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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Poklady Evropských galerií a muzeí
Národní galerie Londýn
V roce 1824 založená londýnská Národní galerie (National Gallery) je jed‑
nou z nejvýznamnějších světových sbírek obrazů od 13. do konce 19. století.
I když početně nepatří její sbírka k největším, je výjimečná svým širokým
záběrem a výjimečnou kvalitou. Dlouho dokonce platilo, že Národní galerie
měla vystavené všechny své obrazy.
O vznik galerie se zasloužili především obchodníci a nadšení sběratelé,
kteří toužili po vzniku muzea, jehož prostřednictvím by šířili smysl pro umě‑
lecká díla a zároveň se o ně podělili s širokým publikem. Základem sbírek se
pak stalo 38 obrazů od dědiců Johna Julia Angersteina, bohatého obchodníka
a mecenáše umění. Dalšími dary se sbírka postupně rozrůstala, až byly dosa‑
vadní prostory nedostačující. Proto několikrát došlo ke stěhování. Současná
budova Národní galerie na severní straně Trafalgarského náměstí, v pořadí
třetí, byla postavena v letech 1832 až 1838. Nezměněno zůstalo pouze hlavní
průčelí budovy, protože k budově byly postupem času přistavovány další části.
Nejvíce obrazů bylo získáno v 19. století, zejména pak v období, kdy byl
správcem umělecké sbírky velký znalec umění sir Charles Eastlake, jenž pod‑
nikl řadu cest po Evropě, aby vhodným způsobem doplnil muzejní sbírky.
V roce 1996 bylo rozhodnuto, že ve sbírkách Národní galerie budou pou‑
ze obrazy vzniklé před rokem 1900, a tak asi 60 obrazů bylo přesunuto do
Tate Gallery. Sbírka Národní galerie, kterou dnes tvoří asi 2200 obrazů, pa‑
tří veřejnosti Spojeného království a vstup na hlavní expozice je již od roku
1838 zdarma.
Marek ZÁGORA

Jan van Eyck, Podobizna manželů Arnolfiniových (1434)

Caravaggio, Večeře v Emauzích (1601)
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Hans Holbein Mladší, Velvyslanci (1533)

Tizian, Bakchus a Ariadna (1522–1523)

Giovanni Bellini, Portrét dóžete
Leonarda Loredana (1501–1504)

Sandro Botticelli, Venuše a Mars (kolem 1485)

Rembrandt van Rijn, Baltazarova slavnost (1636–1638)

Diego Velázquez, Venušina toaleta (1647–1651)

Paul Cézanne, Velké koupání (1900)
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Joseph Mallord William Turner, Déšť, pára a rychlost
(před rokem 1844)
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Wiltonský diptych (1395–1399)

MŮJ "ERASMOVSKÝ" POBYT
Studium němčiny na univerzitách v „neněmeckých“ zemích
Innsbruck + Jyväskylä
Energické Rozmanité Atraktivní Smysluplné Mimořádně Unikátní Studium v zahraniční. To je Erasmus! Jestli ještě někdo
z Vás, milí čtenáři, váháte, zdali se máte tohoto projektu zúčastnit, nebo zdali je to vhodná volba pro vašeho potomka, tak vám
musím říct, že byste rozhodně dál váhat neměli! Zúčastnit se
studia v zahraniční v rámci projektu Erasmus + je to nejlepší, co
člověk může během svých studentských let pro sebe udělat. Pozná nové město, univerzitu, lidi, změní prostředí, zdokonalí se
v cizím jazyce, naučí se více spoléhat na sebe a své schopnosti. Ze
začátku se může člověku zdát, že je toho hodně a že je to všechno strašně komplikované. Ale ono to tak bývá, že to neznámé se
nám jeví jako těžké, ale když se to pak všechno podaří, jak má,
tak nám to vykouzlí úsměv na rtech a posílí to naše sebevědomí.
Jmenuji se Jana Novotná a na Ostravské univerzitě studu‑
ji obor Němčina pro překladatelskou praxi. V rámci progra‑
mu Erasmus+ jsem strávila letní semestr akademického roku
2015/2016 v rakouském městě Innsbruck, které je hlavním
městem Tyrolska. Toto horské městečko vás na první pohled
uchvátí - ať se nacházíte kdekoliv, nabízí se vám úžasné pa‑
norama, a to nejen přírodního, ale i architektonického charak‑
teru. Mezi ty přírodní krásy patří například Achensee, Bag‑
gersee, Patscherkofel a co se architektonických památek týče,
tak za zmínku stojí každopádně Goldenes Dachl, Kaiserliche
Hofburg, Maria‑Theresien‑Straße a spousta dalších.
Jak to bylo s ubytováním? Bydlela jsem na studentských ko‑
lejích - Akademikerhilfe. Měla jsem vlastní pokoj se sociál‑
ním zařízením a kuchyňka byla společná pro celé poschodí.
Minimálně jednou týdně jsme se s pár kamarády domluvili
a uvařili jsme něco společně. Byla to úžasná atmosféra - ne
všichni uměli německy, takže komunikace probíhala mimo
jiné i anglicky, španělsky, italsky či francouzsky. Nikde jinde,

jako právě na Erasmu, nepoznáte najednou tolik lidí z různých
koutů světa, díky kterým se naučíte různé zajímavosti o jejich
kultuře, tradicích a o nich samotných. Právě při takových po‑
bytech vznikají přátelství, která pak trvají a pokračují, i když
jste již zpátky doma, v rodné zemi. A to je k nezaplacení.
I když pojedete na Erasmus sami, bez kamaráda, tak tam
rozhodně sami nebudete. Díky uvítacím akcím, které pořádá
ESN (Erasmus Student Network) se během chvilky začleníte do
kolektivu a získáte přátele. Tato organizace vám pomůže nejen
se začleněním se do společenského života, ale také v případě, že
vás potkají nějaké nesnáze, nebo si nebudete vědět s něčím rady.
Obrátit se můžete přímo i na studijní oddělení zahraničního
styku na univerzitě (Leopold‑Franzens‑Universität Innsbruck).
A jak to bylo s tyrolským nářečím? Ze začátku jsem měla
strach z toho, že nebudu rozumět, co mi kdo vykládá a tím
pádem se nebudu chytat ani na univerzitě ve vyučování. Ale
opak byl pravdou. Na akademické půdě i na úřadech se ho‑
voří krásnou němčinou, takže se není čeho obávat. A jak je to
s náročností studia? Rozhodně je to o něco těžší než na domácí
univerzitě. Ale jako zahraniční student máte tu možnost si vy‑
brat i předměty, které jsou určené právě jenom pro ně a je tomu
přizpůsobená i náročnost dané učební látky. Samozřejmě mů‑
žete navštěvovat i předměty přímo se studenty z Rakouska či
Německa - tam nebudou brát ohledy na to, že jste zahraniční
student, což je lákající výzva. A řekněte sami - potěší studenta
germanistiky něco víc než to, že zvládne zkoušky stejně dobře
jako studenti z hostující univerzity?
Ptáte se, jak se dá pobyt v zahraničí zvládnout z té finanční
stránky? Ani z tohoto hlediska na to nebudete sami. Každý stu‑
dent, který studuje v zahraničí, má k dispozici stipendium, které
pokryje většinové náklady. To, že má student k dispozici
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určitý obnos peněz, ho naučí i lépe hospodařit, což je pro život
nesmírně důležité.
Díky pobytu v zahraničí jsem se naučila spoustě nových
věcí a dovedností. Jsem velmi vděčná za to, že jsem měla pod‑
poru jak ze strany domácí univerzity, tak i ze strany hostující
univerzity. Studium v zahraničí je zkušenost k nezaplacení –
takže pokud máte tu možnost, tak neváhejte! Ať už se rozhod‑

Baggersee Roßau (největší jezero v Innsbrucku)

Moi! Jmenuji se Adam Lazar. Při rekapitulaci
svých zážitků z Erasmu jsem často dotazován, proč jsem si
jakožto student germanistiky vybral destinaci, jež s germani‑
stikou nemá nic společného, a to Finsko. Ona ta odpověď je
jednoduchá, zeměpisná poloha naší země a finance mi dovo‑
lují vycestovat do Německa nebo Rakouska prakticky kdykoliv
a samozřejmě, že jsem těchto možností již mnohokrát využil,
avšak v seznamu možných zemí bylo i nevšední Finsko, tak
proč nezažít něco nového. Na toto lidé mnohdy reagují, že
mi to snad nemohlo nijak ve studiu pomoci, což není zdaleka
pravda. Samotný vzdělávací systém je v tamní zemi nastaven
velmi vysoko, dříve se hovořilo i o nejlepším vzdělávacím sys‑
tému na světě vůbec.
Jsem studentem již třetího ročníku oboru Němčina ve sféře
podnikání a v zahraničí jsem strávil letní semestr akademic‑
kého roku 2016/2017 ve finském městě Jyväskylä, přesněji na
University of Jyväskylä. Nutno podotknout, že semestr začal
mnohem dříve než u mých kolegů v německy mluvících ze‑
mích, přesněji řečeno jsem se již 4. ledna 2017 hlásil u svého
koordinátora v Jyväskyle. Samotnou cestu jsem plánoval s jis‑
tým odstupem, jelikož jsem volil možnost letu, která se jevila
cenově a časově nejvýhodněji. Na trase z Prahy jsem měl je‑
diný přestup v Helsinkách a do pěti hodin jsem byl i v cílové
Jyväskyle. Město se nachází v srdci Finska, ale klimaticky stále
spadá do oblasti polárního kruhu, tudíž jsem se kromě kru‑
té zimy potýkal i s extrémem, kdy slunce takřka nevycházelo
a naopak v závěru mého pobytu, kdy pro jistotu ani nezapa‑
dalo. Z hlediska architektury nemohu mluvit v superlativech,
vše je vystavěno ve funkcionalismu a ty méně nehezké budovy

Polární záře v Kortepohji

nete pro jeden semestr či dva, garantuji, že to budou ty nej‑
krásnější měsíce vašeho studentského života. Jsem velice ráda,
že jsem měla tu možnost strávit část svého studia v Innsbrucku
a získat díky tomu nezapomenutelné poznatky a zážitky. Dal‑
ší zemí, ve které díky Erasmu můžete studovat, je Finsko. Ale
o tom už vám povykládá Adam, který v rámci programu Eras‑
mus + studoval na univerzitě v Jyväskylä.

Pohled na řeku Inn, horské panorama a katedrálu
sv. Jakuba (Dom St. Jakob) (fota: Novotná)

jsou dílem slavného architekta Alvara Aalta, ale v zemi s tak
nádhernou krajinou a přírodními úkazy, jako je například po‑
lární záře, je to zcela omluvitelné.
Otázka ubytování zůstává již na samotném studentovi, já
sám jsem volil možnost kolejí, které byly vskutku nadstan‑
dardní a příjemné, ale je zde i možnost dohledání vlastního
bytu. Má kolej, resp. kolejní čtvrť Kortepohja se nacházela na
samotné periferii města, odkud to bylo blízko ke sjezdovce,
skokanskému můstku či jezerům a lesům. Univerzita, kte‑
rá čítá přes 50 různých budov a nespočet hřišť, se nachází již
v rádiusu do 20 minut pěší chůze. Jak jsem se již zmínil, ško‑
la nabízí vysokou úroveň vzdělání, mě samotného překvapila
moderní vybaveností a nevšedním přístupem ke studentům,
kde všichni mají neomezené možnosti se vyjadřovat a prezen‑
tovat, a jakožto germanista jsem „vyfasoval“ pouze a jen rodilé
mluvčí ze Švýcarska, Německa a Rakouska. Samotnou škálu
předmětů jsem si ze zvědavosti rozšířil o předměty „základy
finštiny“ a „finskou historii“.
Jako největší lákadla pro všechny zájemce nejen o studium,
ale i o navštívení okolí Jyväskyly bych vypíchnul v prvé řadě
klišé – saunu, které se jednoduše nelze vyhnout, nádherné
prostředí, možnost spatření polární záře, nevšední zkušenosti
s naprosto odlišným klimatem, ale zároveň bych chtěl i varo‑
vat před nepříznivými cenami, jež mi dosti zasáhly do roz‑
počtu navzdory budgetu od programu Erasmus, a kulturou
Finů, která je zcela odlišná od té naší, jednoduše řečeno, tamní
lidé nejsou zvyklí při první příležitosti projevovat emoce nebo
se bratříčkovat, ale to se postupem času mění, nebo si člověk
zvykne.

University of Jyväskylä (fota: A. Luzar, Mehmet Eralp Photography)
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI PROSINCI
Rozhovor s panem rektorem u Martina Luthera
EM: Vaše Magnificence pane rektore, v naší Galerii Na půdě

se scházíme u příležitostí vzácných událostí. Tou letošní je
pětisté jubileum německé reformace, ztělesněné Martinem
Lutherem. Co je vám na této osobnosti lidsky sympatické?
JL: Zásadní je pochopitelně odvaha, se kterou čelil exkomunika‑
ci a následnému prohlášení kacířem ze strany církve a papeže.
Úžasná mi ale přijde další věc – váha a vliv univerzity na
veřejný život. Uveřejnění 95 Lutherových tezí bylo původně
určeno pro akademickou diskusi, nicméně se stalo základem
pro moderní politickou demokracii a změnilo svět.
EM: K univerzitě patří už od středověku dva důležité

fenomény: šíření vzdělanosti a šíření kulturnosti. Jak jsme
na tom z tohoto pohledu my?
JL: Máte pravdu, univerzita byla vždy místem nejen vzdělává‑
ní, ale i místem kultury, etiky, mezinárodní spolupráce, a to
skutečně již od vzniku univerzit ve středověku. K hájení eti‑
ky ve společnosti a skutečné mezinárodní spolupráci jsme se
mohli vrátit až po roce 1989 a je pochopitelné, že v obou ob‑
lastech hraje důležitou roli i vaše filozofická fakulta. V posled‑
ních několika týdnech proběhla na vaší fakultě např. diskuze
s profesorem Harvardovy univerzity Thomasem Nicholsem či
šéfredaktorem časopisu Respekt Erikem Taberym, což velmi
oceňuji a význam vaší fakulty v této oblasti to jen potvrzuje.
Také výstavy Vita Caroli a Martin Luther, hojně navštívené
a prezentované i v denním tisku, výrazně přispěly ke kulturní‑
mu povědomí o naší univerzitě.
EM: Ale než se dostaneme zpět ke kultuře, jak je to s další

důležitou rolí univerzity – vědeckou prací?

JL: Vědecká činnost je druhým zásadním pilířem činnosti uni‑

verzity a jsem velmi rád, že se jí v posledních letech na univer‑
zitě daří. Uvedu jen dva příklady – v loňském roce jsme byli
velice rádi, že univerzita získala 10 grantů GAČR, což bylo nej‑
více v dosavadní historii OU. Před týdnem byly zveřejněny vý‑
sledky letošní soutěže a my jsme uspěli celkem v 19 projektech,
což jsme nečekali ani v nejoptimističtějších představách. Dal‑
ším velkým úspěchem je, že ve výzvě OP VVV pro excelentní
týmy, kam bylo přihlášeno více než 130 projektů, máme mezi
celkem 15 vybranými excelentními projekty univerzit a aka‑
demie věd dva, jeden jako hlavní, jeden jako spoluřešitelský
a s největší pravděpodobností získáme i třetí.
EM: Jak jsem již v úvodu řekla, univerzity jsou místem,

které vždy dbalo o šíření kulturnosti. Jak je na tom naše
univerzita z tohoto pohledu celkově?
JL: Naše univerzita má velké privilegium, že její součástí je fa‑
kulta umění, byť z čistě ekonomického pohledu to může být
diskutabilní. Tato fakulta ale výrazně kultivuje nejen okolí,

Pan proděkan Antonín provádí pana rektora Latu
výstavou Martin Luther

ale i prostředí univerzity. Všichni jistě známe velké množství
výstav, koncertů či operních představení, které fakulta v mi‑
nulých letech představila nejen ostravské, ale např. i polské
veřejnosti. A v minulém roce zaznamenaly úspěch i aktivity,
kterým se v minulosti až tolik nedařilo. Povedlo se například
ve spolupráci s Janáčkovou konzervatoří vytvořit společ‑
ný Ostrava Youth Orchestra, který bude vystupovat na obou
důležitých ostravských festivalech – jak Janáčkově máji, tak
i Svatováclavském festivalu. Péčí doc. Františáka uspořádala
fakulta také cyklus komorních koncertů v Českém rozhlase,
jemuž jsem měl tu čest poskytnout záštitu. Poslední koncert
letošního roku se shodou okolností koná dnes a velmi se na něj
těším - vystupuje zde mj. koncertní mistr České filharmonie
Jiří Vodička či hostující profesor FU a jeden z nejuznávanějších
violoncellistů současnosti Gavriel Lipkind.
Fakulta umění organizovala i mnoho výstav v České re‑
publice a tradičně v Polsku, a kromě toho byli naši pedago‑
gové organizátory či spoluorganizátory výstav např. v Němec‑
ku – v Drážďanech či Kasselu. Jsem také velice rád, že se dle
mého názoru zlepšila spolupráce FU s velmi aktivní katedrou
výtvarné výchovy Pedagogické fakulty. Ta, opět mimo řady
výstav a publikačních aktivit, uspořádala ve spolupráci s FU
mj. v létě na dole Michal reprezentativní výstavu. Tato výstava
s názvem „Situace: Ostrava 2017“ byla nesmírně dobře přijata
výtvarnou veřejností nejen ostravskou, ale bez přehánění
celorepublikovou. Katedra výtvarné výchovy také v listopadu
uspořádala mezinárodní (za účasti kolegů mj. z Německa
a USA) konferenci „Užitečná symbióza II – výtvarná kultura
v interakcích“, která opět přesahuje jen čistě umělecký pohled
a které jsem opět měl tu čest udělit záštitu. I tyto aktivity přesně
zapadají do Vaší otázky o roli univerzit v kulturním prostoru.
A velice mě také těší, že naše univerzita je jedním z inici‑
átorů a je velmi aktivní v přípravě projektu „Janáček Ostrava
2018“.
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EM: Slyšela jsem, že snad i Vy jste aktivně vstoupil do výt-

varného života Ostravy. Nebo je to jen drb či nadsázka?
JL: Skutečně jen velmi marginálně, nicméně pro mne bylo
velkou ctí, že mě oslovil ředitel GVUO Jiří Jůza, abych se
zapojil do projektu „Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO“.
Jedná se o projekt, kdy se různé osobnosti mimo uměnověd‑
ný obor stávají na jeden měsíc „minikurátory“ určité „minivý‑
stavy“. Vybral jsem obraz našeho pedagoga doc. Lysáčka „Co

s nimi“ a v říjnu jsem měl příležitost s ním a s ředitelem Jůzou
v GVUO diskutovat nejen nad tímto dílem s návštěvníky gale‑
rie. Bylo to pro mne velice poučné a inspirativní.
EM: Vaše Magnificence, děkuji Vám, že jste si i v před-

vánočním hektickém čase našel chvíli na rozhovor. Ať se
Vám i v příštím roce všechno daří!
Eva MRHAČOVÁ

Katedra romanistiky s ředitelem Portugalského centra v Praze

V. Havel a M.Soares

Katedra romanistiky zahájila aktivní spolupráci se Sdružením
Učitelů Francouzštiny (SUF)

Slavnostní zahájení sympozia za účasti
představitelů velvyslanectví Francouzské
republiky

Učitelé francouzštiny z celé České republiky
měli možnost zúčastnit se semináře pod
vedením dr. Jana Lazara.

Katedra romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
se dlouhodobě podílí na podpoře výuky francouzštiny v Mo‑
ravskoslezském kraji. Kromě intenzivní spolupráce s Alliance
française v Ostravě lze zmínit i posilování vztahů se středními
školami nejen v České republice. Velice nás těší zejména zá‑

Dr. Jan Lazar s kolegy ze středních škol při
neformální večeři. (fota: Jan Lazar)

jem slovenských gymnázií (např. Gymnázium J. M. Hurbana
v Čadci), které pravidelně vysílá své studenty do Ostravy, aby
se zúčastnili středoškolské sekce naší studentské vědecké kon‑
ference. S potěšením můžeme konstatovat, že naše spoluprá‑
ce se středoškolskými učiteli se neomezuje pouze na náš
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region, ale úspěšně se rozvíjí i v rámci celé České republiky.
Důkazem toho je i pozvání Dr. Jana Lazara na podzimní sym‑
pózium Sdružení učitelů francouzštiny, které se uskutečni‑
lo ve dnech 10. – 12. listopadu 2017 v Poděbradech za účasti
představitelů velvyslanectví Francie a Francouzského institu‑
tu v Praze. Jedná se o tradiční setkání učitelů francouzštiny
z celé České republiky, jehož hlavním cílem je posílení vzá‑
jemné spolupráce mezi jednotlivými učiteli a podpora výuky
francouzštiny, ale také diskuse nad problémy výuky, sezná‑
mení se s novými trendy ve výuce či novými technologiemi.
Dr. Jan Lazar, který zde reprezentoval katedru romanistiky FF
OU, na tomto sympoziu vedl odborný seminář, jehož cílem

STR. 7

bylo seznámit učitele s aktuálními vývojovými tendencemi
současné francouzštiny, konkrétně s problematikou jazyka
na internetu, zejména v rámci různých sociálních sítí. Tento
seminář se setkal s velkým zájmem ze strany učitelů, z nichž
mnozí také projevili zájem o zorganizování obdobné akce na
svých školách, což je jistě další zajímavá příležitost, jak propa‑
govat naši katedru a její studijní programy. Jsem přesvědčena,
že výborná spolupráce s učiteli francouzštiny se bude i nadále
rozvíjet a umožní tak ještě více posílit vztahy mezi naší kated‑
rou a jednotlivými učiteli na různých typech středních škol po
celé České republice.
Zuzana HONOVÁ

Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Katedra romanistiky
se zármutkem oznamují, že
v pondělí 27. listopadu 2017 ve věku 85 let
zemřel náš ctěný a milý kolega,
profesor španělské lingvistiky
pan

prof. PhDr. Lubomír BARTOŠ, CSc.
Pan profesor Lubomír Bartoš byl v oboru románské jazykovědy
uznávaným odborníkem doma i v zahraničí Sférou jeho badatel‑
ského zájmu byla oblast hispanoamerické španělštiny, španělské
lexikologie a syntaxe včetně srovnávací španělské a české frazeo‑
logie. Byl autorem mnoha odborných publikací a skvělým vyso‑
koškolským pedagogem.
Profesor Lubomír Bartoš se významnou měrou podílel na
vzniku a úspěšném rozvoji ostravské hispanistiky. Působil zde
plných dvacet let, od roku 1996 až do roku 2016. Jeho rozsáh‑
lé odborné zaměření a dlouholeté zkušenosti v pedagogické

a vědecko‑výzkumné oblasti byly zárukou kvalitní přípravy stu‑
dentů v oblasti románské lingvistiky.
Svými profesními zkušenostmi pozvedal úroveň katedry ro‑
manistiky, lidskou moudrostí a laskavostí přispíval ke klidné
a tvořivé atmosféře jak mezi pedagogy, tak mezi studenty tohoto
pracoviště.
Katedra romanistiky a akademická obec Filozofické fakulty
Ostravské univerzity ztratila v osobě pana profesora Lubomíra
Bartoše skvělého kolegu a předního odborníka.

R. I. P.
Milý Luboši,
mám napsat pár slov, která by Tě připomněla čtenářům Listů FF
OU. Těžký úkol. Loučit se s člověkem, který mě tak ovlivnil…
Nechci ovšem na Tebe vzpomínat jako na významného au‑
tora vědeckých publikací. Tak Tě znají a budou znát celé ge‑
nerace vědců, kteří budou čerpat z tvých prací. Ani na Tebe
nechci vzpomínat jako na přední osobnost české hispanisti‑
ky. Tak na Tebe vzpomenou historikové, kteří budou zkoumat
Tvůj lví podíl na rozvoji brněnské a ostravské španělštiny.
Chtěl bych na Tebe vzpomenout jako tvůj bývalý student,
kolega a kamarád.
Umím snad doteď všechny ty okluzivy a frikativy. Suverén‑
ně Ti můžu říct, že fonetika a fonologie byla má nejtěžší zkouš‑
ka. Vzpomínám na ty hodiny, které jsem v kruhu prochodil po
mém malém pokojíčku, když jsem se učil. Jakpak by ne. Vždyť
to byla má první zkouška na vysoké škole a zkoušel nás Bartoš.
Onen malý pán, který když přišel poprvé do hodiny, tak jsme
na něj upřeli zrak a nespustili z něj oči po celou dobu. Bylo
šílené, že ten člověk, který umně otíral ohořelý doutníkový po‑
pel o první lavici, toho tolik zažil. Kromě fonetiky a pak poz‑

ději i ostatních disciplín španělské gramatiky jsme se dozvídali
pravidelně o Tvých zážitcích z cest a jen zírali.
Pamatuji si také na své státnice, při kterých ses mě dost dů‑
razně zastal, stejně jako ses vždy zastal těch, kteří byli obětmi
nespravedlnosti. Dokázal ses ozvat, když se Ti něco nelíbilo,
a bojovat za to, co sis předsevzal. Tvá valašská nátura Ti pomá‑
hala v tom, že ses uměl bít jako lev, pokud o něco šlo. V Ost‑
ravě jsi garantoval španělštinu a francouzštinu mnohdy proti
nepřízni osudu, ale nikdy jsi nepolevil. Děkujeme.
Když jsem pak začal na katedře pracovat jako mladičký asi‑
stent, nikdy ses ke mně nechoval povýšeně. Naopak, Tvá dob‑
rosrdečnost a přátelství vytvářely na katedře jedinečnou atmo‑
sféru, která nám tak chybí. Vzpomínám, jak jsme vždycky ve
čtvrtek sedávali a probírali u něčeho ostřejšího, co nového ve
světě. A když jsi mně jednou po našem katederním vánočním
večírku nabídl tykání…ani ve snu by mě tehdy v prváku při
učení se fonetice nenapadlo, že sám velký prof. Bartoš mě bude
považovat za kamaráda stejně jako ostatní kolegy.
Poté, co jsi přestal loni učit, jsme za Tebou jezdili do Brna.
Stavili jsme se k vám několikrát, vždy jsme popovídali,
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popili, pojedli a samozřejmě si vychutnali i dýmku nebo dout‑
ník. Když jsme odcházeli domů, vždycky jsi nám z balkonu
mával a díval ses, než jsme zašli na zastávku. Naposledy jsi
nám mával z okna pracovny. Nevím, zda jsem Ti tehdy zamá‑
val…hodně jsme spěchali. Vždyť jsme se domluvili, že se před
Vánocemi uvidíme. Nečekal jsem, že se naše plány už nevypl‑
ní. Tak ti tedy mávám nyní symbolicky a děkuji. A doufám, že
je nebe plné těch nejlepších kubánských doutníků, ať se tam
máš fajn.
Jan MLČOCH

Francouzština — hlavní úřední jazyk lucemburska
Lucembursko je nám, Čechům, historicky velmi blízké. Lu‑
cemburské velkovévodství, vklíněné mezi Francií, Německem
a Belgií, je ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi rozlo‑
hou malé (2586 km2), vyniká však rozmanitou a malebnou pří‑
rodou. I proto se mu říká zelené srdce Evropy. V severní části
země se nacházejí zalesněné Ardeny, na hranici s Německem
se nad řekou Moselou rozkládají malebné vinice, odkud po‑
cházejí vyhlášená moselská vína. Středověké hrady, pevnosti
a zámky vypovídají o bohaté historii země. Nejznámější hrad
Vianden byl kdysi sídlem lucemburských králů a připomíná
náš Karlštejn. Hlavní město Lucemburk je okouzlující, pří‑
jemné a pohodlné pro každodenní život, a také bezpečné. Jeho
zvláštností je, že leží ve velmi členitém terénu, propojeném 90
mosty a viadukty. Najdeme tam vznešené paláce a nádherné
budovy, které jsou důkazem bohatství země, pitoreskní histo‑
rické domy a úzké uličky starého města, i architektonicky zají‑
mavé moderní budovy bank či institucí Evropské unie ve čtvr‑
ti Kirchberg. Město oplývá rozsáhlými a udržovanými parky
a lesoparky, kulturními stánky i sportovními centry. V ka‑
tedrále Notre Dame, kde jsou uloženy ostatky českého krále
Jana Lucemburského, si můžeme připomenout naše společné
kořeny, a pamětní deska, věnovaná Janu Palachovi na hlavním
náměstí Place d’Armes, zase připomíná významné události
našich novodobých dějin. Potěší nás, když v centru města ob‑
jevíme Rue de Prague.
Lucembursko bylo založeno roku 963 a následně bylo pod
francouzskou, pruskou, belgickou a nizozemskou správou.
Plné nezávislosti dosáhlo až roku 1839. Roku 1952 se stalo jed‑
ním ze zakládajících členů Evropského společenství uhlí a oce‑
li, které mělo sídlo v Lucembursku až do roku 2002, kdy za
společenství převzala zodpovědnost Evropská unie. V součas‑
nosti je Lucemburské velkovévodství sídlem desítek bank a ně‑
kolika institucí EU: Evropského statistického úřadu Eurostat,
Evropského soudního dvora, Evropského účetního dvora, ně‑
kolika úřadů Evropské komise a překladatelských služeb Ev‑
ropského parlamentu. Cizinci byli do lucemburské společnosti
integrováni po celá staletí a k vysokému počtu přítomných
cizinců (lucemburskou populaci tvoří cca 40 procent zahra‑
ničních rezidentů), přispívá současná evropská dimenze země.
Lucembursko cizincům garantuje zachování národní identity
a Lucemburčané jsou vůči cizincům obdivuhodně tolerantní
a otevření. Na druhou stranu, je zcela pochopitelné, že se snaží

o udržení národní identity, a to především posilováním své‑
ho národního jazyka. Snaha prosazovat lucemburštinu místo
němčiny je vyvíjena od 2. poloviny 20. století a postavení lu‑
cemburštiny ve složitém trilingvním systému země je velkým
tématem roku 2017. Nutno připomenout, že lucemburština
(západogermánský jazyk, kterým se hovoří v Lucembursku
a přilehlých oblastech Belgie, jazyk příbuzný některým stře‑
doněmeckým dialektům) byla zavedena do škol jako vyučova‑
cí jazyk až v roce 1914, kdy byla vydána první gramatika pro
školy, a úředním jazykem je od roku 1984.
Je známo, že Lucemburčané patří k jazykově nejvzdělaněj‑
ším v Evropě. Jazykové vzdělávání v zemi se třemi úředními
jazyky - francouzština, němčina a lucemburština - je však mi‑
mořádně komplikované. Každé dítě se ve škole s těmito třemi
jazyky setkává povinně. Přistupuje angličtina a u dětí cizinců
ještě další jazyk, někdy i dva jazyky rodičů. V zemi je povinná
předškolní docházka od 4 let. Školní docházku v rámci pri‑
márního vzdělání musí děti plnit od 6 do 12 let a sekundární
vzdělání je povinné od 12 do 16 let. Pro lucemburský vzdělá‑
vací systém je charakteristické střídání několika vyučovacích
jazyků. Multijazyková a multikulturní strategie vzdělávání
v lucemburských školách představuje kompaktní faktor spo‑
lečnosti, který se dotýká všech generací.
Francouzština je hlavním úředním jazykem Lucemburska. Vyučuje se na všech stupních škol a ve francouzštině
většinou probíhá výuka na lucemburských vysokých
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školách. Je jazykem administrativy, úředních dokumentů,
komunikace v obchodech, restauracích, službách a na pracovištích. Pokud chcete v Lucembursku studovat nebo pracovat, bez francouzštiny se neobejdete.
Němčina je pro většinu Lucemburčanů prvním cizím jazy‑
kem a je méně oficiální.
Zmiňované tři jazyky jsou užívány na celém území Lu‑
cemburska v denním styku souběžně. Když chci jít například
s vnučkami do kina, mohu si vybrat jazykovou mutaci filmu
podle svých potřeb. Noviny vycházejí ve třech jazykových
mutacích, ve kterých vysílá i rozhlas a televize. V supermarke‑
tech symbolické vlaječky u pokladen informují, kterými jazyky
se domluvíte. A někdy je jich tam i pět… což je v našich pod‑
mínkách nepředstavitelné. Přestože se francouzsky, německy,
anglicky a třeba i portugalsky (významná portugalská menši‑
na) domluvíte, Lucemburčané oceňují, když se cizinci alespoň
trochu zajímají o jejich národní jazyk. Někdy postačí lucem‑
burský pozdrav moien místo francouzského bonjour.
Lucembursko až do nedávné doby nemělo univerzitu. Lu‑
cemburští studenti, kteří chtěli dosáhnout vysokoškolského
studia, se zapisovali na zahraničních univerzitách, většinou
v sousední Francii, Belgii a Německu nebo v Rakousku a ve Švý‑
carsku. Vzhledem k výborným jazykovým kompetencím měli
a stále mají cestu na zahraniční univerzity otevřenu dokořán.
Jediná lucemburská univerzita byla založena až v roce 2003
a vznikla, podobně jako Ostravská univerzita, na bázi Vyso‑
ké školy pedagogické (ISERP – Institut Supérieur d’Études et
de Recherches Pédagogiques). Již v období let 1995-1998, kdy
jsem měla možnost spolupracovat s ISERP jako koordinátor‑
ka Evropského vzdělávacího projektu Tempus (problematika
zkvalitnění pedagogických praxí učitelů a jejich začlenění do
teoretické přípravy na vysokých školách), probíhaly za účasti
zahraničních odborníků přípravy na vznik univerzity.
Lucemburská univerzita má tři fakulty (Fakulta jazyků a li‑
teratur, humanitních věd, umění a vzdělávání, Fakulta vědy,
techniky a komunikace a Fakulta práva, ekonomie a financí)
a je možno ji charakterizovat jako univerzitu mezinárodní
a multilingvní.
Fakulta jazyků a literatur, humanitních věd, umění a vzdě‑
lávání nabízí bakalářské studium v oblasti jazyků a literatur,

Hrad Vianden je „lucemburský Karlštejn“. ve 13. stol. jedna
z nejvýznamnějších rezidencí feudální Evropy

STR. 9

historie, psychologie, sociálních a pedagogických věd. Magist‑
erské studium zahrnuje soudobé evropské dějiny, psychologii,
gerontologii, přes‑hraniční spolupráci, filozofii a územní roz‑
voj. Na fakultě studuje přibližně 2500 studentů, z nichž značná
část pochází z různých zemí světa. Fakulta nabízí nejen baka‑
lářské, magisterské a doktorské studijní programy, ale i pro‑
gramy celoživotního vzdělávání. Badatelská činnost fakulty je
orientována do tří oblastí: vzdělávání, mnohojazyčnost a in‑
terkulturalita.
Univerzita spolupracuje s mnoha partnerskými institucemi
nejen v Evropě, ale i v Asii a Severní Americe. Studium na uni‑
verzitě je mnohojazyčné, kurzy jsou obvykle vedeny ve dvou
jazycích (podle studijních oborů): francouzština/angličtina,
francouzština/němčina nebo angličtina/němčina. Studentům
jsou na LU vytvořeny mimořádně dobré podmínky ke studiu:
výuka probíhá v malých studijních skupinách a je vedena vy‑
soce kvalifikovanými místními i zahraničními profesory a od‑
borníky, s důrazem na propojení teorie s praxí.
Pro Lucemburčany, kteří stejně jako Češi patří počtem oby‑
vatel k malým národům, má jazykové vzdělání velký význam.
Uvědomují si, že se bez dobré znalosti několika cizích jazyků
neobejdou. Znalost jazyka s sebou implicitně nese osvojení si
kultury dané jazykové oblasti, což obohacuje nahlížení na svět
a jeho problémy. Čím více jazyků člověk ovládá, tím více mož‑
ností se před ním v životě otevírá. Lucemburčané se skutečně
řídí známým příslovím: Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. A v tom nám mohu být dobrým příkladem.
Jitka SMIČEKOVÁ

V katedrále Notre Dame ze 17.stol. je krypta českého krále Jana
Lucemburského. Schopný válečník a diplomat, který ale českou
zemi nechal rozvrácenou a zadluženou...
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Vznikne u nás nový způsob tlumočnické praxe?
Při vernisáži výstavy Martin Luther jsme poprvé skloubili
proslov rodilého mluvčího s tlumočnickým výkonem našich
studentů. A podařilo se – dokonce výtečně, gratuluji našim
studentkám Žanetě Bačákové a Lence Bartošové. A tak mne
napadá: co kdybychom tuto praxi rozšířili i na další cizí jazy‑
ky, které u nás mají akreditována studia překladatelství a tlu‑
močnictví – tj. na angličtinu, francouzštinu, španělštinu, ruš‑
tinu a polštinu?
Postup by nebyl příliš složitý: najít vhodné výročí nějaké
historické události nebo osobnosti (spisovatele, básníka, malí‑
ře či sochaře), požádat pražský zastupitelský úřad nebo kultur‑

ní institut o projev v daném jazyce, připravit k dané příležitosti
nesložitou výstavku (obrázkovou, knižní…), rozeslat pozván‑
ku (především po gymnáziích, kde se daný jazyk vyučuje
a odkud se k nám hlásí noví posluchači), vybrat studentky/stu‑
denty k tlumočení, popřípadě připravit jednoduché pohoštění
typické pro danou zemi (u Martina Luthera se podávalo pravé
wittenberské pivo, německé klobásky a německý chleba, pro
Španělsko mne napadají nejrůznější „tapas“…), celou slavnost
podbarvit vybranou hudbou, nezapomenout pozvat novináře
či televizi – a je hotovo.
Eva MRHAČOVÁ

Osud německých obyvatel Ostravska internovaných v táboru
HANKE nezůstane zapomenut
V březnovém čísle Listů FF jsem zveřejnila článek o mučení
a popravách Němců z Ostravy a okolí v květnu‑červnu 1945
v internačním táboře HANKE na Nádražní třídě č. 75. O udá‑
lostech, které se tam odehrály, měla ostravská veřejnost mož‑
nost se dozvědět už v devadesátých letech z prací historiků
Mečislava Boráka a Tomáše Staňka; psal o nich také tisk, ale
ze strany orgánů města přetrvávalo po léta mlčení a názor, že
tyto otřesné události není radno připomínat. V roce 2015 je
přesto znovu připomněl spolek Krásná Ostrava, z jehož inici‑
ativy byla v areálu obchodních center naproti bývalého dolu
Jindřich umístěna krátká pamětní připomínka.
Teprve letos na jaře se chopil iniciativy člen zastupitelstva
města Ostravy, herec Vladimír Polák; z jeho podnětu vznikla
na magistrátu pracovní skupina, která během roku připravo‑
vala návrh oficiální připomínky obětí války a bezprostředních
poválečných násilností na (nejen) německém obyvatelstvu. Do
přípravy zainteresoval kromě zástupců magistrátu také řadu
dalších známých osobností Ostravy včetně historiků. Mečislav
Borák byl v té době bohužel již vážně nemocen a během roku
2017 opustil tento svět. Členkami pracovní skupiny se staly
profesorka Nina Pavelčíková z katedry historie Filozofické fa‑
kulty OU a doktorka Miriam Prokešová z Pedagogické fakulty
OU, středoškolské pedagogy a portál Moderní dějiny zastoupil
Petr Šimíček. Výrazně se do celé akce zapojil také Martin To‑
mášek (katedra české literatury FF OU) který moderoval první
veřejnou diskusi v centru PANT v dubnu t. r. i zatím poslední
besedu, jež se uskutečnila 23. listopadu v Domě knihy v rámci
cyklu Večer s vědci.
Členové pracovní skupiny připravovali během roku materi‑
ál pro radu města, který prodiskutovali nejen mezi sebou, ale
také s dalšími členy zastupitelstva a pracovníky magistrátu.
Shodli se na tom, že kromě připomínky obětí tábora HAN‑
KE, která bude umístěna přímo na místě, kde původně stál,
bude v revitalizovaném areálu Sadu Dr. Milady Horákové (na
místě bývalého ostravského městského a židovského hřbitova
i krematoria, kde byly mimo jiné pohřbeny pozůstatky nejmé‑
ně 231 osob zavražděných v táboru Hanke) vybudováno pietní

místo věnované všem civilním obětem válek 20. století. Dne
13. 9. 2017 byl pro radu statutárního města Ostravy předložen
materiál, který se podrobně zabývá oběma návrhy. V příloze
obsahuje popis událostí, které se odehrály v internačním tábo‑
ře pro německé obyvatelstvo na Nádražní třídě č. 75 v Ostravě
ve dnech 10. května – 13. června 1945. S tímto textem budou
prostřednictvím měsíčníku Ostravská radnice!!! seznámeni
všichni obyvatelé města. Na pamětní desce umístěné na trav‑
naté ploše u parkoviště vedle obchodního centra Albert bude
podle návrhu pracovní skupiny stručný nápis (na jeho návrhu
se podíleli také studenti gymnázia Olgy Havlové v Ostravě
‑Porubě, seznámení s událostmi v táboře):
„V těchto místech stál internační tábor pro německé obyvatelstvo „HANKE“. V květnu až červnu 1945 zde byli lidé mučeni a popravováni bez soudu a práva.“ Statutární město Ostrava
2018.
Kolemjdoucí, kteří se budou zajímat o podrobnosti z his‑
torie tábora, budou moci otevřít obsáhlejší historický text
zmáčknutím speciálního tlačítka.
Účast na přípravě celé oficiální akce neskončila pro pracov‑
níky naší filozofické fakulty jejím schválením radou Statutár‑
ního města Ostravy. Dne 23. listopadu tohoto roku se uskuteč‑
nila v ostravském Knihcentru již zmíněná beseda o osudech
obyvatel Ostravy a okolí v letech II. světové války a bezpro‑
středně po ní zahajující cyklus Večerů s vědci. Akademickou
obec na ní zastupovali moderátor Martin Tomášek a historička
Nina Pavelčíková z naší fakulty a také historik Martin Jemel‑
ka, jenž přednáší na VŠB – Technické univerzitě v Ostravě. Je‑
jím velmi vítaným účastníkem se stal primátor města Ostravy
pan Tomáš Macura, MBA, který zaštítil přípravu připomenutí
tábora Hanke a v úvodu svůj vztah k celé akci podobně jako
oba historikové explicitně vyjádřil. Sdělil přítomným, že rada
města návrh pracovní komise přijala a v současné době při‑
pravuje vyhlášení veřejné soutěže na umělecký návrh pamět‑
ního místa. Oba historikové spojili svůj úvodní výklad o osu‑
dech německého obyvatelstva Ostravska po 2. světové válce
s řadou širších historických souvislostí a zdůraznili místo
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a význam historické paměti i pro budoucnost města. Zdůraz‑
nili i to, že táborů pro německé obyvatelstvo bylo v roce 1945
v Ostravě asi 25, byly však ve i všech dalších městech s němec‑
kými obyvateli. V Ostravě bylo v roce 1945 internováno až
7000 německých obyvatel.
Po úvodních vystoupeních se rozvinula mezi oběma histo‑
riky, panem primátorem a početným publikem (v němž byly
rovnoměrně zastoupeny všechny věkové kategorie) velmi živá,
přínosná diskuse. Na závěr dvouapůlhodinové besedy mohli
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všichni účastníci spokojeně konstatovat, že se opravdu povedla.
Další akce, do nichž se opět zapojíme, na sebe určitě nedají
dlouho čekat. Chystáme o problematice poválečných táborů
pro německé obyvatelstvo Ostravska besedu pro rozhlas, ani
studio ostravské televize jistě nezůstane pozadu jak prokázat
nejen svou způsobilost vědeckou, ale také schopnost uplatnit
se ve sféře veřejné služby, významné součásti hodnocení spo‑
lečenských věd.
Nina PAVELČÍKOVÁ

Vychází kniha Židé na Ostravsku
Ostrava bude mít první ucelené pojednání o dějinách židovské
komunity na Ostravsku. Knihu, jejíž vznikl iniciovala Židov‑
ská obec v Ostravě, napsal Daniel Baránek. Slavnostní uvedení
se koná 7. 12. v 18:00 v prostorách Antikvariátu a klubu Fi‑
ducia. Publikace nabídne vůbec první rozsáhlé a ucelené po‑
jednání o dějinách židovské komunity na Ostravsku od jejího
zrodu v 1. polovině 19. století až do jejího zničení během druhé
světové války. Kniha má tedy nejen shrnout dosavadní litera‑
turu, ale především výrazným způsobem prohloubit dosavad‑
ní bádání s důrazem na židovské společenství, prozkoumat, co
místní Židy navzájem spojovalo a co naopak rozdělovalo, jaké
aktivity společně i proti sobě vyvíjeli a jaké instituce (nábožen‑
ské, dobročinné, politické) budovali.
(Fiducia)

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ
Absolvent, který přednáší na prestižní polské univerzitě!
Roman Sliwka ukončil v roce 2004 na Filozofické fakultě OU magisterské studium polského jazyka

a literatury a v roce 2009 bakalářské studium českého jazyka a literatury. V roce 2013 obhájil
doktorskou práci o polském reklamním diskursu „Gramatické prostředky reklamního textu
v přesvědčovací funkci”. Od roku 2005 pracoval jako lektor českého jazyka na Univerzitě Adama
Mickiewicze v Poznani, od roku 2014 působí tamtéž jako odborný asistent Oddělení západoslovanských jazyků a literatur Ústavu slovanské filologie. V letech 2006–2007 působil jako lektor
českého jazyka rovněž na univerzitě v polském Opolí. Vedle své vědecké činnosti je spoluautorem
mnoha programů propagujících českou kulturu v Polsku. Spoluorganizuje poznávací zájezdy studentů bohemistiky do České repubiky, zvláště do Prahy. V roce 2016 vydal monografii „Persvazivní
aspekt morfologie v polské a české reklamě”.
Simona MIZEROVÁ

Romane, jak vzpomínáš na svá studia na ostravské polonistice
a bohemistice?
Díky dvouoborovému studiu (polštiny a češtiny) jsem získal
nejen všeobecné vzdělání, ale hlavně odborné jazykovědné
vědomosti. Získal jsem rovněž schopnost pluralitního poh‑
ledu na problémy, se kterými se setkávám ve svém profesním

i soukromém životě. Nejdůležitější ovšem nejsou nabyté zna‑
losti, ale to, že v každé situaci vím, kde můžu najít odpovědi na
různé otázky. Přínos studia tedy vidím v tom, že učí propojo‑
vat teoretickou a praktickou složku. I když je studium na vyso‑
kých školách kritizováno pro jeho přílišné teoretické zaměření,
já měl štěstí na vyučující, kteří dokonale a vyváženě apli‑
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kovali obě složky. Schopnost komunikace v obou jazycích
mi rovněž umožnila účast v několika unijních projektech
a také spolupráci s obchodními subjekty, jako např. s firmou,
která do České republiky dodává knihovnické technologie
nebo s reklamní agenturou, jejímž zákazníkem je i známý
obchodní řetězec (jeho reklamy, na kterých spolupracuji,
je možné pravidelně sledovat na televizních obrazovkách).
Chtěl ses věnovat již od dětství pedagogické či vědecké
činnosti?
Musím se přiznat, že původně jsem chtěl pokračovat v obo‑
ru svého středoškolského vzdělání, tedy studovat ekonomii.
Ovšem čím více se přibližovala chvíle, ve které jsem se musel
opravdu rozhodnout, začal jsem pochybovat o tom, zda eko‑
nomie a účetnictví je ta správná volba. Začala mě totiž zajímat
a fascinovat česká a polská literatura. Možná nakonec volba
humanitního studia byla trochu z trucu, protože rodiče ce‑
lou dobu tvrdili, že není nic lepšího, než sedět v teple v bance,
ale nelituji, že jsem se rozhodl tak a ne jinak. K další změně
došlo po setkání s již nežijícím prof. Damborským. O jazyce
dokázal hovořit s takovým nadšením, zaujetím a láskou, že
jsem dospěl k názoru, že to je to, co chci dělat i já. Dodnes na
prof. Damborského velice rád vzpomínám, protože mě hodně
naučil, ale mohl jsem sledovat vědeckou práci i jiných význam‑
ných jazykovědců z ostravské slavistiky – doc. Mrhačové nebo
doc. Raclavské, díky nimž jsem se později ocitl na poznaňské
univerzitě.
Můžeš představit svou pedagogicko-vědeckou zkušenost na
polské univerzitě v Poznani?
To, že jsem se najednou ocitl na Univerzitě A. Mickiewi‑
cze v Poznani, považuji za velkou přízeň osudu. Tato uni‑
verzita patří k nejvýznamnějším univerzitám v Polsku a spolu
s varšavskou, krakovskou a vratislavskou tvoří top polských
vědeckých pracovišť. Samozřejmě jsem musel projít výběro‑
vým řízením, ale kdyby nebylo doc. Raclavské, která přišla se
zprávou, že poznaňská univerzita hledá lektora českého jazy‑
ka, který umí rovněž polsky, nikdy bych zde nepůsobil. Velký
dík patří i prof. Gawrecké a prof. Balowskému, kteří mě uvedli
do toho, jak vypadá vysokoškolský život z druhé strany, jaké
přináší povinnosti, strasti, ale i radosti. Na začátku jsem půso‑
bil jako lektor českého jazyka a byla to velice dobrá zkušenost.
Musel jsem studenty opravdu zaujmout, aby byli v hodinách
aktivní a rádi se účastnili konverzace, protože ta je ve výuce
jazyka nenahraditelná a nutná, a všichni určitě víme, že zau‑
jmout dnešního studenta není lehký úkol… Proto se nedílnou
součástí lektorátu musely stát moderní komunikační techno‑
logie a sociální média. Ve chvíli, kdy jsem získal titul doktora,
jsem mohl postoupit v univerzitní hierarchii a stát se odbor‑
ným asistentem. Nakonec jsem dostal předměty, se kterými
jsem téměř nepočítal, ale díky tomu jsem si oblíbil středověkou
literaturu nebo historickou mluvnici češtiny, se kterou jsem na
Ostravské univerzitě opravdu bojoval. Velice rád mám rovněž
předmět, který je věnovaný polským a českým jazykovým
kontaktům, v němž mohu uplatnit vědomosti z obou vystudo‑
vaných oborů, nebo obchodní korespondenci, díky které jsem
určitým způsobem zůstal věrný i přáním svých rodičů.

Kolika odbornými publikacemi se můžeš pochlubit?
Pokud nepočítám odborné články v různých sbornících
a vědeckých časopisech, které jsou věnované problematice
reklamy, frazeologii, komunikační a srovnávací jazykovědě
nebo genderovým aspektům jazyka (jazyk mužů), se mi pro‑
zatím povedlo vydat jednu monografii „Persvazivní aspekt
morfologie v polské a české reklamě”. Publikace, jak už název
naznačuje, se věnuje persvazivním prostředkům v polském
a českém reklamním diskursu. Pokusil jsem se o klasifikaci re‑
klamních textů z hlediska slovesných gramatických kategorií
zahrnujících osobu, čas a způsob nebo jmenných gramatických
kategorií. Neopomíjím ani lexikologii. Z hlediska variantnos‑
ti se tak soustřeďuji na vztahy mezi gramatickými kategori‑
emi a jejich přesvědčovacím potenciálem. Kromě toho mám
v plánu monografii o československé a české filmové a seriá‑
lové tvorbě. Obliba české kinematografie je v Polsku oprav‑
du veliká. Vzniklo již několik monografií, které se zabývají
českým filmem nejen z hlediska vývoje, ale rovněž i recepce.
Moje koncepce připravované monografie se opírá o prezenta‑
ci dějin české filmografie z pohledu profesních a zájmových
skupin. V jednotlivých kapitolách chci seskupit filmy týkající
se např. postavy železničáře, policisty, vojáka, prodavače/pro‑
davačky, kuchaře/kuchařky apod. Kapitolu týkající se postavy
lékaře mám již hotovou. Objeví se v ní nejen primář Sova nebo
doktor Štrosmajer z Nemocnice na kraji města, ale rovněž lékař
Janský, mladý a ambiciózní doktor Jandera nebo vizionářka
Mráčková. Je to ovšem publikační záměr, který budu realizo‑
vat v delším časovém horizontu, protože nyní se musím věno‑
vat své habilitaci.
Za odpovědi poděkovala Simona MIZEROVÁ

Budova rektorátu univerzity v Poznani

Vstupní hala polské a klasické filologie
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PAMĚŤ
Bedřich Hrozný, rozluštitel jazyka Chetitů
Bedřich Hrozný (6. 5. 1879–12. 12. 1952) je jeden z nejslav‑
nějších českých vědců. Rozluštil tajemný mrtvý jazyk ma‑
loasijských Chetitů (jejich někdejší hlavní město Chattušaš
se nachází v dnešním Turecku), starý 2 500 let, a dokázal, že
chetitština patřila k indoevropským jazykům.
První chetitská věta rozluštěná Bedřichem Hrozným v roce
1915, zní: „Chléb budete jísti, vodu budete píti.“
Narodil se v rodině kněze v Lysé nad Labem. Studoval ori‑
entální jazyky (akkadštinu, aramejštinu, etiopštinu, sanskrt
a sumerštinu) na univerzitě ve Vídni, kde se později stal řád‑
ným docentem a profesorem. Po vyhlášení Československa
1918 přešel na Univerzitu Karlovu, kde byl v letech 1926–27
děkanem FF a v roce 39 byl zvolen rektorem UK. V této funk‑

ci však působil jen krátce, protože poté, co nacisté po okupaci
Československa zavřeli české vysoké školy, přestala Univerzita
Karlova na dlouho existovat… Bedřichu Hroznému bylo na‑
bídnuto místo na ministerstvu školství, které odmítl. Odmítl
i emigrovat. Zničený psychicky i fyzicky, dostal v roce 1944
záchvat mrtvice, z něhož se již nikdy nevzpamatoval. Přežíval
sice ještě osm let, ale k vědecké práci se tento světově proslulý
český vědec již nevrátil…
Dílo B. Hrozného je grandiózní, seznam jeho vědeckých
prací má přes 200 titulů.
Za nejvýznamnější se považuje jeho dílo Die Sprache der
Hethiter, vydané v Lipsku 1916.
Eva MRHAČOVÁ

První chetitská věta rozluštěná Bedřichem Hrozným (Zdroj: Wikipedia)

Bedřich Hrozný při vykopávkách v Chattušaši
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Vánoční Josef Lada
Narodil se v prosinci (před 130 lety) a zemřel v prosinci (před
60 lety).
Jeho obrazy jsou symbolem českých Vánoc, symbolem
krásného adventního času, symbolem každoroční vánoční po‑
hody a radosti.
Dovolte, abychom Vám do nadcházejícího roku popřá‑
li pevné zdraví, štěstí v každém počínání, pohodu v rodině
i v zaměstnání!
A pro úsměv na Vaší tváři Vám posíláme devět zimních ob‑
razů Josefa Lady!

PF 2018!
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