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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Poklady Evropských galerií a muzeí
Louvre Paříž

Louvre, jedno z nejstarších evropských muzeí, patří zároveň k největším na
světě. V jeho sbírkách je zachycen vývoj umění a kultury od starověku až po
polovinu 19. století. Muzeum se nachází v palácovém komplexu Palais du
Louvre, bývalém sídle francouzských králů. Na místě dnešního Louvru stála
od 14. století tvrz, která se za vlády Karla V. Moudrého (1364–1380) stala jeho
rezidencí. František I. (1515–1547) pak založil roku 1541 nový palác, v jehož
stavbě postupně pokračovali i další panovníci a stavitelé. Stavba byla mnohokrát přerušována a nakonec byla dostavěna až v letech 1852–1857.
Původ sbírky sahá do 16. století, kdy ji založil výše zmíněný František I.
Základ sbírky tehdy tvořila díla velkých mistrů italské renesance. Následující
panovníci své sbírky rozšiřovali o další významná díla. Ludvík XV. (1715–1774)
pak začal uvažovat, že by své sbírky zpřístupnil veřejnosti. Roku 1793 bylo
v Louvru oficiálně otevřeno veřejné muzeum, které bylo původně zamýšleno
jako „královské“, ale v revoluční době a s konečnou platností od poslední čtvrtiny 19. století se stalo muzeem „národním“.
Sbírky se neustále rozšiřují, a proto byla v 60. letech minulého století přemístěna díla vzniklá po roce 1848 do Musée ď Orsay, které bylo otevřeno v roce
1986. V té době se již pracovalo na projektu Velkého Louvru, jehož dominantou se stala skleněná pyramida, která je i dnes hlavním vchodem do jednoho
z nejnavštěvovanějších světových muzeí.
Marek ZÁGORA

Niké Samothrácká (asi 190 před n.l.),
jeden ze symbolů Louvru.

Jan Vermeer, Krajkářka (kolem 1665)
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Albrecht Dürer, Autoportrét (1493)

Leonardo da Vinci, Mona Lisa (1503–
1506), nejvyhledávanější dílo Louvru.

Venuše z Mélu (130–100 před n.l.)
Pozor: kopii máme na FF!!!

Chammurapiho zákoník (18. století
před n. l.), jeden z nejstarších
zákoníků světa.

Michelangelo, Umírající otrok
(1513–1515)

Georges de la Tour, Falešný hráč (kolem 1635).

Paolo Veronese, Svatba v Káni Galilejské (1562–1564), jeden
z největších obrazů v muzeu (660 × 990 cm).

Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky zasílejte ve formátu doc, docx, odt nebo rtf. 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 nejpozději do 20. 10. 2017.
Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do říjnového čísla zařazeny.
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VĚDA A ŽIVOT NA
ZAH RAN IČ N ÍC H UNIVERZITÁCH
Jak to chodí na univerzitě v Jižní Koreji
Dr. Phil. Lenka Naldoniová z katedry filozofie po celý červenec
vyučovala studenty mezinárodní letní školy na Chonnam Nati‑
onal University v Gwangju v Jižní Koreji. Ptáme se jí tedy, jak to
chodí na korejské univerzitě.
Jak ses tam vlastně dostala?
Docela jednoduše. Naše univerzita uzavřela v roce
2016 s tamní univerzitou smlouvu o vzájemné spolupráci. A za
14 dní už přišla z Koreje první nabídka. Ihned jsem se přihlásila. Objednali si čtyřtýdenní intenzivní kurz s každodenní
výukou pro dvě skupiny studentů – mezinárodní a domácí.
Téma mělo být dostatečně obecné, aby bylo atraktivní pro studenty různých oborů. Navrhla jsem Filozofii lásky, moci a kreativity, jakýsi průřez mými oblíbenými mysliteli – od Platóna
a Aristotela přes Machiavelliho a Nietzscheho až k ruským filozofům, ale také psychoanalytické rozbory pohádek či etické
závěry z poslední knihy amerického psychologa Zimbarda. Sylabus jsem ale musela upravit, aby odpovídal možnostem studentů, zejména jejich ne příliš dobré znalosti angličtiny.
O jakou univerzitu jde?
Chonnam National University ve městě Kwangžu je na asijské poměry středně velká univerzita s asi 30 tisíci studenty a 19

Seminární diskuse

Studenti a učitelé mezinárodní letní školy

„colleges“, tedy fakultami. Vznikla v roce 1952 sloučením několika místních vysokých škol. Silné jsou zejména její přírodovědecké a medicínské obory, ale i fakulta právnická.
Byla výuka srovnatelná s výukou u nás?
Bylo to náročné. Letní škola je vlastně celosemestrální studium vtěsnané do intenzivního měsíčního kurzu. Čtyři dny
v týdnu jsem měla tříhodinové přednášky, které jsem oživovala různými prezentacemi, videi. Ale minimálně 5 hodin mi
zabraly přípravné a následné práce. Plán kurzu jsem sice připravovala ve spolupráci s univerzitou už půl roku předem, ale
ukázalo se, že korejští studenti jednak neuměli dobře anglicky
a jednak nebyli na takové úrovni, jakou jsem u Jihokorejců
předpokládala. Musela jsem tedy upravovat požadavky málem
každému studentovi na míru. Dávala jsem jim na vybranou,
která témata by případně chtěli probrat důkladněji. Navíc jsem
k nim musela mluvit hodně pomalu a často některé věci znovu vysvětlovat. Zahraniční účastníci Letní školy si vyžádali,
abych vždy v závěru lekce udělala shrnutí.
Se zahraničními studenty nebyly problémy, ti uměli anglicky velmi dobře. Měla jsem mezi nimi Američana, Australanku, studenta z Litvy, dokonce i jednu Češku. U nich měl
největší úspěch Nietzsche, i když jeho texty byly poměrně těžké ke zpracování (Genealogie morálky). A ovšem i Zimbardův
Luciferův efekt. Na přednášky mi chodil i jeden vyučující, který se tam zabýval východní filozofií. Nakonec mi děkoval, že
konečně pochopil Nietzscheho.
Středy byly naštěstí volné, ale to jsme zase měli nějaký společný program.
Jak se tam studuje? Jsou nějaké nápadné odlišnosti od Evropy?
Korejští studenti jsou zvyklí učit se hodně nazpaměť, neumějí myslet analyticky, kriticky. Chtějí zaškrtávací testy. Když
jsem jednou zvolila otevřené otázky, vypukla panika. Ale překvapilo mě, že závěrečný test vyplnili velmi rychle. Zahraniční účastníci Letní školy naopak dávali přednost prezentacím,
nebáli se mluvit, pouštěli se do diskusí. Nezvyklé bylo
hodnocení. Pětibodová škála měla ještě i mezistupně +. Ale
například u Korejců jsem hodnocení A+ nemohla dát více než
50 % studentů. To vede k větší soutěživosti. Někteří účastníci
Letní školy zřejmě nepotřebovali kredity, chodili na lekce
z vlastního zájmu. Ale Korejci si na hodnocení velmi zakládali.
Ke známkám se totiž přihlíží i v další profesní a životní praxi.
O lepší hodnocení tvrdě bojovali.
Vzdělání tam má velkou společenskou prestiž. Dočetla
jsem se, že ještě v 80. letech byla Jižní Korea poměrně chudá
a zaostalá země. Technologicky se vyšvihla a ekonomicky rozkvetla do značné míry díky cíleným investicím do školství, do
efektivního vzdělávání. Korejci, ale to asi všichni v jihový-
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chodní Asii, jsou ukáznění a důkladní, ale chybí jim kreativita.
(Tedy mým studentům chyběla, ale na druhé straně organizátoři letní školy byli kreativní dost – a studenti, kteří účastníkům letní školy před výlety dělali různé prezentace, abychom
věděli, kam jedeme, byli velmi schopní, řekla bych nadprůměrně inteligentní.) Nicméně dostat se na vysokou školu je
pro ně životní cíl. Rodiče, zejména matky, provádějí dokonce
v chrámech všelijaké náboženské rituály, jež mají zajistit dětem
úspěch – tedy alespoň jsem to viděla v dokumentárním filmu
a na fotografiích. Jenže mám pocit, že jakmile se na univerzitu
dostanou, jejich snaha poleví.
Učitel tam ovšem má autoritu. Asijské společnosti jsou
v duchu konfuciánské morálky hodně hierarchicky strukturované. Korejci se z úcty báli s učitelem diskutovat, natož mu
odporovat nebo si na něco stěžovat. Ale mezi sebou byli soupeřiví. Nikdo nechtěl před druhými ztratit tvář a přiznat, že
něco neví nebo neumí – to mi potvrdili i kolegové. V takovém
prostředí se samozřejmě obtížně vede filozofický dialog.
Na druhé straně jsem ovšem ocenila, že každý zahraniční
vyučující dostal osobního asistenta, který byl placen za to, aby
kopíroval, sháněl knihy, komunikoval se studenty, ale pomáhal i v běžném životě ve městě.
Kwangžu – co je to za město?
Jedenapůmilionové město na jihu země. Teplé a vlhké
klima, stálý smog. Upřímně řečeno, víc jsem cestovala po
okolí než po městě. Univerzita pro nás zahraniční účastníky,
včetně studentů, pořádala různé zájezdy – často jelo i pět
autobusů. Snažili se, abychom využili každou hodinku
volného času. Organizace byla vynikající. Absolvovali jsme
kurz vaření korejských specialit v kuchařské škole, v jednom
konfuciánském klášteře nás učili kaligrafii, zúčastnili jsme se
svatebního obřadu, tedy přesněji naaranžovali pro nás svatbu,
kterou jsme si sami v příslušných kostýmech vyzkoušeli.
A samozřejmě jsme byli taky v Soulu, který má tolik obyvatel
jako celá naše země.
Vedoucí katedry filozofie pro mě zorganizovala večeři v restauraci, protože jsem byla první filozofka, která byla na letní
školu pozvána. Přišel i děkan fakulty. Byl to velký fanda tenisu. Když jsem mu řekla, že Ivan Lendl je z Ostravy, nadšeně
hledal v mobilu fotky Ostravy. Rovněž nás pozval prezident
univerzity (rektor) na večeři do typické korejské restaurace,
jistě hodně drahé. Přestože se tam ctí hierarchie a váží si autorit, nadřízení jsou velmi milí, srdeční lidé, nedávali najevo
služební odstup. Korejci si vysoce cení profesorů, všichni nás
takhle oslovovali. Kdykoliv jsem se třeba někde jen zmínila, že
přednáším na univerzitě, lidé se k nám okamžitě začali chovat
jako k nějaké honoraci.
Překvapilo mě, kolik Korejců holduje americkému baseballu a všichni svorně karaoke barům – jsou v tom jako děti,
ale zřejmě se při tom snáze uvolňují a druží.
Dá se pohybovat po Koreji s angličtinou?
V Soulu to nebyl problém, v Kwangžu to ale bylo horší. Měli
jsme kartičky, kde bylo v korejštině napsáno vše důležité –
to kdybychom se ztratili. Ale obecně byli Korejci velmi milí,
vstřícní, evidentně byli rádi, když si mohli s někým pohovořit

anglicky, sami se nabízeli. V Kwangžu jsme si s kolegyní zašly
na kávu – majitel obchodu byl tak rád, že si může popovídat
s cizinci, že nám kávu nechal „grátis“. V Soulu jsem si zkusila
pohybovat se po městě sama, jízdenku do metra mi ochotně
pomohla koupit jedna dvojice a nějaký mladík mi tam pak ještě asi půl hodiny dělal průvodce. Při jízdě taxíkem jsem ale
trnula – řidič jezdil opravdu divoce.
Kdybys měla stručně shrnout to podstatné – jaké dojmy
a zkušenosti si odnášíš?
Nejvíce mě obohatila pedagogická zkušenost s tak různorodou skupinou studentů, přestože výuka byla dost náročná.
Zaujalo mě, že jeden vědec, který seděl naproti mně během

Palác Gyeongbokgung v Soulu – menší obdoba pekingského
zakázaného města

Na čajové plantáži

V kuchařské škole
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Na recepci v restauraci, kde můžeme normálně sedět.
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večeře s prezidentem univerzity, považoval filozofii za něco
mnohem vyššího než svou přírodní vědu. Skromně se pokládal
za „pouhého“ chemika. Ale přitom znal Pardubice a Litomyšl!
Osobně se mi nejvíc líbila cesta na čajovou plantáž, kam
jsme si zajeli autem. Také pro nás uspořádali výlet do hor. Byl
tam i bambusový les. (Ale tolik komárů, že jsme tam dlouho
nevydrželi!)
Překvapil mě Soul. Tolik lidí – ale přitom v metru nebyly
žádné návaly, jaké znám třeba z Moskvy nebo Petrohradu. Dopravu měli dobře zvládnutou. Všude bylo dokonale bezpečno,
procházela jsem se městem i za tmy, a nikde žádný opilec.
Korejci byli velmi příjemní, vždy ochotní pomoci, sami se
nabízeli. Ale celkově byl ten měsíc i hodně vyčerpávající. Naštěstí jsme bydleli v dokonale vybaveném kampusu, který se
hodně lišil od jiných částí města, připadala jsem si tam jako
v Americe – jen za branou byla Korea. Rozdíl byl kulturní, ne
ekonomický.
A ani za měsíc jsem se nenaučila jíst hůlkami. Ještě že mi
vždycky přinesli vidličku.
Za odpovědi poděkoval Vladimír ŠILER

Všechna fota:
archiv Lenky
Naldoniové

Stolování s prezidentem univerzity

Ve škole kaligrafie

Poslední večeře s děkanem

Nácvik svatebního obřadu s novozélandským
profesorem čínského původu

Pracovní prostředí
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI ZÁŘÍ

Slovo Redakce Listů FF na počátku akademického roku
2017/2018
Listy FF vstupují do 8. ročníku od svého založení. Přicházejí s novou grafickou úpravou, kterou navrhla naše grafička,
– BcA. Helena Hankeová. Pokud jde o obsah s několika obměnami budou pokračovat ve své dosavadní skladbě. Budou mít
šest oddílů:

3. Oddíl FF v měsíci… zůstává beze změny. Události,
k nimž na vaší katedře došlo, popisujte krátce, obsahově bohatě, fotografujte kvalitně, u příspěvků a fotografií uvádějte vždy
autora. Fotografie zasílejte vždy spolu s textem na adresu eva.
mrhacova@osu.cz.

1. EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Oddíl povede i nadále náš absolvent Mgr. Marek Zágora.
Z témat pro tento ročník, která Marek navrhl, redakce vybrala
téma Poklady evropských galerií a muzeí. - Těšte se!

4. Oddíl Ze života našich absolventů zůstává beze změny,
je naší důležitou „zpětnou vazbou“. Sledujte své absolventy
v praktickém životě, pište o tom.

2. Druhý oddíl bude věnován zahraničním univerzitám.
Bude mít dvě varianty:
2.a Věda a život na zahraničních univerzitách
2.b Můj „erasmovský pobyt“.
Obracíme se na všechny akademiky a studenty, kterým program Erasmus umožnil seznámit se bezplatně se zahraniční
univerzitou, aby se o své zkušenosti podělili se čtenáři Listů FF.

5. Oddíl ČESKÁ ŠLECHTA byl v červnu ukončen. Jeho autorovi, panu Mgr. Kamilu Rodanovi, Ph.D., vyslovuje redakce
poděkování.
Od září ponese oddíl název PAMĚŤ a bude věnován významným výročím významných osobností a událostí.
6. Oddíl ČTENÍ K ZAMYŠLENI bude i nadále věnován
aktuálním intelektuálním otázkám dneška. Pište!
Eva MRHAČOVÁ, šéfredaktorka LISTŮ FF

Inbreeding versus brain drain
Naše Listy uveřejnily sérii rozhovorů s akademickými pracovníky, kteří na naší fakultě absolvovali a pak také na své mateřské katedře zůstali a posílili její tým. Jsme na takové mladé akademiky právem hrdí a jsme hrdí i na svou alma mater,
která už jim umí zajistit plnohodnotný kariérní růst. Věc však
může mít i svůj háček…
Sociolog Ivo Možný, dokud ještě žil, neustále kritizoval dva
nešvary našeho vysokého školství (viz LN 23. 1. 2016 nebo Neviditelný pes 23. 1. 2016). Jednak to, že univerzity jsou do značné
míry řízeny akademickými senáty, v nichž ovšem zasedají –
podle jeho mínění – méně významní vědci – a studenti. A také
to, že kantoři málo cestují, mezi školami neprobíhá učitelská
mobilita. A nejhorším projevem tohoto sebezapouzdření je
tzv. akademický incest, autoreprodukce akademiků na pracovištích. Fakulty podle Možného rezignovaly na průběžnou obnovu
posilami zvenčí. Dobrá univerzita prý má budovat svůj tým jako
špičkový fotbalový klub – lanaří, nakupuje. A hlavně – nehledí
na „dobré vztahy na pracovišti“, nýbrž jedině na to, zda tým vyhrává. S takovou taktikou by nemohla hrát ani okresní přebor.
Platí prý pravidlo, že absolvent doktorského studia má získat docenturu na jiné univerzitě. Místa profesorů a vedoucích kateder
se mají obsazovat mezinárodní soutěží. Nebude‑li konkurenční tlak, hrozí bratříčkování a solidarita slabých. Soucit a ohledy na jakési zásluhy nemají ve výkonnostním systému místo.

Profesor Možný viděl v univerzitách především vědecká
pracoviště, která se měla snažit podávat špičkové výkony na
světové úrovni. Škola, která takové výsledky nemá, má být
zařazena do nižší kategorie škol pouze učících, ne bádajících.
A ve vědě to podle něj funguje jako ve sportu nebo v hospodářství. Výkony nejlépe podněcuje soutěž, konkurence. Tuto
kapitalistickou metaforu plodného soupeření ostatně uplatnil
na celou evoluci už Darwin. I filozof Karl Popper si myslel, že
všude, včetně politiky, je výhodnější kritika, střet protichůdných tendencí, z něhož vítězně vychází lepší. Evoluce, růst postupným přidáváním, je pomalá, efektivnější je revoluce, kompletní nahrazení starého novým.
Existují ovšem i teorie popírající spásnost principu boje jako
motoru pokroku. Neortodoxní ekonomické modely například
hovoří o plodnosti kooperace, lepší než kompetice. Intuitivně
cítíme, že akademiky k vyšším výkonům může pohánět nejen
boj o místo na pracovišti a finanční stimul, ale někdy zdánlivě jen docela obyčejný zájem, zvídavost, zápal. Ale metafora
inbreedingu, příbuzenského křížení, převzatá z darwinovské
teorie přirozeného výběru a mendelovské genetiky, je lákavá.
Biologické metafory jsou, zdá se, trefné. Člověk už tisíce
let pěstuje rostliny a chová zvířata a naučil se cílenými zásahy zvyšovat jejich produktivitu. Šlechtěním, tedy vzájemným
křížením vhodných jedinců posiluje výskyt žádoucích
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znaků. I pouhou metodou pokusů a omylů se přišlo na to, že
křížení příbuzných jedinců sice posiluje některé vlastnosti, ale
taky vede k degeneraci, rozšíření fatálních nemocí a zhoršení
adaptability na měnící se prostředí. Naopak spojením vzájemně nepříbuzných a geneticky poněkud odlišných jedinců se
posiluje genetická fitness, vznikají evolučně novátorské a nezřídka i produkčně zajímavé variety. Latinské cultura znamená
doslova pěstění, šlechtění. Kultivací vzniká šlechta, tedy společenská nobilita. A akademie produkuje intelektuální a vědeckou elitu pečlivým výběrem a cílenými zásahy do epigeneze,
fixace žádoucích individuálně získaných znaků, aby se staly
evolučně trvalými.
Možná by bylo vhodnější přirovnání ke štěpování. Roub
plodné větévky vštípený do úživného a odolného kmene přinese vyšší produkci plodů žádoucí kvality. Nabízí se svůdný obraz školy jako štěpnice. Katedra potřebuje nový statný kmen,
do nějž by mohla vštípit své nadějné rouby. Najme hostujícího
profesora, od něhož očekává ani ne tak výnosnou produkci,
jako spíše oporu procesů (projektů) a výchovu zdatných následovníků. Anebo naopak rozesílá své mladé výhonky po světě v naději, že se někde uchytí v lepším prostředí, kde začnou
zdárně plodit.
Různé kultury, etnika, ale i rodiny vsadily na odlišné strategie sňatkové politiky. Těžko říct, co je lepší – vybírat si partnery ve vlastní skupině, nebo naopak zásadně v jiné? Rozdrobí se dědickým řízením nashromážděný majetek a vytvořené
tradice se rozmělní v pestrosti? Úzkostlivou obranou před
kontaminací cizími prvky sice ochráníme své, avšak ne před
degenerací. Obojí jsme vyzkoušeli a zjistili, že vše má své výhody i nevýhody.
Právě se stanovují nová kritéria hodnocení vědecké a akademické činnosti. Zahraniční mobilita a mezinárodní spolupráce se explicitně nevyžaduje, prostě se předpokládá. Vědec
by o sobě a svém bádání měl dávat vědět širší komunitě odborníků v oboru. A ti by měli případný zájem a respekt projevit veřejně, způsobem, který je možno registrovat, případně poměřovat. Odehrává‑li se komunikace v angličtině, není
problém provést mezinárodní či světové srovnání. Ne všechny
obory jsou ale nutně takto mezinárodně sdělné, a ne všechny mohou a musí užívat angličtinu. (Například naše katedra
české literatury a literární vědy či katedra historie.) Světovost,
internacionalita nemusí být v těchto případech ani nutnou
podmínkou, ani neklamným znakem kvality. Kritéria měření
výkonu a jeho kvality musejí být poněkud jiná.
Hodnotit kvalitu výkonu vědce mohou i speciální týmy
expertů, například v grantových komisích, akreditačních úřadech, výborech pro udělování cen. Vědecká reputace se vědecky asi jinak poměřovat nedá. Společenský věhlas osobnosti
a dopad jejího díla však záleží i na jiných faktorech (softskills,
softpower). Co je tedy pro školu důležité, kým má obsadit své
klíčové pozice? Výkonným cizincem? Získá takového? Průměrným našincem? Dokáže ho vyšlechtit k potřebným výkonům? A bude plodný kompromis lepší než neplodný princip?
Sociologie se podobá přírodním vědám s jejich specifickým
charakterem výzkumu a jeho prezentace a společenské aplikace. V rámci humanitních a společenských věd se profesor
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Možný chová tak trošku jako zrádce nebo hujer, nedrží basu se
svými otloukanými humsoc druhy. Opravdu je možné striktně
rozdělit školy na vědecké a učící? Není škála plynulá? Nemá každý typ současně plnit i druhou funkci? Ale v jaké míře a v jakém poměru? Jemu jde o to, že zmasovění našeho vysokého
školství vede k orientaci na průměrnost. Elita však vzniká jen
tlakem na výkon. A elitních nikdy nemůže být víc než deset
procent populace. Zbytek musí být samozřejmě také nějak kultivován, šlechtěn. Učící školy plní různé společenské funkce, ale
sotva mohou současně dělat špičkovou vědu, myslí si Možný.
Hrozí naší fakultě akademický incest? Může výskyt inbredních jedinců oslabit zdravou diverzitu a způsobit zapouzdření
a degeneraci? Zkusme porovnat některé katedry a kariérní růst
jejich pracovníků.
Katedra anglistiky a amerikanistiky měla své věhlasné
profesory, kteří nastavili vysoké laťky a založili tradici, ale na
inbreedingu se to neprojevuje. V týmu sice působí interní absolventi, avšak jsou v menšině. A katedra poměrně často proměňuje své personální složení a systematicky se omlazuje.
Francouzská sekce katedry romanistiky je specifickým příkladem oboru budovaného zcela od základů na zelené louce.
Spoléhala na významné odborníky odjinud a hostující zahraniční profesory. Zatím tedy může být oprávněně hrdá, že se
občas její absolvent uchytí ve vlastním týmu.
Katedra germanistiky patřila kdysi ke kmenovým oborům
fakulty. Dnes ale němčina ztrácí – oproti anglistice je personálně poloviční. Přestože má dobrou profesorskou tradici
a politiku hostujících profesorů, vlastní absolventi netvoří významný segment kolektivu. Zapouzdření, zdá se, nehrozí.
Katedra historie byla zavedená a slavná už za bývalé Pedagogické fakulty. Dnes je nápadná svým častým a čistým inbreedingem. „Vyrábí“ si i své vlastní docenty a profesory. Ale
zdá se, že na výkon to nemá vliv. Protože ten je na naše poměry
nadstandardní. Vzhledem k badatelskému zaměření pracoviště má celý tým dobrou reputaci jak v rámci republiky, tak
i v širším mezinárodním regionu. Navíc je zde patrný vzácný
jev, totiž že obor má založenou vlastní školu, tedy svébytnou
badatelskou tradici, obvykle spjatou se jménem svého zakladatele. Partenogeneze, samoplodivost, je logickou a často nutnou
podmínkou trvání takové školy.
Badatelský obor katedry české literatury a literární vědy
měl silnou pozici už na bývalé Pedagogické fakultě, nahodil
akademický motor katedry ihned na plné obrátky. A je to
znát – katedra si plodí vlastní docenty a profesory. S ohledem
na badatelské zaměření na region je to ovšem pochopitelné.
Jinak je ale kariérní profil členů dostatečně pestrý, absolventi
pokračují ve studiu jinde a pak se vracejí, nebo naopak přicházejí odjinud, v Ostravě získají vědecký titul a zůstanou. To by
mělo dostatečně bránit ustrnutí.
Na polonistickém oddělení katedry slavistiky působí poměrně početný, ale pestrý tým. Jde o jedno z mála pracovišť tohoto
oboru v naší zemi, s výbornou reputací doma i v blízkém zahraničí, se zavedenou profesorskou tradicí. Občas si zde vyšlechtí
inbrední jedince, ale vzhledem k povaze oboru je genetická
pestrost zaručena přirozeným oplodňováním z Polska.
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Katedra filozofie akreditovala doktorské studium a získala
právo docentského a profesorského řízení teprve nedávno. Má
první čerstvé doktory, ale už dva z nich částečně zaangažovala
na své katedře. Jakou cestou se vydá?
Naše fakulta, zdá se, plní funkci školy učící vcelku dobře,
jak ukazuje spontánní rating spočívající v relativně neklesajícím počtu zájemců. Poskytuje profesní vzdělávání, obecně kultivuje intelektuální dorost společnosti, humanizuje region. Ale
má i srovnatelné vědecké výsledky? Dosavadní měření dávala
důvod k mírné hrdosti při poměřování s podobnými školami
u nás. Jaké zahraničí je ale pro nás relevantní ke komparaci?
Nechme teď stranou, zda a nakolik slova profesora Možného
platí i pro naši fakultu. A podívejme se na druhý háček celé věci.
Budeme‑li akademiky honit po světě a dělat z nich globální
trotly, snadno se může stát, že tam zůstanou. Stěžujeme si, že
naše země trpí odlivem mozků – brain drain. Ostrava obzvláště strádá odchodem mladých lidí, zejména pak vzdělaných,
protože navíc ještě stárne a vylidňuje se.
Společnost potřebuje mozky, a nejen na vědu. Možná nevíme přesně, co budou mít vlastně na práci. Ale můžeme si být
jisti, že bez nich to nepůjde. Máme smutné zkušenosti z dob,
kdy inteligence byla záměrně potírána. I jiné evropské země
vymýšlejí motivační programy, které by nadějné vědce, do
nichž bylo mnoho investováno, udržely doma nebo navrátily
ze zahraničních stáží.
Některé naše katedry, jak se zdá, preventivně čelí hrozbě
brain drain tím, že si své dobré absolventy podrží, nechají je
část kariérního postupu získat jinde, ale přitáhnou si je zpět.
Představitelé města z toho jistě mají radost, stejně jako místní
patrioti. Vedení fakulty a univerzity ale musí hlídat, zda se tak

neděje na úkor kvality pedagogických a vědeckých výkonů,
které by měly být srovnatelné s obdobnými, ale prestižními
pracovišti u nás i v relevantním zahraničí. Jde o to, zda
konkurzy jsou opravdu konkurentní, zda i perspektivní odborníci odjinud se u nás ucházejí o docentury a profesury.
Samoplodivá produkce docentů a profesorů, kteří si na katedře jen předávají štafetu, může být zhoubná. Opačnou perverzí systému byl ale i fenomén létajících profesorů, jemuž musel
zatnout típec REDOP. Kdyby Ivo Možný viděl, jaké renomé
má profesor Kadłubiec v Polsku či profesor Myška ve Vídni,
jistě by nepochyboval o vědecké úrovni a perspektivě daného
oboru na naší, byť malé a regionální, univerzitě. Martin Pilař
je zaháčkovaný v Oxfordu, Petr Kopecký v Kalifornii, Miroslav
Černý takřka v celém světě. Jde o to, aby se jim na katedře
dařilo zvedat laťku vědecké i pedagogické činnosti na úroveň
obvyklou ve světě. Martin Tomášek organicky propojuje
akademické pracoviště s ostravskou literární bohémou. I tohle
ale přece potřebujeme. A kdo jiný by to měl dělat – snad někdo
globálně zaměnitelný?
Sociologie zřejmě není univerzálním modelem a šťastným
příkladem pro mustrování humanitních a společenských věd.
A metafory převzaté ze sportu, hospodářství a přírodního výběru jsou často zavádějící. Jestliže jsme si ale pochvalovali, kolik našich absolventů na své alma mater zdomácnělo, musíme
také zmínit i odvrácenou stránku takové domestikace.
Vladimír ŠILER

POSTSCRIPTUM
S obsahem článku Dr. Šilera, inspirovaným články prof. Možného, v zásadě souhlasím, ráda bych však připomněla některé
skutečnosti:
l. Počet významných pozitiv vyvěrajících ze života naší mladé fakulty je mnohem širší, zde několik příkladů: doc. Stanislav Kolář dlouhodobě pobýval a přednášel na několika univerzitách v USA, kde na základě předložených projektů získal
i granty. Říká o tom: „Má habilitace by jen stěží byla možná bez
mých výzkumných pobytů na univerzitách v Massachusetts
a Berkeley…“ – Prof. Vaňková vedla po 10 let jako PrivatDozent na univerzitě ve Würzburku odborné semináře k tématu
vývojové tendence v současné němčině, - „náš“ prof. Balowski
se vloni stal řádným členem polské Akademie věd, dvě naše
pracovnice získaly doktorát na zahraničních univerzitách
(Lenka Naldoniová ve Vídni a Karla Kovalová v USA).
Tolik o několika osobnostech…, ale k exkluzivitám fakulty
patří i jedno celé pracoviště – katedra historie, kterou jsem už
dříve nazvala vlajkovou lodí této fakulty. Má 5 profesorů, 3 docenty a v současné době řeší 5 grantů GAČR!

2. Získat práva docentských a profesorských řízení, to nevyplývá ze zbožného přání fakulty/katedry, jsou pracovišti udělována ústředně po přísném prozkoumání její odborné úrovně.
3. Udělená práva mohou svobodně využívat jak pracovníci
domácí, tak pracovníci z jiných univerzit.
4. O docentuře/profesuře rozhoduje vědecká rada fakulty
(a následně univerzity), která je složena z předních odborníků
domácích i externích – českých i zahraničních (vědecká rada
naší fakulty má z 31 členů plnou třetinu externistů).
5. Přistoupit k docentuře/profesuře může jen pracovník splňující obsáhlý seznam podmínek, vyhlášených fakultou.
6. Co je však třeba hlídat: kvalitu senátu. Rozhoduje o důležitých věcech a měli by v něm zasedat osobnosti s prokázanou
odborností a výborní studenti.
(Poznámka. Všechny docentury pracovníků naší fakulty
byly v předcházejícím akademickém roce získány na jiných
univerzitách: doc. Nedomová – na FF MU Brno, doc. Zlá – na
FF UP Olomouc, doc. Čech – na FF UK Praha.)
Eva MRHAČOVÁ
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Vyšla pěkná knížka
Jiří Jung: Lichnovští z Voštic a jejich sběratelské a stavební aktivity v letech
1848–1928
Lichnovští z Voštic patří k nejvýznamnějším aristokratickým
rodinám Slezska, neboť svými bohatými kulturními aktivitami, společenskými kontakty a vazbami na evropská kosmopolitní centra nemají v regionu takřka obdoby.
Patřili k hostům předních vídeňských i berlínských společenských salonů, udržovali
kontakty se špičkami rakouské a německé politiky, vědy a kultury. Společný jim
byl zájem o historii, umění a architekturu
a pravidlem se stala rovněž podpora mladých umělců. Ti jako vítaní hosté přijížděli
na slezské zámky do Hradce nad Moravicí
či Chuchelné a svými pobyty zajistili rodu
proslulost nad rámec regionu. Aura štědrých
mecenášů a sběratelů umění vydobyla rodu
mimořádné postavení mezi ostatní aristokracií rakouského i přilehlé části pruského

Slezska. Rozsah publikace je vymezen roky 1848 a 1928 a věnuje se dvěma významným generacím rodu. Rok 1848 se stal
výchozím bodem nejen s ohledem na jeho význam historický
(nástup občanské společnosti), ale i symbolický (zabití knížete Felixe Lichnovského ve
Frankfurtu nad Mohanem). Felixův nástupce,
jeho mladší bratr Karl Maria, byl mužem plně
prodchnutým duchem historismu a pruského
nacionalismu, zatímco jeho syn Karl Max se
jako liberál otevíral modernizačním proudům
v umění, architektuře, filozofii či náboženství.
Jeho smrt v roce 1928 tak zcela logicky tvoří
druhý mezník vytyčeného období.
Kniha vyšla jako výstup z grantu GAČR.
K publikaci autorovi blahopřeje redakce
Listů FF

prof. K. D. Kadłubiec oslavil životní jubileum
V červenci tohoto roku oslavil významné životní
jubileum profesor Karel Daniel Kadłubiec, který je vedle doc. Evy Mrhačové, prof. Jaroslava
Hubáčka a řady dalších osobností bezprostředně spjat s počátky Filozofické fakulty Ostravské
univerzity. V novodobé historii fakulty v letech
1991–1999 je rovněž považován za zakladatele
tehdejší Katedry polonistiky a folkloristiky FF
OU a také Ústavu pro výzkum polského etnika
v ČR. V letech 2007–2012 byl prof. K. D. Kadłubiec jmenován hostujícím a od roku 2014 emeritním profesorem FF OU.
Profesor K. D. Kadłubiec je stále aktivním
vědcem a pedagogem uznávaným doma i v zahraničí. Ve svém interdisciplinárním přístupu
k poznání jazyka a člověka přirozeně propojuje etnografii, etnologii, kulturologii, historii literatury,
jazyka a folkloristiky, zejména regionu Těšínského
Slezska. Zvláště jazykovědný výzkum katedry slavistiky je po řadu let spjat s nezaměnitelnou osobností prof. PhDr. Karla Daniela Kadłubce, DrSc.,
a na pracovišti nadále působí řada jeho žáků a pokračovatelů. Pro svůj široký přehled, hluboké znalosti a životní moudrost představuje nejen v akademickém světě uznávanou autoritu.
Vážený a milý pane profesore, přejeme Vám vše
nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a elánu v každém Vašem počínání.
.Jiří MURYC

Autoři fotografií z oslavy jubilea prof. Kadłubce na katedře
slavistiky v červnu 2017: Irena Bogoczová, Jiří Muryc
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Milí studenti!
Redakce LISTŮ FF získala skvělou nabídku regionálních stáží u ČT. Čtěte:

Stáže v regionálních redakcích zpravodajství
Vnímání, výroba a distribuce zpravodajství se výrazně mění. Česká televize si
je toho nejen vědoma, ale chce se na těchto změnách podílet. Proto chceme
spolupracovat s těmi nejlepšími z nové generace. Hledáme studenty, kteří mají
zájem o zpravodajství a chtějí společně s námi tvořit mediální budoucnost České
televize. Stáže se můžeš zúčastnit v krajských redakcích v Praze, Brně, Ostravě,
Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Plzni a Ústí nad Labem.

Co tě čeká?
• výjezdy se štábem do terénu na natáčení zpravodajských reportáží
• naučíš se vyhledávat témata, rešeršovat a připravovat reportáže
• výroba zpravodajství pro sociální sítě
• chceme slyšet vaše názory a společně zkoušet nové formy a postupy. Hlavně
na sociálních sítích

Co očekáváme?
• studenty, kteří chtějí pracovat ve zpravodajství
• studenty se zájmem o televizní novinařinu
• studenty, kteří mají čas alespoň 2,5 dne v týdnu strávit v redakci

Jestli máš opravdu zájem, pošli mail na:
Michaela.jochova@ceskatelevize.cz
a přilož několik vět o své motivaci účastnit se stáže
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Novinky nakladatelství Academia
Rozmanitosti z historie království
českého — Bohuslav Balbín
Jak se díval barokní učenec na přírodu, jak se liší Čechy
na počátku baroka od těch dnešních a obstojí tehdejší přírodovědné poznatky ve světle moderní vědy? Odpovědi na
tyto otázky může čtenář hledat v první knize Rozmanitostí
z historie Království českého, která vůbec poprvé vychází jak
s původním latinským textem, tak i s úplným českým překladem a odborným komentářem. Český barokní autor a jezuita
Bohuslav Balbín (1621−1688), veřejnosti známý spíše jako dějepisec a obhájce českého jazyka, v tomto spisu poutavě líčí polohu Čech, jejich povrch, vodní toky, léčivé prameny, nerostné

bohatství, nejrůznější kuriozity, ale také rostliny a živočichy.
Dílo je cenné také tím, že jeho autor nečerpal pouze z dostupné literatury, nýbrž i z dobového vyprávění a často i z vlastních pozorování. Přeložil Jiří A. Čepelák a edičně připravil
Stanislav Komárek.

Perseus a Medusa — Jan Bažant
Ztvárnění antických mýtů jsou dnes pro většinu lidí nesrozumitelná. A to je škoda. Cílem této knihy je, aby neohrožený
Perseus, hrůzná Medusa, obětavá Danae, krásná Andromeda
a tajemný Pegas znovu promluvili. Publikace ovšem není určena pouze odborníkům.
Připravila Anna Swiatková,
ACADEMIA

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ
Jakub Adamík – filozof podnikatelem
Mgr. Jakub Adamík absolvoval na naší fakultě obor Filozofie v roce 2016.
Dnes je úspěšným podnikatelem, který se navíc věnuje sociálnímu podnikání. Letos se mu podařilo otevřít pobočku své firmy na výrobu potravinových
doplňků v Krnově, kde zaměstnává lidi, kteří by jinde práci hledali jen těžko. Na svůj projekt získal dotace ze tří různých institucí – a pásku stříhali
hejtman, starostka i úředníci z Úřadu práce. Při té příležitosti uspořádal
konferenci o sociálním podnikání za účasti starostů obcí, pracovníků vládní
Agentury pro sociální začleňování, Úřadů práce, představitelů Moravskoslezského kraje i manažerů jednotlivých podniků z Klastru sociálních podniků a inovací SINEC. Nyní připravuje další sociální podniky, v nichž budou
obtížně zaměstnatelní lidé vyrábět plasty či stavět dřevěné domy. Podílí se
na projektech oživování Osoblažska, ohroženého nejen nezaměstnaností, ale
také odlivem obyvatel. Buduje tam komunitní dům pro seniory.
Vladimír ŠILER

Jak se to stalo, že absolvent oboru Filozofie začal podnikat?
S podnikáním jsem začal již při bakalářském studiu, tak
nějak jsem tušil, že mi filozofie dá do života sice cenné znalosti
a dovednosti, ale nic konkrétně využitelného nebo praktického. Tak jsem si řekl, že je potřeba získat praktické zkušenosti
podnikáním, tudíž první společnost jsme s kamarádem zakládali již někdy ve druhém ročníku.
Zužitkoval jste v byznysu něco ze svého studia?
Já myslím, že se mi přes mnohá úskalí podařilo dostat do
fáze, kdy už ve většině svých projektů figuruji v pozici investora. Pochopitelně jsem si vždy vše ohmatal od začátku do kon-

ce, takže jsem se, ač z donucení, musel naučit technologie od
chemie přes zdravotnictví až po potravinářství, a to alespoň
do té míry, abych byl schopen kontrolovat dodavatele i zaměstnance. Ale hlavní náplň mé práce spočívá v práci s informacemi, kdy je myslím úplně jedno, jestli má člověk pochopit
Aristotelovy spisy nebo fungování firmy.
Máte i při práci čas na čtení, další sebevzdělávání?
Snažím se, hodně jsem v tomhle vděčný katedře filozofie
za to, že pořádá konference a přednášky, na které se snažím
docházet. Také jsem vděčný svým bývalým spolužákům za to,
že se s nimi mohu někdy sejít a při debatách přijít na jiné
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myšlenky. Co se týče čtení, tak jsem rád, když se mi podaří
přečíst jednu knihu měsíčně. Aktuálně jsem se opět vrátil ke
středověké filozofii, konkrétně ke knihám, které o ní napsali
třeba Pavel Floss a Jacques Le Goff. Stále však nakupuji knihy
v naději, že se k nim na stáří vrátím.
Co to je sociální podnikání?
Jsem rád, že jste položil tuto otázku, osobně se mi moc tento termín nezamlouvá, dávám přednost výrazu společensky
odpovědné podnikání. Termín „sociální“ totiž budí dojem
nějaké dílny, která v lednu začíná malovat hrníčky, aby tím
v prosinci snížili nějaké větší firmě daňový základ. Sociální
podnikání naproti tomu znamená, že podnikáte na běžném
trhu a jste konkurenceschopní, avšak se spoluúčastí veřejných
peněz zaměstnáváte osoby, které jsou nějakým způsobem
znevýhodněné na trhu práce (zdravotní handicap, příslušník
etnické menšiny, osoby po výkonu trestu, po léčení apod.). Je
to taková obdoba stavby hladových zdí. Avšak naše výroba je
smysluplná, a navíc ekonomicky rentabilní. Vyšší podíl lidské
práce ve výrobě přináší i určité výhody, snadněji totiž změníte náplň práce několika lidí než celé výrobní linky, čímž se
otevírá možnost vyhovět i menším odběratelům. To pak vede
ke vzniků menších privátních značek, které zase mohou lépe
reagovat na individuální požadavky koncových zákazníků.
Jak se Vám podařilo uplatnit principy sociálního podnikání
v podniku v Krnově?
Já osobně jsem přesvědčen, že sociální podnik by neměl své
zaměstnance z cílové skupiny využívat jako levnou pracovní
sílu, ale snažit se z nich udělat plnohodnotné členy společnosti. Je sice nezbytné, aby při nástupu i během prvních let procházeli četnými vzdělávacími programy a celkově je třeba se
jim odborně i individuálně hodně věnovat. Ale především by
zaměstnanci měli být co nejvíce vtaženi do fungování celého
podniku, snažíme se, aby chápali, jakým způsobem podnik
funguje. V případě Krnova se jedná o výrobu doplňků stravy,
farmaceutických výrobků či sportovní výživy a chceme, aby
zaměstnanci měli přehled o tom, k čemu dané výrobky slouží, kde se nakupují suroviny, jak se tvoří receptury, kdo hotové výrobky odebírá atd. Již dnes si troufám říci, že navzdory
svým handicapům někteří z cílové skupiny budou moci brzy
vykonávat vyšší funkce.
Bylo těžké získat granty a dotace?
Na tohle není snadné odpovědět, mně to těžké nepřišlo,
ale velkou roli v tom hrálo štěstí, kterému jsem v tu chvíli asi
uměl jít naproti, v neposlední řadě třeba i tím, že jsem vystudoval právě filozofii. A v základu pak je třeba mít kvalitní podnikatelský záměr, nejlépe v oboru, ve kterém již máte
zkušenosti. Potřebujete také kontakty, nějaký počáteční kapitál, jelikož dotace nejsou kuponová privatizace, jak si mnozí
myslí, dále velmi schopného člověka, který umí sepsat žádost,
což mimo jiné obsahuje vše od rozvah až po finanční plány
a celé to má kolem 100 stran. V neposlední řadě je třeba mít
vizi nebo alespoň představu o tom, čeho chce žadatel o dotaci
docílit, jak z hlediska podnikatelského, tak z hlediska práce
s cílovou skupinou.

Stříhání pásky při otvírání sociálního podniku v Krnově. Zleva
Jakub Adamík, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan
Krkoška, starostka Krnova Jana Koukolová Petrová a hejtman
Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Foto: archiv Jakuba Adamíka

Poklepávání základního kamene komunitního domu pro seniory
s 22 byty v Hlince. Zleva Jakub Adamík, senátor Ladislav Václavec,
starosta Hlinky Marcel Chovančák, náměstek hejtmana pro
regionální rozvoj Jan Krkoška, náměstek hejtmana pro sociální
oblast Jan Navrátil. Foto: archiv Jakuba Adamíka

Když se nyní z perspektivy praxe ohlédnete na roky studia –
Nepřipadalo Vám to jako ztráta času? Co Vám studium dalo
trvalého, nadčasového?
V žádném případě to ztráta času nebyla. I když jsem mnohokrát pochyboval, tak jsem toho nikdy nelitoval. Jako extrémní příklad rád uvádím studium u doktora Glombíčka.
Vždy mě totiž bavila antická a středověká filozofie, a najednou
jsem v navazujícím studiu musel překládat texty z analytické
filozofie, kterým jsem nerozuměl, psát neustále přípravy nebo
seminární práce o něčem, co jsem nechápal. Ale někde uprostřed navazujícího studia se to zlomilo. Dnes bych chtěl panu
doktorovi alespoň tímto způsobem poděkovat, jelikož právě
tenhle jeho očistec mi dal do života nejvíce. Mimo to, že jsem
se naučil kriticky a analyticky myslet, tak právě i v oněch zmíněných žádostech o dotace na sociální podnikání jsou pasáže
o etických principech z publikací, které mě on donutil číst.
Za odpovědi na otázky poděkoval Vladimír ŠILER
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PAMĚŤ
Krátké zastavení u Bezručova jubilea
Nemusíme pracně hledat ve slovnících
a literárních příručkách, abychom nakonec zjistili, že básníku Petru Bezručovi by
dnes bylo sto padesát let (jako Vladimír
Vašek se narodil 15. 9. 1867 v Opavě). Na
sklonu 19. století se objevily jeho básně
v časopisu Čas a okamžitě vyvolaly značný ohlas v české veřejnosti. Bezručova
cesta životem je osudově spojena s jeho
literární tvorbou, Slezské písně jako básníkovo stěžejní dílo představují jedinečný
příběh, který není bez dramatických situací, lidských i básnických. Bezruč v našich
literárních dějinách představuje ojedinělý
zjev a neudivuje, že i dnes přitahuje naši
pozornost; přesvědčivě to dokazuje početná reflexe jeho díla nejen literárněhistorická, ale i beletristická. Sáhneme‑li jako
čtenáři po Slezských písních, zpravidla
jsme zaujati básněmi, jako Jen jedenkrát,

Škaredý zjev, Kovkop, Maryčka Magdono‑
va, Kantor Halfar, Já (I. II. III.), Bernard
Žár a další. Nutno si uvědomit, že naše
doba, kdy tyto básně vznikaly a pronikaly na veřejnost, se podstatně změnila;
temný svět Ostravy i vyhrocených sociálních konfliktů, tenkrát skutečně typických pro celý náš kraj, se proměnil, ale
básníkovo lidské zaujetí k nám navzdory času stále promlouvá. Postačí, když si
připomeneme pouze jednu sloku z básně
Červený květ, je velmi upřímná a odhaluje vlastní podstatu básníkova světa, od
ní se v tvůrčím procesu odvíjela jeho zaujatost pro autentické lidství: „Jsou duše
drsné, co temnou šly cestou,/ hroty a ostny se zalily vrchem./ Co měly v srdci?/
Kvetly‑li jednou a kvetly-li v noci,/ hleď,
rudým květem!“
Jiří SVOBODA

Vladislav Vančura (23. 6. 1891 Háj u Opavy – 1. 6. 1942 Praha)
Vladislav Vančura, nejvýznamnější představitel básnické prózy
meziválečného období, se narodil v Háji ve Slezsku. Dnes zde
stojí pomník s bustou od sochaře Karla Vašuta. V Háji u Opavy
působil jeho otec jako správce.
Chlapec byl pokřtěn v opavském evangelickém kostele,
a tak se můžeme domýšlet, že od
kolébky slyšel slova Bible kralické, která se v evangelických rodinách po nedělích předčítala. Zřejmě již tehdy do sebe nasál
působivou metaforiku, košatost jazyka se složitým souvětím,
nezvyklou slovní zásobu s četnými archaismy. Místo narození
jej nijak neovlivnilo. Ostatně Vančurovo dětství a dospívání je
spojeno spíše s Davlí u Prahy a povltavským krajem. Později
se mu stává domovem Zbraslav, kde měli s manželkou lékařskou praxi.
Jako vynikající prozaik, dramatik, filmový scenárista a režisér české meziválečné avantgardy vnášel do umění mnoho nového, tíhl k vizuální obraznosti. Dnes se s jeho jménem uděluje
filmařská Cena Vladislava Vančury. Ne nadarmo byl členem
uměleckého sdružení Devětsil a jeho prvním předsedou. Dovedl vytvářet moderní mýtus o dobrém člověku, který neobstojí v dravém světě (Pekař Jan Marhoul), oživil zájem o velké
příběhy. Vyzkoušel mnoho žánrových a druhových literárních

forem (od drobných povídek
po románovou kroniku), jako
člen Pražského lingvistického
kroužku přemýšlel o struktuře uměleckého díla. V paměti
nám utkvěla zejména humorná
novela Rozmarné léto a historický román Markéta Lazarová,
úspěšně zfilmované Menzlem
a Vláčilem, avšak doslova čítankovými ukázkami se staly
texty z Obrazů z dějin národa
českého. Podnět vzešel z dramatických událostí v roce 1938,
souvisel se snahou dodat národu sebevědomí. Psaní Obra‑
zů bylo přerušeno doslova uprostřed věty. Stalo se tak v noci
12. května 1942, kdy byl Vladislav Vančura zatčen a odvlečen.
Již 1. června byl zastřelen na kobyliské střelnici. Patřil mezi
první oběti heydrichiády, protože nacisté moc dobře věděli, jak
velkou a přirozenou autoritu představuje. Kdo by se chtěl vrátit k osobnosti Vladislava Vančury a poznat jeho lidský profil,
ryzost charakteru, náročnost vůči sobě a zároveň shovívavost
k lidským slabostem, nechť si přečte kultivovanou vzpomínkovou knihu Dvacet šest krásných let (1967), kterou napsala jeho
žena, lékařka Ludmila Vančurová. Neztratila nic na své účinnosti a mnohé se nám oživí právě její zásluhou.
Svatava URBANOVÁ
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
Škola v oblacích
I v letošním roce již tradičně v Ostravě proběhl multižánrový
festival Colours of Ostrava, v jehož rámci se rovněž představila scéna meltingpot. Jedná se o fórum pro diskusi a výměnu
myšlenek v oblastech současné politiky, vědy, ekonomie, designu, umění a filosofie. Vystoupil zde také světoznámý propagátor tzv. SOLE (self‑organized learning enviroments), profesor
Sugata Mitra.
Sugata Mitra pochází z Kalkaty. Vystudoval obor teoretické
fyziky a dále se zabýval informačními technologiemi. Těmto
oborům se věnoval do konce 90. let. V roce 1999 provedl svůj
slavný experiment Hole in the Wall, který spočíval v umístění
osobního počítače do zdi indického slumu. Ten pak byl přístupný místním dětem, které byly schopny se naučit s počítačem zacházet. Přičemž je nutné podotknout, že počítač pracoval jen v anglickém jazyce, jenž byl místním dětem neznámý.
Experiment byl však zpochybněn, jelikož se poukazovalo na
možnou intervenci třetí strany. Z toho důvodu Mitra svůj experiment zopakoval v následujících letech v několika různých
odlehlých indických vesnicích. Tyto další pokusy byly úspěšné
a to přimělo Mitru svou metodu dále zdokonalovat (podobné
experimenty vyzkoušel též ve Velké Británii nebo Itálii, kde
také získal pozitivní výsledky).
Z těchto prvotních pokusů se zrodil základ k jeho nové
vzdělávací metodě. Ta konkrétně spočívá především ve využití dětské schopnosti neustálého vstřebávání vědomostí. Ovšem oproti stávajícím výukovým metodám běžně využívaným
v našem školství se pedagogové snaží postavit pouze do role
zprostředkovatele, mediátora vědomostí, jejichž primárním
zdrojem se stávají moderní technologie, zvláště pak internet.
Mitra tvrdí, že současný školský systém byl vybudován pro
přípravu mladých lidí schopných fungovat v rámci státu a jeho
administrativy, tak jak fungoval na konci 19. století. Státní
útvary, impéria mohly existovat jen díky obrovské a přesně
fungující administrativě. Jednalo se v podstatě o „gigantický
lidský počítač“, který ke své funkci potřeboval identické součástky, jejichž výrobu zajistil právě tehdejší školský systém. Impéria, pro která toto školství bylo vytvořeno, už ale neexistují.
Mitra netvrdí, že by tento vzdělávací systém byl špatný, pouze
poukazuje na to, že už není vhodný pro naši dobu. To je důvod,
proč vytvořil návrh moderního vzdělávacího systému, který
nazval School in the Cloud (škola v oblacích). Ta je založena na
již zmíněné metodě SOLE. Toto prostředí (environment) může
pracovat všude, kde je počítač s internetovým připojením. Studenti pracují v malých skupinách za pomocí internetu na řešení Big Question (velké otázky), která je položena mentorem.
V průběhu výuky studenti nejsou omezeni v pohybu po třídě, mohou měnit skupiny a sdílet mezi sebou informace. A na
konci hodiny se studenti podělí o své poznatky s celou třídou.
Big question nemá sloužit k tomu, aby studenty primárně vedla ke správné odpovědi, ale především k objevení dovedností

Sugata Mitra

a metod k zodpovězení otázky, a také k rozvoji kritického myšlení a schopnosti diskutovat.
V těchto odstavcích byly zjednodušeně představeny ústřední myšlenky přednášky, která zazněla na pódiu meltingpotu.
Ráda bych se ještě krátce zmínila o diskusi, jež následovala.
Bohumil Kartous* položil profesoru Mitrovi několik otázek,
které však svou povahou, podle mého názoru, mířily zcela
mimo podstatu předkládané vzdělávací metody (např. Jakým
způsobem prosadit tuto vzdělávací metodu v ČR? Jak pracovat
s velkým množstvím tuzemských pedagogů řídících se současným vzdělávacím systémem? Jaký může mít dopad využívání
moderních informačních technologií na výuku?). Moderátor
tak dle mého názoru nevyužil potenciálu diskusní části přednášky. Bylo by vhodné se kupř. zeptat na práci se sociálně patologickými jevy v nové metodě vzdělávání, na rozdílný přístup
k různým věkovým skupinám studentů, případně v jaké míře
by měla metoda SOLE nahradit současný vzdělávací systém,
resp. do jaké míry by s ní měla být zkombinovaná apod.
Na tyto otázky se již delší dobu snaží nalézt odpověď i jiné
alternativní způsoby vzdělávání. Např. v Ostravě již delší dobu
funguje ZŠ a SOŠ waldorfská, která svými metodami (práce
v menších skupinách, zapojení moderních technologií do výuky, upozadění učitele jako autoritativní postavy atd.) program
SOLE v lecčems připomíná.
Otázkou však zůstává, zdali jsou na tento nový vzdělávací
systém připraveni nejen pedagogové, ale zvláště studenti, pro
které je současný vzdělávací systém často příliš pohodlný…
Barbora MICHLOVÁ,
studentka FF

*
Vysokoškolský pedagog, který publikuje v českých médiích
(Britské listy, MF Dnes, Literární noviny atd.) a mj. je členem EDUin
(Informační centrum o vzdělávání).

