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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Poklady Evropských galerií a muzeí
Musée d’Orsay Paříž
Musée d‘Orsay, jedno z nejnavštěvovanějších muzeí světa, se zaměřuje na vý‑
tvarné umění v letech 1848–1914. Největším lákadlem je pak jedinečná sbírka
impresionistů. Nachází se v budově bývalého nádraží d‘Orsay, které bylo ote‑
vřeno u příležitosti světové výstavy v roce 1900. Nádraží s přilehlým hotelem
fungovalo téměř 40 let. V 70. letech minulého století se rozhodlo, že se změní
v galerii. Po rekonstrukci budovy bylo Muzeum d‘Orsay slavnostně otevřeno
v roce 1986.
Dnešní sbírky pocházejí hned z několika muzeí: Musée du Luxembourg
bylo založeno jako muzeum žijících autorů, kteří vystavovali na oficiálních
Salonech. V roce 1880 se ale uzavřelo všemu novému. Časem se situace změ‑
nila a do sbírek byla zařazována i novější díla. Po 2. světové válce byly sbírky
rozděleny na umění 19. století a umění 20. století. Sbírky 19. století byly pře‑
vedeny do Musée du Jeu de Paume a z Musée du Luxembourg se stalo Musée
national d‘art moderne, které sídlí od roku 1977 v Centre Georges Pompidou.
V Musée du Jeu de Paume se podařilo soustředit ojedinělou sbírku impresi‑
onistického umění, které se později stalo základem sbírek Musée d‘Orsay. Díla
impresionistů měl i Louvre a v roce 1947 je převedl do Musée du Jeu de Paume.
Se zvýšeným zájmem o impresionismus vyvstal problém s uchováváním sbírek
i jejich bezpečností. Vybudování Musée d‘Orsay všechny problémy vyřešilo.
Musée d‘Orsay není jen přehlídkou obrazů, ale k vidění jsou i četné sochy,
ukázky užitého umění a architektonické modely. Sbírky jsou každoročně obo‑
hacovány, aby bylo jedno z nejtvořivějších období v dějinách představeno v co
nejúplnější podobě.
Marek ZÁGORA

James McNeill Whistler, Kombinace v šedé a černé.
Whistlerova matka (1871)

Claude Monet, Katedrála v Rouenu za
pochmurného počasí (1892)
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Edouard Manet, Snídaně v trávě (1863)
Georges Seurat, Cirkus (1891)

Gustave Moreau, Orfeus (1865)

Edgar Degas, Taneční třída (1875)

Edouard Manet, Balkón
(1868–1869)

Vincent van Gogh, Umělcův pokoj v Arles (1889)

Pierre‑Auguste Renoir, Moulin de la Galette (1876)

Paul Gauguin, Tahiťanky na pláži (1891)
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 dubnového čísla zasílejte e‑mailem na adresu eva.mrhacova@osu.cz nejpozději do 19. 4. 2018.
Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do dubnového čísla zařazeny.
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Paul Cézanne, Jablka a pomeranče (1895–1900)
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Gustave Caillebotte, Brusiči podlahy (1875)

ŽIVOT NA ZAHRANIČNÍCH
UNIVERZITÁCH
Rozhovor s prof. Balowským, řádným členem Polské Akademie věd,
profesorem univerzit Ostravské a Poznaňské, o tom, jak polské vysoké školy
„hlídají“ svou kvalitu
Vážený pane profesore,
je všeobecně známo, že polské univerzity mají své pořadí podle
dosažené kvality a že to pořadí je proměnlivé. Mohl byste
našim čtenářům podat k tomu informaci?
Každý rok v Polsku probíhá hodnocení vysokých škol podle
určitých kritérií. Jsou to především: prestiž školy v Polsku,
inovační rys vědeckého badání, počet realizovaných grantů,
vědecký potenciál, vědecká efektivita, počet a kvalita vědec‑
kých publikací, internacionalizace školy, podmínky výuky
a absolventi na trhu práce. V posledním roce byla dodána další
dvě kritéria: „ekonomické osudy absolventů“ (na základě údajů
úřadu práce a sociálního pojištění) a „kvalita studentů 1. roč‑
níku“, vyjádřená výsledky maturitní zkoušky. Poslední kritéri‑
um bylo zavedeno s ohledem na fakt, že některé univerzity při‑
jímají do 1. ročníku příliš mnoho studentů, občas bez ohledu
na výsledek maturitní zkoušky (např. na obory právnické, pe‑
dagogické nebo ekonomické). Na základě všech těchto údajů
se pak stanoví pořadí vysokých škol ve třech kategoriích: l.
všechny vysoké školy, 2. univerzity a 3. odborné vysoké školy.

univerzita v Gdaňsku (68,2 %), Univerzita Mikołaje Kopernika
v Toruni (66,4 %), Technická univerzita v Gdaňsku (65,1 %)
a Lékařská univerzita ve Varšavě (65 %).
2. Ve druhé kategorii se v tom roce i v předchozích letech
na prvním místě střídají Varšavská univerzita (1. místo v roce
2014–2017; 2. místo v roce 2012 a 2013) a Jagellonská univerzita
(1. místo v roce 2012 a 2013, 2017; 2. místo v roce 2014–2016),
na třetím je v posledních šesti letech Univerzita Adama Mic‑
kiewicze v Poznani. Další pořadí v roce 2017: Vroclavská uni‑
verzita, Univerzita Mikołaje Kopernika v Toruni, Univerzita
v Lodži, Slezská univerzita v Katovicích, Gdaňská univerzita,
Katolická univerzita Lubelská Jana Pavla II. a Univerzita Marie
Curie‑Skłodowské v Lublinu.
3. V kategorii odborných vysokých škol je v tomto roce na
prvním místě Státní odborná vysoká škola Papeže Jana Pav‑
la II. v Bialé Podlaské (100 %) a dále pak : Státní odborná škola
technicko‑ekonomická B. Markiewicze v Jaroslawi (84,5 %),
Witelonova státní odborná vysoká škola v Legnici (83,7 %)
a Státní odborná vysoká škola v Tarnowě (83,7 %).

Jaké je pořadí v tomto akademickém roce?
l. v kategorii všech vysokých škol první místa zaujaly ex
aequo Varšavská univerzita (100 % bodů) a Jagellonská univer‑
zita (99,9 %), třetí místo získala Technická univerzita ve Varša‑
vě (86 %), čtvrté a páté místo Univerzita Adama Mickiewicze
v Poznani (82,2 %) a Technická univerzita ve Vroclavi (82,1 %),
na šestém a dalších místech jsou: Bansko‑hutnické akademie
v Krakově (77,5 %), Vroclavská univerzita (73,7 %), Lékařská

A ještě jedna otázka, vážený pane profesore:
je známo, že pro pracovníky univerzit platí určité časové limity
kvalifikačních postupů. Můžete nám je přiblížit?
Jedno z kritérií hodnocení vysokých škol je vědecký poten‑
ciál. Aby byl zajištěn postupný kvalifikační růst vědeckých
pracovníků vysokých škol, byla stanovena určitá pravidla kva‑
lifikačních postupů. Už v zákoně o vysokých školách ze dne
27. 7. 2005 byla stanovena lhůta zaměstnání vědeckého
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pracovníka bez vědecké hodnosti Ph.D. ve funkci odborného
asistenta na dobu osmi let. Po této době, nedosáhl‑li vědecké
hodnosti, měl rektor právo ukončit s ním pracovní poměr.
V odůvodněných případech měl rektor právo tuto lhůtu pro‑
dloužit. V roce 2012 byl tento zákon novelizován a lhůta za‑
městnání odborného asistenta do dosažení vědecké hodnos‑
ti byla striktně stanovena na osm let. Prodloužena může být
pouze v případě čerpání mateřské dovolené nebo v případě
dlouhodobé nemoci.
I když jsou tyto podmínky popsány v zákoně o vysokých
školách, každá vysoká škola má možnost je ve vlastním statutu
upřesnit. Například Varšavská univerzita stanovila lhůtu za‑
městnání odborného asistenta bez vědecké hodnosti na dobu
šesti let, Jagellonská univerzita a Univerzita A. Mickiewicze
(UAM) – na dobu osmi let. Zaměstnání odborného asistenta
s vědeckou hodností Ph.D. do habilitace stanovily všechny pol‑
ské univerzity na dobu do osmi let, přičemž statut UAM dává
možnost prodloužit tuto dobu o dalších 9 měsíců v případě,
kdy už bylo zavedeno a ještě není ukončeno habilitační řízení.
Podobné regulace se týkají i zaměstnávání docenta. Např. na
UAM může být habilitovaný pracovník zaměstnán nejdéle
12 let, další doba zaměstnaneckého poměru je podmíněna zís‑
káním titulu univerzitního profesora.
Za odpovědi poděkovala
Eva MRHAČOVÁ

Varšavská univerzita

Jagellonská univerzita

FILOZOFICKÁ FAKULTA OU
V MĚSÍCI BŘEZNU
HABEMUS DEKANUM!!!
Na svém zasedání dne 15. března 2018 zvolil Senát Filozofické fakulty
Ostravské univerzity novým děkanem FF OU doc. Mgr. Roberta Antonína,
Ph.D. Svou funkci bude vykonávat podle zákona po čtyřleté volební období od
1. 7. 2018 do 30. 6. 2022.
Náš nový pan děkan je absolvent brněnské Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vystudoval obory Historie – Filosofie. V Brně rovněž obhájil svou doktorskou
práci na téma Zahraniční politika Václava II. v letech 1283–1300.
V roce 2015 se na FF MU habilitoval – prací Ideální panovník českého středověku. Hlavní doménou odborného zájmu nového pana děkana jsou dějiny středověké
střední Evropy a středověká historiografie. Od roku 2016 až dosud vykonává funkci
proděkana naší fakulty pro vědu a výzkum a v této funkci se velmi osvědčil. Hovoří
plynně anglicky a německy a má smysl pro humor. Byl jediným kandidátem navrženým na funkci děkana.
Redakce Listů FF
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V souvislosti s volbou jsme mezi studenty rozšířili
anonymní anketu s jedinou otázkou:
Jaké vlastnosti by podle vás měl mít děkan, stojící
v čele Filozofické fakulty? Z odpovědí publikujeme:

»» Měl by být zodpovědný, hájit dobré jméno školy. Snažit se
vyjednávat nové smlouvy pro Erasmus. A taky jít se studenty
na pivo.
»» Zodpovědný – dobrý řečník – přesvědčivý – zkušený
v tom, co dělá – starostlivý – chytrý – vyrovnaný.
»» Spravedlivý, čestný, zodpovědný, příjemný.
»» Zodpovědný, otevřený novým věcem, měl by umět komu‑
nikovat před veřejností, nestydět se.
»» Měl by si vyslechnout názory profesorů a vyhovět jim
v určitých věcech, které po něm požadují.
»» Zodpovědný, hodný, užitečný.
»» Reprezentativní (vzhled, styl oblékání)
»» Vstřícný (nepovyšovat se, dělat spravedlivá rozhodnutí
vůči studentům)
»» Pozorný – milý – měl by se umět správně vyjádřit – měl by
vědět o alternativách (aby naše fakulta a univerzita vzkvétala).
»» Pracovitý.
»» Chápavý, vtipný, také hodně odolný. Měl by mít rád svou
práci, ale zase to moc nežrat.
»» Děkan by měl mít vyšší úroveň inteligence a reprezentovat
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školu navenek promyšlenými proslovy, nikoli špatnými vtipy.
»» Měl by dbát i na svá „kuřátka“ – studenty: navštěvovat
hodiny náhodně a nehlášeně, ať má představu, jak kdo učí…
»» Vždycky je dobré, když děkan naslouchá studentům i vy‑
učujícím. Měl by být spravedlivý.
»» Rozumný, chápavý, zodpovědný.
»» Černý pro‑feminista, který chce mít rasově a genderově
diverzifikované učitele.
»» Měl by mít dostatek zkušenosti. Znát členy a kolegy na
fakultě. Hájit zájmy studentů. Reprezentativní vzhled.
»» Inteligentní. Otevřený inovacím a novým věcem. Fešák
a sympaťák.
»» Náš děkan by měl být mladý, mít reprezentativní vzhled,
sympatický, s příjemným vystupováním.
»» Otevřený novým věcem, možnostem. Inteligentní (ale to
je snad samozřejmost…). Milý, ochotný, přátelský. Vtipný – to
je taky plus.
»» Měl by mít zájem o studenty, ale také o jednotlivé vyuču‑
jící. Měl by vést fakultu tak, aby měli studenti i učitelé potřeb‑
né pomůcky během hodin. Taky by bylo dobré, aby nám škola
nepadala na hlavu
»» Jaké vlastnosti? Od všeho kousek. Přívětivý i přímý. Au‑
toritativní i přátelský. Rozvážný, ale taky by měl umět prosadit
svůj názor.
Redakce Listů FF

Vzácná návštěva z Bordeaux
Ve dnech 21.–23. února navštívila Mgr. Laetitia Bibié, PhD,
memů, analýzou specifických gramatických jevů nebo rozšířit
(Université Bordeaux Montaigne) na pozvání katedry romani‑
své znalosti o nové frazeologické a idiomatické výrazy užívané
stiky Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, kde pronesla
na sociálních sítích.
přednášku, v níž se zabývala vývojem francouzského jazyka
Po ukončení workshopu přijal paní doktorku pan děkan
v internetovém prostředí. Jedná se o velmi aktuální téma – in‑
a projednal s ní další možnosti rozšířeni spolupráce mezi Filo‑
ternet a různé sociální sítě jsou nedílnou součástí naší dnešní
zofickou fakultou Ostravské univerzity a Université Bordeaux
společnosti a mají výrazný vliv i na náš jazykový projev. Po
Montaigne.
obecném úvodu paní doktorka přešla ke konkrétním příkla‑
Návštěva na katedře probíhala ve velmi otevřené a přátel‑
dům, ilustrujícím změny francouzského jazyka v rámci počí‑
ské atmosféře. Věříme, že paní doktorka Bibié nepřednášela
tačem zprostředkované komunikace. V závěrečné části před‑
na naší univerzitě naposledy a že v budoucnu budeme mít opět
nášky byl prostor pro otázky a diskusi. Vzhledem k tomu, že
příležitost vyslechnout si její další zajímavé příspěvky.
mnozí studenti se již pod vedením doktora Jana Lazara proble‑
Adéla ODRIHOCKÁ a Jan LAZAR
matikou francouzského jazyka v internetové komunikaci za‑
bývali, diskuse s paní doktorkou
Bibié byla pro obě strany velmi
obohacující. Naopak studenty,
kteří se připravují na výkon pe‑
dagogické činnosti, zajímalo vy‑
užití internetové komunikace při
výuce jazyka.
Pro zájemce následoval po
přednášce jazykový workshop,
během něhož se účastníci mohli
blíže seznámit s konkrétními ja‑
zykovými jevy. Studenti se také
Mgr. Laetitia Bibié, PhD
Mgr. Laetitii Bibié, PhD, přijal ve své pracovně
mohli zapojit do aktivit spoje‑
během
své
přednášky
děkan FF OU prof. Aleš Zářický
ných s tvorbou internetových
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FF OU vydala dvě velmi zajímavé knihy:

ISBN 978-80-7464-944-8

9 788074 649448

Jan Vorel a kol.

zvaný princeps concordiae, je nepochybně
výraznou osobností italského quattrocenta
a zcela naplňuje proklamované humanistické
krédo návratu ke zkoumání antických pra‑
menů. Svým entuziasmem a svou vědeckou
činností mimořádně zapůsobil i na své sou‑
časníky a následovníky (např. německý hu‑
manista Johannes Reuchlin, 1455–1522). Již
od svého mládí pronikal do nepřístupných
pramenů „božské“ vědy (filosofie a teologie),
aby z ní ve svých dílech (Commento, Oratio, Apologia a Heptaplus) vystavěl mozaiku
z dosud skryté moudrosti. Picův koncept vě‑
dění je často také pojímán za „synkretický“,
a to pro jeho snahu harmonizovat (concordia) „veškerou“ filosofickou a náboženskou
tradici. A právě tato kniha, rozvržená do tří
kapitol, čtenáři postupně zprostředkovává
uvedení do Picova myšlení, přičemž důraz je
kladen zejména na jeho synkreticky pojatý
koncept přírodní vědy (scientia naturalis), je‑
jíž některé disciplíny (přirozená magie, pravá
astrologie a pravá kabala v rámci konceptu
prisca theologia) byly papežskou komisí od‑
souzeny v roce 1487.
Barbora MICHLOVÁ

Jan VOREL a kol., Ruská a polská
esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí

Ruská a polská literární esejistika
konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí

Jan HERŮFEK,Giovanni Pico della
Mirandola (1463–1494),

Ruská a polská
literární esejistika
konce 19. a počátku 20. století
v komparativním pojetí
Jan Vorel a kol.

Cílem této kolektivní monografie je pre‑
zentace a komparativní zkoumání literární
esejistiky významných představitelů ruské
a polské literatury konce 19. a počátku 20. sto‑
letí a seznámení odborné veřejnosti prostřed‑
nictvím analýz a překladů vybraných textů
s dominantami ruského a polského esteticko
‑filozofického myšlení tohoto období. Po‑
zornost je věnována esteticko‑filozofickým
koncepcím takových významných autorů,
jakými byli V. Brjusov, F. Sologub, A. Bělyj,
N. Berďajev, Z. Przesmycki „Miriam“,
S. Przybyszewski, B. Schulz. Vedle hledání
paralel v esteticko‑filozofických koncepcích
těchto tvůrčích osobností je důraz kladen
i na dílčí proměny jejich estetiky. V mono‑
grafii je sledována evoluce názorů zmíně‑
ných tvůrčích osobností na moderní umění
od obhajoby čistých uměleckých hodnot ke
snahám o překonání ryze dekadentních po‑
stojů směrem k integrálnějšímu – teurgické‑
mu uchopování problematiky.
Jan VOREL

FF OU v Kanadě!
Navázali jsme aktivní spolupráci s Université de Laval!
V roce 2017 oslovil katedru romanistiky FF
OU děkan prof. Aleš Zářický s vizí tzv. Euroatlantického projektu, jehož cílem bylo
navázání aktivní spolupráce s univerzitami
v Severní a Jižní Americe. Tato vize se na
konci roku 2017 proměnila ve skutečnost
a Filozofická fakulta Ostravské univerzity
se nyní může pochlubit úspěšně se rozvíjející
spoluprací s Univerzitou v Lavalu v kanadské
provincii Québec.
Univerzitu v Lavalu, která patří mezi nej‑
prestižnější kanadské univerzity, založila
v roce 1852 královna Viktorie. Její tradice
však sahá až do 17. století, kdy byl ve městě
Québec založen první vzdělávací seminář
(Séminaire de Québec) pod vedením Fran‑
coise de Montmorency‑Laval, jehož jméno
dnes univerzita nese. Jde tedy o nejstarší
kanadskou univerzitu a také první univerzi‑

Vstup do univerzitního kampusu

tu na americkém kontinentu, která začala
poskytovat vzdělání ve francouzském ja‑
zyce. O jejím významu svědčí i to, že zde
studovalo mnoho významných osobností
kanadského veřejného života. Jako příklad
můžeme zmínit bývalé kanadské premiéry
Jeana Chrétiena, Briana Mulroneyho nebo
Louise Saint‑Laurenta. Domnívám se, že
spolupráce s takto významnou univerzi‑
tou povede nejen k rozšíření badatelských
aktivit Filozofické fakulty Ostravské uni‑
verzity mimo Evropu, ale výrazně zvýší
i atraktivitu studia na katedře romanistiky
FF OU.
Prvním výsledkem úspěšně se rozvíje‑
jící spolupráce bude uspořádání „Kanad‑
ského dne“ na katedře romanistiky, který
proběhne ve čtvrtek 19. dubna letošního
roku. Jeho cílem bude seznámit širší veřej‑
nost s kanadskou kulturou a zejména
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pak se specifiky kanadské francouzštiny. Čestným hostem této
akce bude i profesor Bruno Courbon, který působí katedře lin‑
gvistiky Univerzity v Lavalu a v závěru celého setkání prosloví
přednášku. Jsem přesvědčen, že se tato spolupráce bude i na‑
dále prohlubovat a povede k vytyčení a řešení dalších společ‑
ných projektů a vědeckovýzkumných aktivit.
Jan LAZAR
Dr. Jan Lazar se setkal s prof. Guillaumem Pinsonem (děkanem
Filozofické fakulty Univerzity v Lavalu) a předal mu publikaci
mapující historii FF OU. (fota: Jan Lazar)

Tma nám umožňuje si v sobě „uklidit“
„Výzkum tak zvané terapie tmou a související odbornou terminologii jsem v českém prostředí posunul o třicet let dopředu,“
říká s úsměvem Mgr. Marek Malůš, Ph.D., z katedry psychologie
FF OU. Právě on se zabývá výzkumnou oblastí, které byla od
padesátých do osmdesátých let zejména ve Spojených státech věnována velká pozornost. V souvislosti se studenou válkou a etickými důvody však nakonec tyto výzkumy utichly a až po letech
se znovu „terapie tmou“ stává tématem, které stále nabízí řadu
badatelských a aplikačních možností.
Mnoho psychologů obecně označuje techniky omezené zevní
stimulace, kam spadá i terapie tmou, za vyčerpané téma, které
má navíc negativní konotaci…
Obecné povědomí je takové, že techniky omezené zevní sti‑
mulace (v originále restricted environmental stimulation) mají
převážně negativní dopad. To bylo způsobeno především ex‑
trémnější podobou a značnou metodickou anarchií v první
fázi výzkumů, kde se všelijak variovalo s typy redukcí zevních
podnětů (výzkumné období senzorické deprivace). A některé
metody byly opravdu drastické, kromě výrazné redukce po‑
hybu (včetně obandážování kloubů a končetin) byli lidé zapo‑
jení do výzkumu vystavováni monotónním stimulacím typu
stále difúzní bílé světlo či bílý šum. Některé z výzkumů byly
spojovány se zájmy armády nebo byly realizovány pro potřeby
vesmírného programu (ostatně nestor této oblasti – emeritní
profesor Peter Suedfeld z University of British Columbia – do‑
sud realizuje výzkumy právě pro NASA). O nich však nevíme
mnoho, neboť spadají do režimu utajení. Akademici byli do‑
konce napadáni, že jejich výzkumy jsou zneužívány pro bezdo‑
tykové mučení a jsou financovány armádou nebo CIA. Právě
tyto souvislosti a tragická smrt vůdčího výzkumníka té doby
(slovenského rodáka Johna Petera Zubka) předznamenala de‑
finitivní konec výzkumného období známého jako senzorická
deprivace.
Nenahlíží řada akademiků na téma terapie tmou lidově
řečeno „skrz prsty“ už i kvůli řadě komerčních poskytovatelů
nejrůznější kvality?
Terapii tmou považuji za laické označení služby různé a do‑
sud nekontrolované kvality, která zaznamenala za posledních
deset let obrovský zájem ze strany veřejnosti. A ačkoliv prá‑
vě tento fakt je pro mnohé akademiky přitěžující okolností,

z mého pohledu je zcela legitimní odborně prozkoumat něco,
o čem jedni tvrdí, že to pomáhá/léčí, a druzí za to ochotně pla‑
tí nemalé částky. Z vědecké perspektivy se zabývám tím, zda
je skutečně tato metoda přínosná, pro koho a za jakých pod‑
mínek, a zda a za jakých podmínek může být také nebezpečná.
V čem je tedy terapie tmou prokazatelně přínosná a kde vidíte
další možnosti pro svůj výzkum?
Naše civilizace se tmě vzdaluje. Jsme příliš vystavováni umělé‑
mu světlu nerespektujícímu přirozené cirkadiánní rytmy, jsme
zahlceni informacemi, povinnostmi i možnostmi, neustále
jsme v kontaktu, jsme nepřetržitě „online“. Stoupá poptávka
jak po informačním půstu, tak po skutečné tmě. Přirozeně
toužíme po opaku – po luxusu být občas a plně „offline“. Tma
a redukce zevních stimulů (včetně těch sociálních) nám umož‑
ňuje si v sobě „uklidit“, dostat se k tématům, která nás běžně
ani nenapadnou nebo pro ně nenajdeme ten správný čas a pro‑
stor. Výsledky našich studií ukázaly, že po týdenním pobytu
ve tmě stoupá prožívaná vnímaná životní smysluplnost, míra
sebeúcty, sebehodnocení a úroveň všímavosti. Naopak klesají
různé neurotické projevy, depresivní symptomy a další psy‑
chopatologická produkce. Ale je třeba zdůraznit, že se bavíme
o běžné populaci, která je stále ještě více zdravá než nemocná.
Čím je však odchylka od normality větší, a zároveň ještě není
patologická, tím je u člověka zpravidla větší efekt. Velký léčeb‑
ný potenciál vidím u léčby závislostí.
Co všechno hodnotíte a sledujete?
Z našich pilotních experimentálních studií máme dosud k dis‑
pozici nevelký výzkumný soubor, zejména z řad studentů Ost‑
ravské univerzity, u nichž jsou sledované efekty méně výrazné.
Tito mladí lidé, zjednodušeně řečeno, nebyli ještě tolik zatěž‑
káni životem. Metoda má za úkol harmonizovat a 20letý člověk
je v zásadě harmonizován. Dr. Urbiš z Beskydského rehabili‑
tačního centra (nejznámější a nejvíce profesionální poskyto‑
vatel terapie tmou u nás, pozn. red.) nám ale už v roce 2011
umožnil dotazovat se jeho klientů, takže na základě mnoha
rozsáhlých dotazníků jsme došli k nějakým výsledkům. Dále
se mi podařilo navázat spolupráci s Dr. Švorcem z Lékařské fa‑
kulty OU a díky němu máme možnost sledovat fyziologické
procesy v těle. Před započetím pobytu ve tmě a po jeho ukon‑
čení měříme zrak, monitorujeme krevní tlak a srdeční
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činnost pomocí EKG a HRV (heart rate variability), a v prů‑
běhu pobytu stanovujeme míru sekrece hormonů (aktuálně
melatonin a kortizol) ze slin. Z obdobných výzkumů v USA,
kde používají například i funkční magnetickou rezonanci
(fMRI), víme, že tato metoda má potenciál žádoucím způso‑
bem měnit mozkovou aktivitu (např. v oblasti insuly, která je
spojena s emocemi). To je další „hmatatelný“ důkaz o pozitiv‑
ních efektech metod pracujících s omezenou zevní stimulací.
To zní jako poměrně nákladné metody... můžete konkurovat
americkému výzkumu?
Náš výzkum je založený na experimentálním designu, který je
ve své realizaci časově i finančně velmi nákladný a s nímž fi‑
nancování české vědy v této oblasti příliš nepočítá. To, co s ko‑
legy zkoumáme sedm let, by bylo při adekvátním financování
možné zvládnout za jediný rok. Nyní komplikovaně vozíme
svými auty jednotlivé participanty k poskytovatelům pobytů
ve tmě do Beskyd, zatímco z dlouhodobého hlediska by bylo
mnohem efektivnější mít vlastní výzkumnou laboratoř přímo
na půdě Ostravské univerzity. Dále bychom potřebovali jinou
populaci, než jsou zdraví vysokoškoláci. Tu ovšem nemáme
jak financovat. Také je třeba zakoupit techniku potřebnou na
měření, kterou si nyní z velké části půjčujeme nebo ji nemá‑
me k dispozici vůbec. Rád bych také do budoucna navázal na
dřívější výzkumy z USA a rozšířil náš výzkum i o klinickou
populaci (např. z oblasti adiktologie či léčby fóbií), což je fi‑
nančně také velmi nákladné.
Mám však obrovské štěstí, že se mi podařilo kontaktovat
Petera Suedfelda, který je stále vědecky aktivní, ačkoli „terapií
tmou“ se již vyloženě nezabývá. V roce 2014 navštívil Ostrav‑
skou univerzitu, kde realizoval několik přednášek. On osobně
má zájem podílet se na mém budoucím projektu a společně
bychom chtěli zkoumat oblast, ve které vidíme (na podkladě
dosud realizovaných studií) největší potenciál, a to je odvykání
kouření pomocí pobytu ve tmě.

prof. Peter Suedfeld a dr. Marek Malůš na konferenci v Portlandu

Infobox:
Cesta Marka Malůše začala na Univerzitě Palackého, kde zís‑
kal doktorát z klinické psychologie, právě z výzkumu omezené
zevní stimulace. V roce 2007 poprvé vstoupil do tmy na týden
a v roce 2011 na 14denní pobyt. Tou dobou už v rámci doktor‑
ského studia jeho výzkumný zájem o metody omezené zevní
stimulace (zejména variantu chamber REST) běžel na plné
obrátky. V současné době patří mezi nemalý (avšak rostou‑
cí) počet vědců z celého světa, kteří pokračují ve výzkumech
původně z oblasti senzorické deprivace. Jeho rozbíhající se
mezinárodní spolupráce a dlouhodobé poctivé vědecké úsilí
zařazují ostravskou katedru psychologie do kontextu nejúspěš‑
nějších psychologických pracovišť v Česku.
Výsledky českého výzkumu terapie tmou se díky prezentaci
na konferenci v oregonském Portlandu dostávají do meziná‑
rodního akademického povědomí. Marek Malůš v letech 2015
a 2017 prezentoval výsledky výzkumu chamber REST na kon‑
ferenci Portland Float Conference zaměřené na metodu ome‑
zené zevní stimulace typu flotation.
Nela PARMOVÁ

140 let Matice Opavské
V loňském roce oslavila 140. výročí
matiční činnost ve Slezsku. K této pří‑
ležitosti vyšla monografie 140 let Ma‑
tice opavské, na níž se podílela řada
akademických pracovníků katedry his‑
torie Filozofické fakulty OU (prof. Zá‑
řický, prof. Dokoupil, doc. Pokludová,
Mgr. Haničák). Kolektivní monografie
vychází z příspěvků workshopu, který
uzavíral výstavu Matice opavská a spol‑
kový život ve Slezsku, konanou ve Slez‑
ském zemském muzeu v Opavě.
V jednotlivých kapitolách se dočte‑
me o společenském významu a ideovém
směru matičního spolku, monografie
seznamuje s významnými osobnostmi
v regionu, kteří byli zapojeni do matič‑
ní činnosti. Autoři osvětlují význam

matičního spolku, který stál za rozvojem
regionální kinematografie či se význam‑
ně podílel na rozšíření muzejních sbírek.
Bezpochyby zajímavou pasáží je část vě‑
novaná vzpomínkám pamětníka, který
stál při znovuobnovení spolku Matice
opavská v roce 1968 a v období po same‑
tové revoluci. Kniha upoutá především
bohatou obrazovou přílohou, díky čemuž
může oslovit i laickou veřejnost. Matici
opavskou vydalo Slezské zemské muzeum
a Matice slezská
HANIČÁK, Ondřej – KOLÁŘ, Ondřej
(edd.): 140 let Matice opavské. Kapitoly
z dějin české národnostní emancipace ve
Slezsku. Opava: Slezské zemské muzeum
– Matice slezská, 2017. 163 str.
Nela PARMOVÁ
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Radost v opeře
Když jsem před rokem psala do Listů článeček Radost v muzeu,
v němž jsem chválila našeho absolventa za skvělou průvod‑
covskou práci v muzeu, netušila jsem, jakou hrdost na jiného
našeho absolventa zažiji o rok později v opeře! Ostravská opera
totiž nastudovala v Nekvasilově režii jedno z nejvýznamněj‑
ších děl světové hudební moderny 20. století – dramatickou
operu mladého Šostakoviče – Lady Macbeth Mcenského újez‑
du. Při premiéře mne velmi zaujal krásný kultivovaný český
překlad libreta. Dívám se do programu a příjemně překvape‑
na zjišťuji, že je dílem mého kolegy z katedry – Igora Jelínka.
A nepochlubil ses, říkám si v duchu, a hned mne napadá řada
otázek, které mu pokládám:

reticky plnohodnotnou záměnou originálu. Jelikož divadlo
nastudovalo operu v ruském originále, měl jsem práci o něco
snadnější, neboť jsem všechny části libreta nepřekládal zpě‑
vákům „do pusy“, nýbrž jsem se snažil srozumitelně a s citem
pro mou mateřštinu formulovat text, jenž by formou titulků
zpříjemnil divákům hudební zážitek a zároveň jim pomohl se
v poněkud spletitém ději zorientovat. V lednu a únoru jsem
rovněž pracoval na článku Lady Macbeth Mcenského újezdu
v trojí interpretaci, který vyšel v rámci programu k již zmíně‑
né opeře a každý si jej může zakoupit o přestávce ve foyeru.
(Jelikož má publikace ISBN, mohu si ji zároveň vykázat jako
publikační výstup.:-)

Igore, kolikrát jsi viděl zkoušku opery a celou operu?
Na zkouškách v divadle jsem byl asi šestkrát, protože jsem
fungoval i jako jazykový poradce pro zpěváky. Věřím, že mé
úsilí v této oblasti nebylo vynaloženo nadarmo, to ale musí
posoudit ti konkrétní zpěváci. Na premiéře jsem se radoval
z některých dílčích výsledků svého „ruského poradenství“.
Ano, měl jsem tu vzácnou a jedinečnou příležitost – nahléd‑
nout do zákulisí divadelní práce a vidět na vlastní oči, jak se
opera nacvičuje, pomalu vzniká a v bolestech se rodí. Práci
operních zpěváků bych označil za řeholi, neboť je neskutečně
náročná – člověk musí být neustále fyzicky i psychicky fit a být
ve střehu. Hlasová indispozice a stres jsou jistě noční můrou
i v učitelském povolání, zde je však nebezpečí mnohem větší.
Vývoj opery jsem sledoval od ledna do března a musím říct, že
první a druhá premiéra, na nichž byly zúročeny snahy všech
zúčastněných, byly pro mě velmi silným hudebním i scénic‑
kým zážitkem.

Bylo těžké „vejít se“ do rýmů?
Vejít se je rozhodně u veršovaných pasáží ten správný výraz.
Bylo to sice nejvíce časově náročné, ale zároveň šlo o nejkreativnější část celé práce. Byla to hozená rukavice, kterou jsem
zvedl. Zápolil jsem s textem, přičemž jsem byl omezen nejen
počtem slabik (pasáže jsem si musel i „předzpívat“, abych si
zjistil, zda slova vyhovují rytmicky), ale zároveň i koncovými
rýmy, které řadu slov, jež by byla významově použitelná, vy‑
loučily. Překlad je pochopitelně volnější, ale troufám si říci, že
by se rýmované repliky policistů (Třetí jednání) nebo popěvky
trestankyň a trestanců (Čtvrté jednání) daly v češtině na jevi‑
šti reprodukovat. U písně Zbídačeného mužika ze mě překlad
až překvapivě rychle vypadl (hodina či dvě), což je obvykle
signál, že se mi podařilo svézt na vlně inspirace a takto vznik‑
lý překlad bude znít relativně přirozeně. Každopádně už jsem
jej dále neměnil a stojím si za ním. Odvěký kompromis, zda
obětovat formu či obsah, zda vyjít vstříc věrnosti či kráse do‑
padl vítězně ve prospěch obsahu a krásy, byť s nemalou dávkou
tvůrčí invence. Tato zkušenost mě donutila aktivizovat moje
jazykové schopnosti a fantazii a otevřela mi tak dveře do nové‑
ho světa – do hájemství uměleckého překladu. Bylo mi v něm
dobře, proto bych se rád do něj brzy znovu vrátil.
Moc Ti, Igore, děkuji za odpovědi a přeji další úspěšné
překlady divadelních libret!
Eva MRHAČOVÁ

Jak dlouho ti trval převod ruského libreta do češtiny?
Překladu libreta jsem věnoval s přestávkami cca rok, tj. od za‑
dání počátkem roku 2017 až po deadline – 1. 1. 2018. Nejpr‑
ve jsem vyhotovil tzv. lingvistický překlad (doslovnější), poté
jsem měl prostor jej korigovat, upravovat, neřkuli cizelovat,
a hrát si s rýmy a různými přenesenými významy. Výstupem
tohoto úsilí byl pak umělecký překlad, který by měl být teo‑

Den s překladem 2018 ve znamení přednášek, workshopů a Thálie
Nedílnou součástí fakultního dění je již třináct let překlada‑
telská soutěž, do které se zapojují studenti z naší, pořádající
fakulty, ale i studenti z dalších českých i slovenských fakult.
V letošním ročníku hodnotila porota v kategoriích odbor‑
ného a uměleckého překladu celkem 46 soutěžních překladů –
19 z angličtiny, 10 z ruštiny, 5 ze španělštiny, 4 z polštiny, 4
z němčiny, 3 z italštiny a jeden z francouzštiny. Více než po‑
lovina příspěvků byla od studentů z dalších českých filozofic‑
kých fakult.
Slavnostní zakončení proběhlo symbolicky v úterý 13. břez‑
na v rámci celodenní konference Den s překladem. V její do‑
polední části převzali z rukou děkana Filozofické fakulty
ocenění nejúspěšnější studentští překladatelé. Násled‑

Děkan předává ocenění za překlad studentce katedry slavistiky
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ně se o poznatky ze své bohaté tlumočnické a překladatel‑
ské praxe podělili významní odborníci – prof. Ján Zambor
z Univerzity Komenského v Bratislavě, dr. Eliška Poláčková
s Mgr. Tomášem Weissarem z Masarykovy univerzity
a dr. Vítězslav Vilímek a dr. Miroslav Kubát z naší fakulty.
Odpolední program se nesl ve znamení překladatelských
workshopů na jednotlivých katedrách. Závěr letošního roční‑
ku patřil divadelnímu představení Curculio aneb Darmojed,
studentské inscenaci českého překladu poslední dosud nepře‑
ložené Plautovy komedie, na jejímž uvedení se podíleli pracov‑
níci a studenti Ústavu klasických studií a Katedry divadelních
studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Jana BOLKOVÁ

Přednášející Dne s překladem (fota: Jana Bolková a Igor Jelínek)

Poděkování dárcům krve
Dr. Stanislav Knob z katedry historie a dr. Martin Tomášek
z katedry české literatury a literární vědy získali bronzovou
medaili prof. MUDr. Jana Jánského za 10 bezpříspěvkových
odběrů krve. Obdrželi tím poděkování od Českého červeného
kříže. K poděkování se s radostí připojuje i vedení Filozofic‑
ké fakulty OU, které si cení ochoty akademických pracovníků
podělit se nejen o vědomosti, ale především o ochotu darovat

šanci na zdraví či přežití neznámému člověku. Darování krve
je jejich projevem humánního vztahu ke spoluobčanům a my
pevně věříme, že se najdou další, kteří budou následovat vzoru
svých kolegů. Darování krve je totiž ten nejjednodušší způsob,
jak někomu opravdu pomoci.
S díky vedení Filozofické fakulty OU

Z nejnovějších publikací nakladatelství ACADEMIA
Konec říše Romanovců —
Petr Prokš
Nejsilnější velmocí evropského Východu bylo
carské Rusko, jehož pozici ohrožovalo sílící
císařské Německo jako nejvlivnější mocnost
střední a západní části kontinentální Evropy.
Překáželo výraznějším proniknutím Ruska
na Balkán, spoluprací s Osmanskou říší na‑
rušovalo zájmy Ruska na Středním východě
a bránilo mu ovládnout mořské úžiny, Bospor
a Dardanely. Rusko proto hledalo vhodné
spojence. Nakonec se v rámci Dohody spojilo
s Francií a Velkou Británií. Petrohrad od spo‑
jenectví s Paříží a Londýnem očekával příz‑
nivější podmínky k další expanzi carské říše.
Rusko vstoupilo do první světové války s otře‑
seným mezinárodním postavením, nedosta‑
tečně technicky vybavenou armádou, s velký‑
mi problémy v ekonomice, s vyhrocujícími se
sociálními problémy, s přebujelou korupcí ve
všech státních a společenských strukturách,
které vykazovaly značnou zaostalost za vy‑
spělým Západem. V průběhu války se rychle
vyhrotily všechny vleklé problémy vnitřního
vývoje a mezinárodního postavení carského
Ruska, které nezadržitelně směřovaly k vy‑

puknutí revoluce, svržení carského režimu
a bolševickému převratu, jež zásadně ovlivnily
další vývoj Ruska a celého světa

Slovanský Jeruzalém —
Martin Wein
Byl Izrael založen Československem? Kniha
Slovanský Jeruzalém tuto otázku prozkoumává
a výsledná zjištění mají složitý charakter.
Protože se Česká republika postupně stává
hlavním spojencem Izraele v Evropské unii,
přichází tato kniha s příhodnou analýzou to‑
hoto staronového spojenectví a je nepostra‑
datelným zdrojem informací pro studenty
a vědecké pracovníky se zájmem o dějiny a ži‑
dovská studia.
Podklady připravila Anna SWIATKOVÁ,
ACADEMIA
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PAMĚŤ
Sté výročí narození prof. Jana Šabršuly (*31. 3. 1918 — †14. 2. 2015)
Prof. PhDr. Jan Šabršula, DrSc., přední český jazykovědec,
významný romanista, univerzitní profesor, byl v letech 1993–
2009 naším vzácným ostravským kolegou.
Jeho životní dráha byla stejně složitá jako doba, ve které žil.
Byl příkladem člověka, který přes všechny překážky a úskalí,
jichž mu život přinesl skutečně nadmíru (studentské perzeku‑
ce v roce 1939, věznění v koncentračním táboře, umučení otce
v Osvětimi…), dokázal jít za svými ideály, vždy přímo a neú‑
navně k cíli, který si vytýčil. Narodil se a vyrůstal v sokolské
rodině, což často a rád připomínal, s hrdostí na své rodiče, ze‑
jména na svého otce, středoškolského profesora a náčelníka so‑
kolské župy, který mu byl po celý život vzorem lidskosti a ak‑
tivního přístupu k životu. Profesor Šabršula se zajímal o vše,
co je spojeno s existencí člověka. Ušlechtilé lidské vlastnosti se
u něho snoubily s mimořádnou erudicí.
Jeho cesta jazykovědce, romanisty a pedagoga začala na FF
UK v Praze až po obhájení kandidátské práce, v roce 1957. In‑
tenzivně pokračoval ve své badatelské práci: stal se docentem
(1961), získal titul, DrSc. (1964) a v roce 1966 byl jmenován
řádným profesorem FF UK pro obor francouzský jazyk. Po
dovršení 65 let (1984) byl však nekompromisně penzionován.
Ve své vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti ale neustal
a nová etapa jeho vědecko‑pedagogických aktivit začala v roce
1993, kdy přijal místo profesora francouzské a románské lin‑
gvistiky na nově založené Filozofické fakultě Ostravské uni‑
verzity v Ostravě – jak říkával, své „adoptivní Alma mater“. Se
vší svou energií, zkušenostmi a odbornými znalostmi pomáhal
zde zakládat nové romanistické obory. Přednášel, organizoval
odborné semináře pro mladší členy katedry a… neúnavně
psal: několik monografií a desítka jeho skript se staly cenným
základem učebnicového fondu naší ostravské romanistiky. Byl
náročným učitelem, své studenty měl rád a těšil ho jejich zájem
o studovaný obor. Často když se vracel ze zkoušek, mne nadše‑
ně informoval, kteří studenti dostali výbornou známku, a kteří
dokonce cum laude… Vzpomínám na jeho poutavá vyprávě‑
ní – ve svých vzpomínkách se vracel do svého mládí, ke svým
rodičům a učitelům, ale často mluvil i o příkořích, která ho
stíhala na akademické půdě za komunistického režimu. Nej‑
oblíbenější jeho témata byla však ta odborná. Vždy ho potěšilo,

když za ním přicházeli studenti nebo kolegové konzultovat své
odborné práce. Věnoval jim všechen svůj volný čas. A pokud
mu nějaký zůstal, tak si z knihovny vypůjčil gramatiku latiny
nebo klasické řečtiny a ponořil se do studia…
Vážený a milý pane profesore, ve svém vyznání vědce jste
napsal: „En fait, beaucoup dans la vie est une question de circonstances, de rencontres, d’accidents de route que le hasard
crée et met sur notre parcours.“ (SR 2/2002, 12-14). Jsme nesmír‑
ně vděčni šťastné shodě náhod, která Vás v roce 1993 přivedla
na katedru romanistiky do Ostravy. Bylo pro nás velkou ctí, že
jsme mohli být Vašimi spolupracovníky, a že jsme měli mož‑
nost tolik se od Vás naučit – nejen v lingvistice, ale i v životě.
Vaší zásluhou si ostravská katedra romanistiky vybudovala
pevné základy, na kterých dnes může stavět a nadále se úspěš‑
ně rozvíjet. Pro Vaši obdivuhodnou erudici, tvořivou nezdol‑
nost navzdory všem překážkám, mimořádnou pracovitost, ne‑
všední skromnost, bezmeznou ochotu, obětavost a laskavost
jste vždy byl a i nadále zůstáváte našim vzorem. Nikdy na Vás,
drahý pane profesore, nezapomeneme!
Jitka SMIČEKOVÁ
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
Březen plný protestů
S nadcházejícím jarem se roztrhnul pytel s demonstrace‑
mi. První z nich proběhla už 7. března. Byla vyprovokována
dlouhodobě neudržitelným jednáním vlády v demisi v čele
s trestně stíhaným premiérem a současně zvolením bývalého
člena pohotovostních jednotek StB Zdeňka Ondráčka do čela
kontrolního výboru GIBS. Jedna z největších demonstrací za
posledních deset let splnila svůj primární účel a jmenovaný
předseda na svou funkci rezignoval (ač arogantně prohlašo‑
val, že důvodem nebyli „křiklouni“ na náměstích, ale osobní
výhrůžky proti členům jeho rodiny). Kromě tohoto cíle však
demonstrace sloužila i jako pojítko pro různé názorové sku‑
piny, jejichž styčným bodem je právě nesouhlas s konáním
vlády Andreje Babiše za otevřené podpory prezidenta repub‑
liky. Druhým protestem je protest na Václavském náměstí
s názvem „Zemane, ČT nedáme! Demonstrace za zachování
svobody slova a médií“, a konečně třetím je „Výstražná stávka
studentstva“, jejichž pořadatelé „požadují, aby prezident České
republiky plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který
získá podporu a který nebude trestně stíhanou osobou. Aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky. Aby Senát důrazně vystoupil proti
nedodržování ústavních zvyklostí.“ *
Pojďme si jednotlivé projevy nesouhlasu rozebrat z pohledu
jejich cílů a formy. První demonstrace je celkem oprávněným
vyvrcholením nespokojenosti s výše zmiňovanými problémy.
Její jednoznačnou legitimitu podporuje to, že mířila na kon‑
krétní, splnitelný cíl, nezpochybňující demokratické principy
(tj. odvolání konkrétního člena kontrolní komise z jejího čela).
S druhou demonstrací se již nedá takto jednoznačně ztotožnit
už z toho důvodu, že to, proti čemu protestující vystupují, je
v podstatě samotná osobnost Miloše Zemana. Jaký je konkrét‑
ní cíl takové akce? Aby se prezident republiky změnil? Problé‑
mem ani tak není obsah jeho výroků na adresu ČT (vyváženost
v některých tématech není úplně silnou stránkou ČT), ale for‑
ma, jakou je říká (stejně, jako u jiných kauz, např. Krym – fait
accompli v OSN). V takovém případě se obávám, že demonst‑
race je poněkud bezpředmětná a pouze nahrává k dalšímu roz‑
dělování společnosti. K tomu se však vrátím později. Posled‑
ní demonstrace se mi jeví jako nejvíce kontroverzní, a to už
pro její samotný název. Nejenže pojem „studentský“ ve vzta‑
hu k demonstracím část obyvatelstva vnímá jako silně pejorativní, ale vůbec samotnou množinu studentstvo. Ve svém
okolí (tj. studentském) rozhodně nemohu mluvit o jednotném
názoru na dané téma. Spíše naopak, stejně jako v celé společ‑
nosti nacházím dva stejně velké názorově se rychle vzdalující
bloky. Jako druhý problém vnímám zapojení středních škol,
u jejichž studentů by se dalo úspěšně pochybovat o jejich pově‑
* https://zpravy.idnes.cz/studenti‑demonstrace‑praha‑milos‑zeman
‑andrej‑babis‑vlada‑premier‑prezident-1vu-/domaci.aspx?c=A180
309_115228_domaci_linv

domí ve věcech ústavy (nehledě na sociální a politickou vyzrá‑
lost). Posledním nedostatkem je (a to i u druhé demonstrace)
silná tendence vnímat vše prizmatem zastánce „klasických“
stran a dosaženého ideálu demokracie z konce devadesátých
let (o kterém nám ale tehdy nějak zapomněli říct). V rámci so‑
ciálního kontextu jsou tyto dvě demonstrace možná demokra‑
cii i nebezpečné, protože připomínají situaci na Ukrajině, kdy
každá z rozdělených částí společnosti měla svého zástupce, jen
jedna toho druhého nechtěla po volbách akceptovat (Viktora
Janukovyče), a tak ho jednoduše svrhla (Majdan), což vedlo ve
svém důsledku až k občanské válce (samozřejmě velmi zjedno‑
dušeně). Tito „studenti“ (tedy jejich nedefinovaná a samozva‑
ná část) si zřejmě neuvědomují, že oba pánové, proti kterým
protestují, byli zvoleni v řádných volbách a lidé, kteří je volili,
za nimi stojí. A místo aby hledali důvod tohoto zastání u té‑
měř poloviny voličů, tak to tito mladí často vůbec nechápou
a ani se o to nesnaží. (Je zajímavé, kolik místa pro pochopení
najdou ve svém srdci pro všechny utiskované celého světa, ale
když se jedná o jejich vlastní spoluobčany, místo už nezbývá.)
Pozitivum první demonstrace naopak spočívá v tom, že spoji‑
la názorově pestrou škálu lidí. Měla přesný a obecně přijatel‑
ný cíl, ale především ukázala, že je zde prostor pro názorově
pestrou platformu, která se – demokraticky – postavila proti
současnému stylu vlády, ale zároveň akcentovala problémy ve
společnosti.
Barbora MICHLOVÁ,
studentka FF

