“, která se konala 21. 9. 2016 ve Školicím středisku Uni-
verzitní knihovny OU. České i  zahraniční účastníky konfe-
rence přivítal rektor Ostravské univerzity prof.  MUDr.  Jan 
Lata,  CSc., který vyzvedl vědecký a  pedagogický potenciál 
oslavenkyně. Na úvodní slova rektora navázal se svou zdravicí 
děkan Filozofické fakulty prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., kte-
rý neopomněl zmínit roli profesorky Vaňkové při přeměně ka-
tedry germanistiky v prestižní pracoviště nejen v rámci České 
republiky. Odbornou jazykovědnou sekci otevřel svým zajíma-
vým referátem dlouholetý spolupracovník a kolega prof. em. 
Dr.  med. Dr.  phil. Dr.  h.c. Gundolf Keil, se kterým Lenku 
Vaňkovou poutá zanícení pro odhalování tajemství historic-
kých textů v  rámci diachronní lingvistiky. Výsledky svého 
výzkumu přednesli mimo jiné současní mladí kolegové z ka-
tedry germanistiky FF OU, bývalí studenti/doktorandi, které 
jejich školitelka, profesorka Vaňková, inspirovala k zaujetí pro 
vědecké bádání. Po původu křestního jména oslavenkyně pát-
rala v archivech města Olomouce její dlouholetá souputnice ve 
vědeckém výzkumu a přítelkyně prof. PhDr. Libuše Spáčilo-
vá, Dr. Řadu inspirativních příspěvků zakončil přednesením 
laudatia prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Norbert Richard Wolf, se 
kterým oslavenkyni pojí dlouholeté přátelství i rozsáhlá a in-
tenzivní spolupráce na mnoha výzkumných projektech nejen 
v rámci Centra výzkumu odborného jazyka. Ke gratulantům 
se připojily zástupkyně vedení Svazu germanistů České repub-
liky, jehož předsedkyní je paní profesorka Vaňková již hodnou 
řádku let. Konferenci zakončilo kulturní vystoupení studentek 
katedry germanistiky FF OU, které potěšilo účastníky nejen 
dobrou jazykovou úrovní, ale i interpretační nápaditostí.

Po oslavě svého životního jubilea čekala na paní profesorku 
ještě jedna oslava, tentokrát jubilea vědeckého. U příležitosti 

oslav 25. výročí založení Ostravské univerzity byla profesor-
ka Lenka Vaňková navržena panem proděkanem Filozofické 
fakulty pro vědu, výzkum a rozvoj doc. Mgr. Robertem An-
tonínem, Ph.D., na Cenu rektora Ostravské univerzity za rok 
2016. Odborná komise svým rozhodnutím stvrdila záslužnou 
činnost navrhované osobnosti v oblasti vědy, výzkumu a peda-
gogické práce a z řady uchazečů ji zvolila jako nejlepší adept-
ku na udělení ceny. Rektor prof. MUDr. Jan Lata, CSc., předal 
profesorce Lence Vaňkové dne 15. 11. 2016 ocenění za vynika-
jící dlouhodobou vědecko -výzkumnou činnost akademických 
a  vědeckých pracovníků OU v  rámci výročního Akademic-
kého dne Ostravské univerzity, který se konal v hlavním sále 
multifunkční auly Gong v Dolní oblasti Vítkovice.

Více informací o profesní dráze profesorky Lenky Vaňkové 
se lze dočíst na stránkách internetové encyklopedie Wikipe-
die, kde jí heslo vytvořil kolektiv spolupracovníků katedry: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lenka_Va%C5%88kov%C3%A1.

Irena ŠEBESTOVÁ
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Eva Mrhačová a kol. 
– Západoslovanská rčení
Publikace Západoslovanská rčení obsahuje 2 220 českých rčení 
a jejich významových ekvivalentů ve všech dalších západoslo-
vanských jazycích  – slovenštině, polštině, kašubštině, horní 
lužické srbštině a dolní lužické srbštině.

Rčení považujeme za formálně a obsahově ustálené, závaz-
né, obrazné spojení slov znakové povahy. Má metaforický zá-
klad a nese s sebou podobenství. Pro rčení je příznačný posun 
lexikálního významu, to jest fakt, že jejich význam není to-
tožný s významem jejich komponentů. Skvěle to vystihl už J. 
Á. Komenský, když v díle Moudrost starých Čechů za zrcadlo 
vystavená potomkům vyslovil myšlenku, že těmito spojeními 
slov se něco jiného říká a něco jiného rozumí.

Michaela Závodná 
– Koleje a město
Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných 
moravských a slezských městech 1850–1918
Publikace se zabývá problematikou budování městské dopravy 
v typologicky různorodých moravských a slezských městech 
(Brno, Ostravsko, Olomouc, Opava, Těšín) v letech 1850–1918. 
Cílem práce je ukázat městskou dopravu jako významnou 
součást modernizačního procesu tehdejší společnosti. Ana-
lyzována je jak vnitropodniková struktura a ekonomika jed-
notlivých dopravních firem, tak také jejich vztah k příslušným 
obecním samosprávám, k  legislativě habsburské monarchie 
a proměny tohoto vztahu v průběhu sledovaného období.

Eva MRHAČOVÁ

Poznámka redakce LISTŮ FF: Veškeré knihy, 
o nichž Vás informujeme, si můžete zakoupit 
v našem univerzitním knihkupectví (Mlýnská 
5, Ostrava).

vyšly dvě pěkné knížky

22. studentská vědecká konference katedry 
germanistiky FF OU
V pátek, dne 2. 12. 2016, se na katedře germanistiky Filozo-
fické fakulty Ostravské univerzity uskutečnila již 22. student-
ská vědecká konference. Úvodním slovem konferenci zahájil 
pan proděkan FF OU Mgr. Richard Psík, Ph.D. Studenti sou-
těžili v sekcích literární vědy, reálií německy mluvících zemí, 
translatologie, jazykovědy a hospodářské němčiny. Přednesené 
příspěvky svědčily o tom, že schopnost studentů prezentovat 
výsledky svých prací se rok od roku zvyšuje. Za své výkony 
převzali z rukou pana rektora prof. MUDr. Jana Laty, CSc., fi-
nanční odměnu věnovanou vedením Filozofické fakulty OU, 
knihy a upomínkové předměty studenti Daniel Gomola, Niko-
la Honyszová a Karin Vápeníčková. Všichni tři vítězové se rov-
něž podívají do Bruselu, kde je v prostorách Evropského parla-
mentu přivítá pan europoslanec ing. Evžen Tošenovský, Dr. h.c.

Zvláštní kapitolu tvořila v letošním roce sekce diachronní 
lingvistiky. Již po dvacáté byly nejlepší příspěvky odměněny 
„Cenou Františka Schwarze“. Tuto slavnostní příležitost do-
kládala retrospektivní výstavka z ročníků minulých v prosto-
rách studovny FF OU. Z rukou syna bývalého člena katedry 
germanistiky pana doc.  ing. Jiřího Schwarze, CSc., převzaly 
ceny spojené s finanční odměnou věnovanou sponzorem kon-
ference, akciovou společností Biocel Paskov: Eliška Pořízko-
vá, Pavla Grygarčíková a Lucie Nováková. I vítězka této sekce 
stráví týden na exkurzi v Evropském parlamentu.

Konference byla za hojné účasti publika přehlídkou výsledků 
výzkumné práce studentů a jejich prezentace svědčila o odbor-
ném zaujetí a individuálním přístupu ke zvolené problematice.

Irena ŠEBESTOVÁ
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Polské dny v Ostravě
Po několik listopadových dní se v  Ostravě konaly kultur-
ní a přednáškové akce v rámci obnoveného festivalu „Polské 
dny v Ostravě“, který pořádalo oddělení polonistiky FF OU 
a Sdružení polské mládeže v ČR. Ve středu 9. 11. se na katedře 
slavistiky FF OU uskutečnila vernisáž výstavy „Henryk Sien-
kiewicz  – pisarz światowej sławy“ uspořádané u  příležitosti 
stoletého výročí úmrtí tohoto významného polského spisova-
tele, mj. prvního slovanského nositele Nobelovy ceny za lite-
raturu. Zájemci o polské reálie si téhož dne v klubu Atlantik 
vyslechli přednášku Jiřího Muryce o specifické architektuře 
krakovské čtvrti „Nowa Huta“. Ve čtvrtek 10.  11. proběhlo 
v klubu Student OFF „Setkání s polským filmem“ – promítání 
významných polských snímků s komentářem studentů ostrav-
ské polonistiky. Filmový maraton pak měli všichni účastníci 
možnost zakončit v Absintovém klubu Les na komorním vy-
stoupení písničkářského dua Ania Kaltbach a Marek Leszkie-
wicz, v jejichž repertoáru nechybí ani polská zpívaná poezie. 

V pátek 11. 11. – symbolicky v den oslav státního svátku nezá-
vislosti Polska – byl festival zakončen přednáškou polonistky 
z FF UK Michaly Benešové „Polská literární reportáž“ a kon-
certem reggae kapely z Cieszyna Rastafajrant.

Michal PRZYWARA

Přepište dějiny…! Filozofická fakulta vítězem 
fotbalového turnaje!
Co se stalo 6. prosince v českých dějinách? V roce 1774 Ma-
rie Terezie zavádí povinnou školní docházku, roku 1884 svou 
činnost zahájilo české Národní divadlo v Brně a v roce 2003 
za vichřice padl unikátní památný strom – Vopařilova jedle, 
nejvyšší jedle bělokorá v České republice. A co se stalo 6. pro-
since 2016 v Ostravě? Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
vyhrála turnaj O mistra Ostravské univerzity v malé kopané.

Turnaje, jenž se každoročně koná právě pod záštitou filo-
zofické fakulty a jejího děkana, se letos zúčastnilo pět týmů – 
tým složený z pracovníků CITu a IT4I a týmy přírodovědecké 
fakulty, fakulty sociálních studií, filozofické fakulty a  pe-
dagogické fakulty, která obhajovala vítězství z  posledních 
dvou ročníků a útočila na tzv. zlatý hattrick. Ten jí nedopřálo 
mužstvo naší fakulty, za niž nastoupili studenti a pedagogové 
v následujícím složení: Jan Klejnot (obor AJ – VSP), Jan Kra-
sický (ČJ – Hi), Viktor Michnáč (AJ – VSP), Mario Psurukas 
(Aj – VSP),  Daniel Kapinos (Aj – VSP), Marek Neumann  (Nj 
– VSP) a pedagogové a zaměstnanci FF OU: Rostislav Černý, 
Petr Kopecký, Jakub Maruš, Jiří Muryc a jako kapitán týmu – 
děkan Aleš Zářický.

Filozofická fakulta prohrála ze čtyř zápasů pouze je-
den, a  to s  pedagogickou fakultou, kterou ovšem o  jeden 
bod v  konečném hodnocení přeskočila, neboť prožila mo-
rální i  sportovní vzepětí v  zápase s  přírodovědeckou fa-
kultou, když dokázala otočit nepříznivý stav z 1:3 na 4:3 ve 
svůj prospěch. Týmu FF OU také pomohlo hráčské vzepětí 
týmu CITu, když remizovali se silným týmem PDF a  za-
jistili tak naší fakultě sladký první titul. Na třetím mís-
tě skončil taktéž výtečný tým přírodovědecké fakulty, 
jenž je pokaždé černým koněm turnaje. Závěrem lze říci, 

že turnaj měl svůj spád, hráči po celou dobu dodržova-
li hru fair play a  zápasy se obešly bez vážnějšího zranění.

Roman POLÁCH, doktorand FF
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Projekt Stopami Poláků ve střední Evropě úspěšně 
pokračuje
V loňském roce začala Filozofická fakulta spolu s Nadací Silva 
Rerum Polonarum, Akademií Jana Długosze v Čenstochové 
a Ministerstvem kultury a národního dědictví Polské republi-
ky participovat na projektu Stopami Poláků ve střední Evropě, 
jehož ústředním tématem je sledování kulturních a společen-
ských stop polského etnika v  českých zemích a  rakouském 
(českém) Slezsku.

V letošním roce projekt cílil na evidenci hmotných prame-
nů polské provenience ve sbírkách slezských a  moravských 
muzeí. K tomuto tématu se v říjnu uskutečnila konference na 
zámku ve Vranově nad Dyjí. Výsledky svého bádání zde pre-
zentovali kurátoři Slezského zemského muzea, Vlastivědného 
muzea v Olomouci, Moravského zemského muzea, Moravské 
galerie v Brně a Muzea romské kultury. Z jednání vyplynulo, 
že nejvíce sbírek hmotných pramenů polské provenience čítají 
numismatické sbírky výše uvedených muzeí. V příštím roce 
se uskuteční konference na téma Numismatická polonika ve 
sbírkách moravských a slezských muzeí a zároveň bude vydán 
tematický souborný katalog.

Badatelským tématem projektu v  roce 2017 bude Polská 
šlechta v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, odborným garan-
tem je dr. Jiří Brňovják z katedry historie FF OU.

Kromě vědecké části má zmíněný mezinárodní projekt 
i rovinu popularizační. V loňském roce se uskutečnila v Pra-
ze a Ostravě výstava na téma Češi a Poláci – sousedé blízcí či 
vzdálení? Letos v průběhu října a listopadu ve dvoraně VUT 
v Brně proběhla výstava na téma Navštěvujte se!/Odwiedzajmy 
się!, mapující počátky vzájemného rozvoje cestovního ruchu 
mezi Čechy a Poláky v 19. a na počátku 20. století. Od prosince 
ji můžete zhlédnout v Panském dvoře v Telči.

Jana BOLKOVÁ

Konference Vranov – křest publikace Stopami Poláků v českém 
a rakouském Slezsku. Zleva prof. A. Zářický, děkan FF OU, dr K. 
Czajkowski, předseda nadace Silva Rerum Polonarum, Michal 
Michalski z Ministerstva kultury a národního dědictví PR, 
prof. A. Wypych – Gawrońska, rektorka Akademie Jana Dlugosza 
v Čenstochové, prof. A. Czajkowska, děkanka Fakulty Filozoficko-
-historické AJD v Čenstochové. Foto Marek Vařeka

Z expozice výstavy Navštěvujte se v Telči. Foto Kateřina Kodysová

Představitel Ministerstva kultury Polské republiky Michal 
Michalski při zahájení konference na zámku ve Vranově nad Dyjí. 
Foto Jana Bolková

Z vernisáže výstavy Navštěvujte se na VUT v Brně. Foto Marek Vařeka

Z vernisáže výstavy Navštěvujte se na VUT v Brně. Foto Marek Vařeka



LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity                                                                                                                   str. 11

Překladatel Jiří Josek zakončil festival Shakespeare 
Ostrava 2016
Projekt Shakespeare Ostrava 2016, jenž připomíná po celý le-
tošní rok 400 let od úmrtí nejslavnějšího světového dramati-
ka, se blíží ke svému závěru. Jestliže jej na začátku otevřela 
přednáška profesora Hilského, symbolicky jej pak 13. prosin-
ce v Národním divadle moravskoslezském uzavřela přednáška 
dalšího významného překladatele – docenta Jiřího Joska.

Shakespeare Ostrava 2016 je projekt celorepublikově výji-
mečný nejenom tím, že po celý rok mnoha akcemi jako jediný 
v republice připomíná Williama Shakespeara, ale je také výji-
mečný jedinečnou situací, kdy se spojily nejvýznamnější kul-
turní a vzdělávací ostravské instituce do jednoho společného 
projektu a dokázaly vzájemně dramaturgicky sjednotit ucele-
nou celoroční programovou koncepci. Hlavními organizátory 
bylo především Národní divadlo moravskoslezské a Cooltour, 
do festivalu se pak aktivně zapojila divadla Komorní scéna 
Aréna a Divadlo Petra Bezruče, Knihovna města Ostravy či 
klub Atlantik. Všechny instituce pak v září uspořádaly velkou 
akci v Komenského sadech – tzv. Shakespeare v parku.

Filozofická fakulta se jako zástupce Ostravské univerzity 
aktivně zapojila do projektu Shakespeare Ostrava 2016 ihned 
v  jeho zrodu v  roce 2015 za finanční podpory statutárního 
města Ostravy. Zapojila se jak kulturními počiny, kdy divadel-
ní skupina ELTO z katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU 
pod vedením doktorky Markéty Bilanové inscenovala hru Scots 
on the Rocks, ale především populárně naučnými přednáška-
mi vlastních (Mgr. Filip, doc. Pilař), ale také hostujících od-
borníků domácích (prof. Michal Peprník) a dokonce zahranič-
ních (doc. Pavel Drábek z University of Hull). V návaznosti na 
tento projekt se též Filozofická fakulta OU inspirovala shake-
spearovským rokem a v rámci Ostravské literární noci vystou-
pily s  shakespearovskými tématy docentka Eliška Čabalová 
z katedry grafiky a kresby FU OU a doktorka Alice Olmová.

Slavnostní zakončení celého projektu proběhlo 13. prosince 
v Divadle Jiřího Myrona, kdy významný režisér a překladatel 
díla Williama Shakespeara, doc. Jiří Josek jako host Filozofic-
ké fakulty Ostravské univerzity přednesl přednášku na téma 
Na cestě k Shakespearovi. Otázky po věrnosti a interpretaci při 
překladu jeho děl, v níž se zabýval historií překladů díla Wil-
liama Shakespeara a  vlastními translatologickými přístupy 
k dílu tohoto nesmrtelného dramatika. V rámci slavnostního 
zakončení byl také promítnut krátký dokument o tomto celo-
ročním projektu. Slavnostního ukončení se zúčastnil také pan 
Tomáš Macura, primátor statutárního města Ostrava a Jiří Ne-
kvasil, ředitel Národního divadla Moravskoslezského. Oba se 
vyjádřili v tom smyslu, že projekt zcela nekončí a bude volně 
navazovat na tento úspěšný rok. Jiří Nekvasil pak zdůraznil, že 
pro něj byla důležitá spolupráce s filozofickou fakultou, která 
se dlouhodobě podílí na dotváření bohaté ostravské kultury.

Roman POLÁCH

ROSTEME !
S potěšením sdělujeme akademické obci FF, že na Filozofic-
ké fakultě Masarykovy univerzity v Brně úspěšně absolvovala 
dne 6. října 2016 habilitační řízení pro obor Lingvistika kon-
krétních jazyků (slovanské jazyky)

PhDr. Zdeňka NEDOMOVÁ, Ph.D.,
členka katedry slavistiky

Nové paní docentce redakce Listů FF srdečně blahopřeje!

A protože jste, vážená paní docentko, milovnicí kočičího ple-
mene, věnujeme Vám sedm britských whiskas koček, které se 
narodily v rodině MUDr. Evy Miklové právě v době, kdy jste 
odevzdávala svou habilitační práci! Za redakci Listů FF Eva MRHAČOVÁ

Zleva: Jiří Josek, Jiří Nekvasil, Petr Kopecký
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Novinky nakladatelství ACADEMIA
Design v českých zemích 1900–2000
— I. Knobloch, R. Vondráček
Publikace představuje dějiny designu v  českých zemích 

prizmatem institucí, jež jeho vývoj ovlivňovaly (školy, spolky, 
výrobní podniky a družstva ad.), přičemž design chápe v širo-
kém záběru designu interiéru, užitkových předmětů, průmys-
lového a grafického designu, módy a textilního designu, užité 
fotografie a designu nových hmot 20. a 21. století. Ve dvaceti 
kapitolách jsou zde instituce kontextuálně vztaženy ke stylo-
vému vývoji designu souběžně s periodizací dějin výtvarného 
umění. Dílo představuje vůbec první systematické zhodnocení 
dějin moderního designu v českých zemích s takovýmto zřete-
lem a zároveň první komplexní uchopení dějin designu v jeho 
multidisciplinaritě. Rukopis publikace vznikl jako výsledek 
výzkumného grantu Uměleckoprůmyslového musea v Praze, 
které zapojilo do svého autorského týmu také externí spolu-
pracovníky z dalších muzejních institucí a vysokých škol. Vy-
chází v edici Umění.

 
Divadelní svět J. A. Komenského
— Markéta Klossová
V široké veřejnosti převládají názory z období školních let, 

že Komenského nejlepší divadelní hrou je Diogenes Cynicus 
Redivivus (Diogenes znovu naživu), protože zpracovává za-
jímavou antickou látku, zatímco Abrahamus Patriarcha (Pa-
triarcha Abraham) je dílo o slepé poslušnosti k Bohu, jaká se 
nám, moderním lidem, z duše protiví. Cyklus osmi školských 
her Schola ludus (Škola hrou) je pak v očích mnoha divadelní-
ků dramaticky bezcenná práce, již někteří berou na milost jen 
pro nezanedbatelný pedagogický přínos. Mnoho lidí navíc při-
jalo hotový názor, podle něhož jsou Komenského dramatická 
díla vrcholem naší pobělohorské dramatiky. Tato publikace se 
pokouší oponovat jednoduchým soudům o barokní literatuře 
s cílem dokázat, že věci nejsou tak jednoduché a přímočaré, 
jak se zdají. Vychází v edici Umění

 
Ten, který bude
— Vladimír Macura
Po díle shrnujícím Macurovy odborné práce o českém 19. 

století vychází svazek, jenž představí autorovu pozoruhodnou 

románovou tetralogii, tematicky zasazenou do téhož období. 
Každý z románů je stylizován jako parafráze jednoho z oblíbe-
ných dobových žánrů: novely, živých obrazů, elegie a grotes-
ky. První dva z nich vznikly již v druhé polovině osmdesátých 
let 20. století, kdy navzdory historické látce vyjadřovaly také 
autorovu generační zkušenost s realitou socialismu. Informá-
tor uvádí čtenáře do prostřední jazykově a kulturně se vyme-
zující vlastenecké společnosti a  zkoumá i  míru její loajality 
vůči habsburské monarchii. Komandant očima studentského 
vůdce J. V. Friče vykresluje paradoxy revolučního roku 1848. 
Tématem autorova nejosobitějšího a nejosobnějšího románu 
Guvernantka je život a umírání básníka a vědce F. L. Čelakov-
ského, a především jeho druhé manželky, spisovatelky A. Raj-
ské. Roku 1997 za něj Macura získal Státní cenu za literaturu. 
Vydání části Medikus v roce 1999 se již nedožil. Pohrál si v ní 
s fiktivním pokusem obnovit České království, o něž se měl za 
prusko -rakouské války pokusit osobní lékař bývalého císaře 
Ferdinanda Dobrotivého. Vychází v edici Spisy V. Macury

 
Atomová bomba a budoucnost lidstva
— Karl Jaspers
Kniha je rozpracováním stejnojmenné rozhlasové přednáš-

ky, kterou měl Karl Jaspers na podzim roku 1956. Podnítily 
ho k ní četné přípisy, připomínky a dotazy rozhlasových po-
sluchačů. Ač už od té doby uplynulo téměř šedesát let, hrozba 
války s použitím atomových zbraní existuje i nadále a Jasper-
sova kniha může k tomuto problému přinášet stále aktuální 
podněty. Jako jeden z  mála ostře kriticky postihl základní 
problém: konfrontaci demokracie a totality. I pro nás v dnešní 
společnosti platí Jaspersova výzva, že záleží na každém jed-
notlivci, že světový mír nelze zajistit pouze technicky, ale že 
jeho předpokladem je proměna každého člověka v bytost, kte-
rá si je vědoma spojení svobody s odpovědností a v souladu 
s  rozumem usiluje o uplatnění mravních hodnot a o dobro. 
Vychází v edici Europa

Vybrala Eva MRHAČOVÁ
 

Studenti, nezapomeňte, že v ACADEMII máte při nákupu 
knih vydaných v nakladatelství ACADEMIA 15% slevu!
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ
Sedm otázek pro Jana Maluru, vedoucího katedry 
české literatury a literární vědy FF OU 

Je 27 let po sametové revoluci a já vás vidím pořád 
stejně – jako vážného výborného studenta vaší katedry. 
Zavzpomínejte: jaké byly pro vás jako pro vysokoškoláka 
listopadové dny 1989? Jak jste je prožíval?

Velmi intenzivně a aktivně (roznášení letáků, výjezdy na 
venkov, hlídky na fakultě), možná jednou trochu se strachem 
na kolejích obklíčených policajty (říkalo se, že Ostrava bude 
město, kde se komunisti s podporou horníků jenom tak ne-
vzdají…) Bylo mi osmnáct, moje názory se v té době utvářely. 
Listopad 89 a lidi kolem něho byli pro mě zásadní (vedle vlivu 
otce, pronásledovaného osmašedesátníka). Byla to doba váš-
nivých debat, literárních večerů, kam chodily davy, měli jsme 
všichni společná témata. Trvalo to několik let, pak postupně 
zmizelo a dnes je svět jiný (lidi jsou spíš apatičtí, ponořeni do 
svých mikrosvětů, rodin, počítačů…).

Jako jediný ze skupiny našich absolventů ve vedoucích 
funkcích máte už velké děti. Jakou výchovu preferujete/jste 
preferoval – přísnou nebo volnou?

Asi kombinace obojího. Když byly děti (Magda a Honza) 
menší, snažil jsem se být v některých věcech neoblomný (ško-
la, klavír). S přibývajícími roky jsem už na ně tolik netlačil…
Musím dodat, že bez rodiny si nedovedu svůj život představit. 
Vůbec nerozumím, proč je v Evropě neochota zakládat rodiny, 
plodit a vychovávat děti. Moje zkušenost je jiná, děti nejsou 
kariérní brzda. Moc rád vzpomínám na léta 1996–2004, když 
byly malé a já jsem leccos dopisoval (disertaci, knihy, články), 
bylo to fajn, vlastně relax odbíhat permanentně do jiného svě-
ta. Děcka člověku brání babrat se ve vlastních pseudoproblé-
mech a vrací ho ze středověku do současnosti! Navíc je s nimi 
fakt sranda. Tedy můžu doporučit…

Ve vědě jste dospěl velmi vysoko, máte vynikající publikační 
činnost a jste dokonce předsedou reakční rady prestižního 
časopisu Česká literatura. Teď už pár měsíců čekáte na 
jmenování profesorem.* Profesuru jste excelentně obhájil před 
vědeckou radou naší univerzity, a teď ji, prosím, obhajte před 
celou naší akademickou obcí: Sdělte nám, kdo ze současných 
českých spisovatelů je vám nejbližší a v několika řádcích 
podejte jeho charakteristiku tak, abyste celou akademickou 
obec nadchl pro jeho četbu.

To je pro mě strašně těžká otázka. Já mám spíš oblíbené 
jednotlivé knihy či jednotlivé básně než celé autory. Ale dobře, 
volím Jana Balabána, tj.  právě pro dílo jako celek: povídky, 
romány, publicistika. Balabán vás konfrontuje s  běžnými 
i vypjatými životními situacemi – rodina, minulost člověka, 
smrt, nedorozumění, nemoc. Je tam tíseň (naši běsi a slabosti) 
a zároveň probleskuje naděje i něco nadzemského. Jeho prózy 
působí velmi autenticky, když člověk zná Ostravu a okolí, kde 
se odehrávají, je to ještě naléhavější. Ale i bez znalosti Ostravy 
vás Balabán zasáhne. Je to hlavně způsobem psaní, bez mud-
rování, velkých symbolů, rafinovaných vypravěčských tech-
nik. Styl stručný, prostý, přitom jazykově kultivovaný.

Skvělá charakteristika, jdu si ho půjčit… 
Představte si na okamžik, že jste eurokomisařem. Jaký byste 
tam podal návrh na řešení současné evropské situace?

Jestli se ptáte na tzv. migrační krizi, pak se domnívám, že 
příchod lidí z  Afriky či Asie nelze jednoduše zastavit. Je to 
daň za to, že tady žijeme v blahobytném a relativně bezpeč-
ném světě a že Evropa se dostává do demografické krize. 

*   Poznámka redakce: A dne 19. prosince se Jan Malura té život-
ní slávy dočkal!!! Podrobněji čtěte v lednovém čísle Listů FF.

Jan Malura ve studovně FF (foto: Roman Polách) U Malurů se slavilo: dcera měla osmnáct…
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Jako eurokomisař bych prosazoval výraznou regulaci tohoto 
přílivu, přijímal bych jen skutečné uprchlíky (tj. lidi prchající 
před válkou a terorem). Zároveň bych prosazoval povinnost 
azylantů znát a respektovat základní hodnoty naší (evropské) 
civilizace. Ale v tom je právě problém. Evropa a EU má finanč-
ní a byrokratická pravidla, ale neumí si pojmenovat společné 
ideje. Našimi hesly nemůžou být jen fungující volný trh a bez-
starostný liberalismus. Nemůžeme se odstřihnout od kořenů 
a hodnot, zejména křesťanských, které se dnes s kapitalismem 
i demokracií mohou velmi dobře doplňovat. Když čtu o od-
straňování betlémů a soch Panny Marie z veřejného prosto-
ru nebo chystaných zákazech nošení náboženských symbolů, 
rozčílím se. V  tu chvíli mám chuť vstoupit do nějaké velmi 
konzervativní strany a ptám se – toto je svoboda čeho? A teh-
dy vzpomínám na nedávno zemřelého spisovatele Ludvíka 
Vaculíka, který napsal: „Mně je odporná ta svoboda každé bl-
bosti…Já chci jenom být normální!“ To bych podepsal stokrát, 
ale mluvím asi moc obecně…

Dobře, zkusme konkrétněji. Jaké změny by pomohly univer-
zitám?

Zůstanu ještě na chvíli evropským komisařem. Zasním se 
a prosadím dvě věci. První se týká hodnot a kořenů. Zavedl 
bych na všech univerzitách a oborech ve druháku dvousemest-
rální kurz (účast povinná!) „Problémy a hodnoty současné ev-
ropské civilizace.“ Ne historické přednášky o významu Platóna 
či Kanta, ale diskuse konkrétních problémů – ekologie, nábo-
ženství a současný svět, křesťanské hodnoty, liberalismus, jak 
rozlišit fakta a mediální manipulaci atd. To vše s charismatic-
kými osobnostmi, kteří umí rozmluvit i  apatické mládežní-
ky, ne s obsluhovači powerpointových prezentací. Tím by se 
i hráči na pozoun, fyzioterapeuti či strojaři například naučili, 
že pravda není věc názorů a tvrzení, ale faktů a argumentů. 
Evropskými univerzitami prochází nyní masa „tvárných“ 
mladých lidí (budoucích elit), kde jinde tedy rýsovat budoucí 
hodnoty. Druhou věcí je zpomalování digitální demence. Jed-
na kniha (Manfred Spitzer), pár článků a několik intenzivních 
osobních zážitků mě přesvědčily o  tom, že naši společnost 
začíná ohrožovat nemoc s tímto názvem. Stáváme se otroky 
strojů, a proto zejména děti do určitého věku je třeba udržet 
dál od počítačů, tabletů, mobilů a ne jim to strkat pod nos už 
ve školce. Výzkumy ukazují, že stoupá počet lidí chorobně 
závislých na digitálních médiích a že ta omezují práci mozku 
i schopnost jednání a prožívání. Něco z toho bohužel už vi-
díme i mezi univerzitními studenty (multitasking, povrchní 
informační těkání). Takže bych reguloval používání počíta-
čů a internetu na všech stupních škol. A propagoval bych, že 
normální je ve volném čase číst knihy, sportovat a poslouchat 
hudbu (nebo na něco hrát). Ale eurokomisařem nejsem a ne-
budu (nehodím se na vysoké funkce).

Jaké květiny kupujete manželce?
Nejsem velkým dárcem květin (stydím se…). Ženě nosím 

a  kupuji spíš knihy, občas obrazy. A  úplně nejraději Vandě 
(a sobě) „dám“ nějaký výlet, cestu, nejlépe po Česku. Vyrazí-
me, zastavujeme se, už toho hodně známe, ale pořád objevu-
jeme něco nového, anebo se vracíme tam, kde to máme rádi 

(východní Čechy). Máme myslím oba pocit, že žijeme v krás-
né zemi, kulturně a  historicky bohaté (a  potomky většinou 
dodnes bereme s sebou…)

A teď zpátky k vědě: Na jakém tématu právě pracujete?
Jsou to dva velké úkoly. První – literatura renesance a hu-

manismu v českých zemích. Pracuji v mezioborovém týmu, 
jehož jádro je na Filozofickém ústavu AV ČR. Chceme nově 
a kriticky přečíst literaturu 16. století, a to jako součást tehdej-
šího světa vzdělanců, nejen literátů.

Druhý úkol souvisí s  projektem GAČR, který jsme nyní 
s kolegou Ivánkem dostali. Týká se poutnických písní na Mo-
ravě a v českém Slezsku v 17. – 19. století, tedy období baroka 
s různými přesahy k mladší době. S Jakubem Ivánkem a mými 
studenty se už mnoho let tomuto tématu věnujeme a teď se to 
zúročí. Výsledkem bude knížka (monografie s edicí), kompo-
novaná podle jednotlivých poutních lokalit. A těch není málo, 
Morava a  Slezsko jsou posety poutními místy, která nebyla 
(a nejsou) jen náboženskými centry, ale i krajinnými domi-
nantami s velkou kulturní pamětí (Velehrad, Hostýn, Frýdek, 
Křtiny, Tuřany). Bude to rovněž práce v týmu a to mi vyhovu-
je. Zkrátka, na nejbližší tři roky jsem úplně plný!

Za rozhovor poděkovala Eva MRHAČOVÁ

Jan Malura s manželkou a synem na výstavě Karel IV. v Praze 
(foto: archiv J. M.)
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Díl IV. Vratislavové 
z Mitrovic

O původu kdysi vladyckého 
a  později hraběcího rodu 
Vratislavů z  Mitrovic le-
genda praví, že „dům pánů 
hrabat Vratislavů jest jeden 
z  těch, kteří z  Přemyslovy 
a  Libušiny krve pocházejí“. 
Přestože je první hodno-
věrně doložený předek rodu 
Vratislavů známý až ve sto-
letí patnáctém, traduje se, že 
rodová linie rodu, jehož pů-
vodně křestní jméno se stalo 
v průběhu věků příjmením, 

sahá až k prvnímu českému králi Vratislavu II. V dlouhé histo-
rii rodu najdeme vedle hejtmanů, purkrabích, zemských soud-
ců a tajných radů také nejvyššího lovčího, sudího, arcibiskupa, 
polního maršála, admirála válečného loďstva i autora poutavé-
ho cestopisu z rudolfínské doby Václava Vratislava z Mitrovic. 
Přestože se rod Vratislavů z Mitrovic rozdělil v průběhu staletí 
do řady pobočných větví, přežila do současnosti pouze odnož 
dírenská, sídlící od roku 1607 nepřetržitě v malebné jihočeské 
vesničce Dírná, zasazené do lesnaté krajiny v okolí jihočeské-
ho Tábora. V tamním pozdně barokním zámku se na počátku 
listopadu 1917 narodil hraběti Josefu Vratislavovi z Mitrovic 
(1883–1966) a jeho manželce Thee z rodu Thun -Castelfondo 
(1884–1978) vytoužený dědic Maxmilián (1917–2002), který 
prožil v Dírné s nucenou přestávkou na počátku padesátých 
let celý svůj život. Své rodiště miloval, a když se tam později 
během středoškolských studií na českobudějovickém gymná-
ziu každoročně o prázdninách vracel, jezdil s koňmi, pomáhal 
u  mlátičky, stavěl stoh, krmil dobytek a  vykonával všechny 
další práce, kterých bylo na hospodářství zrovna potřeba. Po 
maturitě (1937) odešel studovat na vysokou školu zeměděl-
skou do Prahy, ale po zavře-
ní vysokých škol (1939) a po 
odmítnutí možnosti dostu-
dovat v Německu výměnou 
za přijetí říšského občanství 
se vrátil zpět do rodné Dír-
né. Po válce chtěl jít na praž-
skou techniku, ale protože 
se rozhodl studovat i  jeho 
mladší bratr a hospodářství, 
sestávající z  2 200 hektarů 
půdy, třech lesních revírů, 

zámků v Dírné a Myslkovicích, pražského paláce Na Tržišti, 
pivovaru v  Dírné, dvou cihelen, dvou lihovarů, pily, mlýna 
a elektrárny, potřebovalo pevnou hospodářovu ruku, rozho-
dl se zůstat doma a pomáhat otci. Poúnorové změny prožíval 
již se svou manželkou Karolinou z  rodu Šternberků (1924). 
Druhá pozemková reforma a znárodňovací zákony (1948) při-
pravily rodinu prakticky o veškerou půdu a drobné průmys-
lové závody. Daňovému zatížení v  podobě dávky z  majetku 
a milionářské daně již Vratislavové nebyli schopni odolávat. 
Přestože většinu vyměřené dávky uhradili, zůstal téměř mili-
on nedoplatků, který předznamenal zestátnění zámku a zaba-
vení veškerého mobiliáře (1950). Den ze dne bylo deset lidí ze 
zámku vystěhováno a přemístěno do vlhkého třípokojového 
bytu v bývalém pivovaru. Zámek převzalo učňovské středisko 
soběslavské továrny na šicí stroje Lada, později v něm byla vy-
tvořena ubytovna pro dělníky, a v létě se tam konaly pionýrské 
tábory ČKD Praha. Z  celého majetku zůstala rodině pouze 
dvě stě let stará budova pro bývalé úředníky panství, do které 
se po velkých bojích nastěhovala, a  jednohektarová zahrada 
v Dírné. Když se Max postavil nesmyslnému obvinění ze zadr-
žování kontingentu a bránění plynulému průběhu národního 
hospodářství, byl zatčen a na půl roku z Dírné odvlečen. Po 
propuštění z vyšetřovací vazby mu určili výhradně manuální 
práci. Jako zaměstnanec státních lesů jezdil s traktorem a „vét-
řieskou“ a svážel dřevo z lesů. V důchodu si přivydělával jako 
poštovní doručovatel a ve volném čase zpracovával rodokmen 
rodu. Emigraci v krizových letech 1968/1969 sice během za-
hraniční dovolené zvažoval, nakonec ji však zavrhl, protože 
pro něj bylo s ohledem na stárnoucí rodiče a z povinnosti ke 
svěřenému majetku lepší dělat dělníka doma než milostpána 
venku. Všechna příkoří překonal díky podpoře rodiny a hlu-
boce zakořeněné víře. Optimismus do žil mu vlil až listopad 
89. Sám bez pomoci právníků vyřídil navrácení majetku a za-
ložení rodinné firmy, snažící se o uvedení panství do původní 
podoby. Život Maxmiliána Vratislava z Mitrovic se uzavřel na 
počátku dubna 2002.

Kamil RODAN, absolvent FF

ČESKÁ ŠLECHTA  aneb PŘÍKLADY
HODNÉ NÁSLEDOVÁNÍ

Maxmilian Vratislav z Mitrovic (1917-2002) Zámek v Dírné
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David Coady: Čemu dnes věřit?
Studenti (nejen) vysokých škol se při svém studiu nezřídka 
setkávají s problematikou internetových zdrojů. Jejich rozsah 
a mnohdy ambivalentní důvěryhodnost od nás studentů vyža-
duje zvýšené nároky na naši tzv. mediální gramotnost, kterou 
lze chápat jako svébytnou kompetenci a  schopnost aktivně 
vyhledávat, analyzovat a objektivně vyhodnotit sdělení a  in-
formace z médií.

Jedním z informačních kanálů je tzv. blogosféra (resp. sou-
hrn všech blogů), již můžeme definovat jako „původně soukro-
mé zápisky nebo diskusní fóra o technice, které se později roz-
šířily do naprosto jiného oboru a pokusily se o žurnalistickou 
práci“ (Žurnalistika v informační společnosti, Karolinum 2009).

Pojem „blog“ však v  sobě nese pejorativní nádech, který 
způsobuje především špatná zkušenost s blogy v důsledku sní-
žené schopnosti mezi nimi rozlišovat. V českém akademickém 
prostředí jsou tak chápány jako nepříliš důvěryhodný zdroj 
informací. Proti tomuto konvenčnímu názoru vystupuje aus-
tralský filosof David Coady, který svými argumenty podpo-
ruje názor, že blogy mohou být užitečným zdrojem informací.

Základním problémem konvenčních médií (televize, roz-
hlas, tisk) je podle Coadyho filtrování informací neboli gateke-
eping – z důvodu vysoké kvantity informací je žádoucí masu 
dat redukovat na přijatelnou míru. Hlavní trhlinu této metody 
Coady vidí v její nedokonalosti, která nevyhnutelně vede k od-
filtrování některých pravdivých informací spolu s falešnými. 
V důsledku toho se může k uživateli dostat verze zprávy, jež je 
částečně pravdivá, ale ve které by mohly chybět významně dů-
ležité části, které byly (ne)úmyslně odfiltrovány. Otázkou však 
zůstává povaha samotných strážců brány, gatekeepers. Blogo-
sféra oproti tomu nabízí množství nefiltrovaných informací, 
které umožňují více náhledů na daný problém, a současně se 
vyvaruje černobílého pohledu, ke kterému inklinují mainstre-

amová média (What to Believe Now: Applying Epistemology to 
Contemporary Issues, 2012).

Kromě zjevných obtíží souvisejících s nefiltrováním infor-
mací se setkáváme také s velmi rozšířeným názorem, že blogeři 
své zdroje dostatečně neověřují. Nicméně existují výzkumy, kte-
ré dokazují, že i klasická média nedostatečně ověřují své zdroje, 
nemluvě o jejich celkově chudé diverzitě (Coady 2012, s.153).

Coady považuje jedince za schopného kritického uvažová-
ní. Ovšem představa člověka (studenta), který by se měl za-
bývat téměř všemi informacemi, které jsou mu v dané oblasti 
přístupny, je poněkud naivní. Existují však různé rady a klíče, 
které nám pomáhají vyhodnotit velké množství informací. 
Například Chris Swoyer uvádí soubor otázek, které můžeme 
použít jako pomůcku pro třídění informací – Kdo je autorem 
zprávy?; Je autor spolehlivou autoritou na dané téma?; Netrpí 
nějakými předsudky?; Pracuje s  nezávislými zdroji? Také by-
chom se měli pokusit podívat na danou problematiku z růz-
ných perspektiv (Critical Reasoning: A User’s Manual, 2002).

Dle mého názoru mají z informativního hlediska pro studen-
ty hlavní význam blogy psané profesionály v daných oborech, 
které poskytují ucelenější pohled a nezávislejší informace než 
zprávy v konvenčních médiích. Nezanedbatelnou výhodu blo-
gosféry představuje také interaktivita mezi autory blogů a jejich 
čtenáři, která přináší mnoho detailnějších informací či jiné ná-
hledy na řešený problém. Odborná diskuse se tedy přenáší do 
veřejného virtuálního prostoru, který je oproti např. článkům 
či konferencím otevřenější a také flexibilnější. Výše zmíněné 
argumenty zjednodušeně ukazují na nepomíjitelně stoupající 
míru důvěryhodnosti blogů a jejich rovnocennost s jinými mé-
dii. Z těchto důvodů si myslím, že za určitých podmínek může 
blogosféra sloužit jako zdroj epistemicky užitečných informací 
a neměla by být dále marginalizována ani v akademické obci.

ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ

Barbora MICHLOVÁ, studentka FF
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