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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Poklady evropských galerií a muzeí
Ermitáž Petrohrad
Ermitáž v Petrohradu je jedním z největších a nejznámějších muzeí na světě.
Sbírky Ermitáže zahrnují více než tři milióny položek, ale v celkem 350 sálech
je vystaveno „jen“ asi 65 tisíc exponátů. Nejvýznamnější částí je sbírka obrazů,
které představují nejdůležitější umělecké školy od konce 14. do 20. století.
Základy sbírek položil již car Petr I. Veliký, ale většinou se uvádí, že zakla‑
datelkou muzea byla v roce 1764 carevna Kateřina II. Veliká, která zakoupila
225 obrazů od berlínského kupce Johanna Ernsta Gotzkowskyho. Ten shro‑
mažďoval sbírku pro pruského krále Fridricha Velikého, který ji ale nakonec
odmítl zakoupit. Kateřina II. se projevila jako velká milovnice umění a necha‑
la nakupovat po celé Evropě další umělecká díla.
Po Říjnové revoluci 1917 byly do Ermitáže zařazeny vyvlastněné sbírky
šlechtických rodů, od roku 1920 však bylo asi 700 obrazů převedeno do Puški‑
nova muzea v Moskvě a některých regionálních muzeí. Roku 1925 bylo roz‑
hodnuto, že pro získání valut se odprodá část sbírek do zahraničí. Do roku
1933 tak bylo vyvezeno 2 880 obrazů. Při obléhání Leningradu za druhé světo‑
vé války se podařilo sbírky zachránit. Po válce se pak rozrostly o válečnou ko‑
řist, kterou Rusko tajilo až do roku 1994. Část byla později navrácena, zbytek
dnes tvoří samostatnou expozici.
Původně byla jedinou budovou obsahující veškeré sbírky Malá Ermitáž
z roku 1775. Celé muzeum dnes zahrnuje komplex budov při nábřeží Něvy
a přilehlém okolí, vedle Malé Ermitáže také Starou Ermitáž, Novou Ermitáž,
Ermitážské divadlo, které není přístupné veřejnosti, a Zimní palác, bývalou
rezidenci ruských carů. V roce 1993 se komplex, který vznikl postupně v 18.
a 19. století, rozrostl o východní křídlo budovy Hlavního štábu s expozicí
umění 20. století a Menšikovský palác se sbírkou porcelánu.
Marek ZÁGORA,absolvent FF

Paul Gauguin, Kam jdeš (1893)

Michelangelo, Schoulený chlapec (1530–1534)
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El Greco, Svatí Petr a Pavel (1587–1592)

Tizian, Danaé (1546–1553)

Caravaggio, Hráč na loutnu (kolem 1595)

Claude Monet, Rybník v Montgeronu (1876–1877)

Henri Matisse, Rozhovor (1909)

Pablo Picasso, Pijačka absintu (1901)

Rembrandt, Flora (1634)

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 květnového čísla zasílejte e‑mailem na adresu eva.mrhacova@osu.cz. Pozor! Výjimečně uzávěrka květnového čísla 14. 5. 2018.
Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do květnového čísla zařazeny.
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Pablo Picasso, Kytara a housle (1913)
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Tintoretto, Narození svatého Jana Křtitele (1554–1555)

FILOZOFICKÁ FAKULTA OU
V MĚSÍCI DUBNU
STUDENTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCE NA FF OU
Jejich tradice byla založena vedením FF brzy po vzniku fakulty. Poprvé se konaly v březnu 1993 – k výročí
narození J. A. Komenského a od té doby se v tomto
termínu konají každoročně (na několika katedrách je
termín jejich konání jiný – aby byla zajištěna návaznost na nejrůznější konference celostátní). Letos slaví

katedrální studentské vědecké konference 25. výročí
od svého založení. Redakce Listů FF blahopřeje všem
studentkám a studentům, kteří na všech těchto konferencích vystoupili se svými prvními výsledky svých
prvních vědeckých výzkumů.
Jménem redakce LISTŮ Eva MRHAČOVÁ

SVK na katedře psychologie
Také letos katedra psychologie FF OU uspořádala již tradiční
každoroční studentskou vědeckou konferenci. Na konferenci
konané 27. března 2018 studenti dostali prostor prezentovat
výsledky své odborné práce před svými spolužáky i pedagogy.
Tento rok se této možnosti ujalo devět studentek. Konferenci
zahájily hostující doktorky psychologie z Lodžské univerzity,
které představily svou domovskou akademickou půdu a vyjá‑
dřily zájem naše katedry propojit na studentské i akademic‑
ké rovině. Odbornou porotu, která rozhodla o umístění tří
nejlepších příspěvků, v letošním roce tvořili prof. PhDr. Ka‑
rel Paulík, CSc., PhDr. Ivana Poledňová, CSc., a Mgr. Klára
Machů, Ph.D. Celým programem provázel a příspěvky mo‑
deroval Mgr. Marek Malůš, Ph.D. Po velmi složitém rozhodo‑
vání pro vyrovnanou kvalitu všech příspěvků porota udělila
první místo Nikole Wenclové, která prezentovala výzkum
pro svou bakalářskou práci na téma Šestifaktorový a prosoci‑
ální model osobnosti z hlediska genderu. Vítězka testovala 218

vysokoškolských studentů pomocí Baterie prosociální osob‑
nosti a Osobnostního inventáře HEXACO a zjistila mj. sig‑
nifikantní korelace mezi dimenzí Empatie orientované na
druhé a škálami Poctivost‑Pokora a Přívětivost u žen i mužů.
Porota letos obzvlášť ocenila práce zabývající se těžkým
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tématem smrti a umírání. Na druhém místě se umístila Eva
Nedorostová, která zkoumala postoje ke smrti u 91 hospico‑
vých pracovníků. Tato studentka zároveň nejvíce zaujala obe‑
censtvo svým osobním kouzlem a získala také cenu publika.
Podobné téma zařadila porota na třetí místo, kde se umístila
Johana Turčanová s výzkumem postojů ke smrti a vnímané
životní smysluplnosti u souboru 240 osob. Také ostatní účast‑
nice přišly představit velmi zajímavé práce. Studentka třetího
ročníku Eva Okrouhlá velmi citlivě odprezentovala téma ci‑
tové vazby v souvislosti s pocitem osamělosti v období mladší
dospělosti na souboru 452 respondentů. Její kolegyně Gabriela
Smolková se zabývala tématem všem přítomným studentům
blízkým, a to psychickou zátěží při studiu psychologie (na
souboru 148 studentů z Ostravy, Olomouce, Prahy a Brna).
Tereza Macurová, další ze studentek třetího ročníku, se jako
jediná odvážila vstoupit na pole experimentální metodologie
a představila svou experimentální studii replikující význam‑
né zahraniční výzkumy Elizabeth Loftusové zaměřující se na

věrohodnost svědecké výpovědi na souboru 481 participantů.
Převážně ženské publikum zaujalo také téma Marie Vaverové,
která zkoumala fenomén odkládání mateřství v souvislosti
s vývojovou fází mladší dospělosti u 860 respondentek ve věku
18-29 let. A konečně, jediná zástupkyně dvouoborové psycho‑
logie Vendula Wranová představila svůj výzkum, ve kterém
sledovala Sense of Coherence a vztah ke zdravé životosprá‑
vě u 114 studentů středních škol. Po každém příspěvku ná‑
sledovala podnětná diskuze, která účastnicím přinesla nejen
reflexi příspěvků samotných, ale i možnosti dalšího zkvalit‑
nění jejich bakalářských prací. Vítězkám srdečně gratulujeme
a přejeme Nikole Wenclové a Evě Nedorostové hodně štěstí
v mezinárodním kole, kam se svým umístěním kvalifikovaly.
Také ostatním účastnicím děkujeme za kvalitním příspěvky,
díky kterým můžeme tento vyrovnaný ročník považovat za
velmi zdařilý a bez nadsázky můžeme všechny soutěžní práce
brát jako umístněné na stupních vítězů.
Marek MALŮŠ

SVK na katedře anglistiky a amerikanistiky
Studentská vědecká konference na katedře anglistiky a ame‑
rikanistiky letos proběhla ve čtvrtek 5. dubna a nesla se ve
znamení příspěvků především studentů doktorského studia.
Konference se zúčastnilo celkem šest přednášejících, jimž na‑
slouchalo zhruba 30 posluchačů. Letošnímu ročníku domi‑
novala zejména lingvisticky zaměřená témata. I letos KAA na
konferenci přivítala dva hosty, studenty Wichterlova gymnázia
z Ostravy‑Poruby, pro které toto bylo jejich první vystoupení
na akademické půdě a nutno podotknout, že se svého úkolu
zhostili velmi dobře. Studenti Martina Palkovská a Vít Hrubý
se zaměřili na prezentaci dvou byť odlišných, přesto však ak‑
tuálních témat, jimiž jsou aditiva v potravinách (Additives in
Food) a nebezpečí dezinformací v dnešním světě ovládaném
informačními technologiemi (Danger of Disinformation).
Již tradičně mělo publikum možnost hlasovat pro nejlepší
příspěvek, jehož autor/autorka následně získá finanční odmě‑
nu poskytnutou děkanátem FF. Letos bylo rozděleno hned ně‑

kolik ocenění: v kategorii studentů bakalářského studia získa‑
la finanční příspěvek studentka třetího ročníku Angličtiny ve
sféře podnikání Martina Weissbergerová, která prezentovala
výstupy své bakalářské práce a přednesla příspěvek na téma
Pitfalls of translating a psychological novel. V již zmíněné sek‑
ci studentů doktorského studia hlasovalo publikum tvořené
především studenty katedry pro příspěvek Sebastiana Komár‑
ka na téma ‚Learn Now the Lore of the Living Creatures‘: On
Tolkien and Alliterative Verse a odborná porota složená z vy‑
učujících katedry pak rozhodla o ocenění Moniky Maňákové
a jejího referátu s názvem The use of author‑reference pronouns
in written academic ELF.
Věříme, že i v příštích letech se najdou šikovní a zapálení
studenti, kteří budou ochotni se s ostatními podělit o výsledky
svého bádání, a že v zavedené tradici těchto konferencí bude‑
me úspěšně pokračovat.
Zuzana HURTOVÁ

Šestá SVK katedry sociologie
Dne 20. března 2018, na první jarní den, uspořádala katedra
sociologie v pořadí již 6. ročník studentské vědecké konfe‑
rence. Místem konference nebyl tradičně sál Klubu Atlantik,
ale pro změnu nový prostor v Centru Pant, který se osvědčil.
Konference se zúčastnilo 7 vyučujících a 30 studentů. Na kon‑
ferenci vystoupilo 7 studentek prezenčního studia studijního
oboru sociologie.
Odborná porota, kterou tvořili čtyři vyučujících katedry
sociologie, vybrala tři nejlepší vystoupení. První místo získa‑
la Markéta Radová s názvem prezentace „Hodnoty, motivace
a sociální kapitál dobrovolníků“. Dále se porota shodla na udě‑
lení dvou druhých míst pro Markétu Bajtlovou s názvem pre‑
zentace„ Vliv elektronických zařízení při výchově dítěte“

Vítězky SVK KSE 2018 (foto Marek Schneider)
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a pro Magdalénu Hajdučkovou s názvem prezentace „Postave‑
ní humanitních a sociálních věd ve světle industriální rétori‑
ky“. Cenu publika v tajném hlasování získala Markéta Radová.
Publikum tak potvrdilo objektivní rozhodnutí komise o umís‑
tění studentky na prvním místě.
Závěrem můžeme konstatovat, že konference naplnila sta‑
novené cíle, dala možnost prezentovat výsledky výzkumů na‑
šich studentů a obohatila ostatní o nové informace ze studij‑
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ního oboru sociologie. Co nás netěší, je to, že se konference
zúčastnilo pouze 30 studentů a to i přes vyhlášení děkanského
volna po dobu konference. Co nás velmi těší, je to, že i tato
konference byla ze strany zúčastněných studentů hodnocena
pozitivně a stala se pro mnohé z nich i inspirací pro vystoupení
v dalším, 7. ročníku studentské vědecké konference.
Zdeněk VAVREČKA

SVK katedry filozofie
28. března 2018 uspořádala katedra filozofie Filozofické fa‑
kulty OU svou každoroční studentskou vědeckou konferenci.
Konference se již podruhé uskutečnila prostorách renomované
instituce Centra PANT (konferenční středisko, kavárna, knih‑
kupectví a galerie v jednom), které nabídly velice příjemné
prostředí pro konání této akce.
Prezentace studentských příspěvků se konala za účasti čet‑
ných posluchačů především z řad studentů a pedagogů půso‑
bících na katedře filozofie. Studentskou konferenci zahájila
Dr. phil. Lenka Naldoniová, organizátorka akce. Postupně
představila pět studentů, kteří své příspěvky prezentovali. Jako
první vystoupila Silvie Bahnerová, studentka třetího ročníku
základů společenských věd a matematiky, která představila
téma Boolovo řešení kategorických sylogismů. Za svůj preciz‑
ní výklad byla odbornou porotou oceněna druhým místem.
Následující student druhého ročníku oboru filozofie, Bc. Jiří
Novotný, přednesl příspěvek Svět bez práce aneb jaká práce
zůstane lidem, ve kterém publikum seznámil se svou prognó‑
zou úbytku pracovních míst a následným možným řešením
tohoto problému. Tento příspěvek získal třetí místo. Sociální
konstrukce pohlaví, společensky velice kontroverzní téma stu‑
dentky prvního ročníku studia oboru filozofie, Michaely Du‑

dové, porota ocenila prvním místem s přihlédnutím k pečlivé
připravenosti a dobrému zvládnutí dané problematiky. Publi‑
kum navíc podnítila k zajímavé diskuzi. Čtvrtým vystupují‑
cím byl Bc. Michael Stefan, student prvního ročníku učitelství
základů společenských věd a historie pro střední školy, který
na konferenci přednesl téma své úspěšně obhájené bakalářské
práce s názvem Ukřičený kritik Schopenhauer - analýza argu‑
mentů proti Kantovi. Tento příspěvek byl společně s Boolovým
řešením kategorických sylogismů ohodnocen druhým místem.
Posledním tématem bylo Estetika vs. etika přednesené studen‑
tem prvního ročníku oboru filozofie, Jiřím Grygarem, který
svým osobitým a subjektivním přístupem k problematice vy‑
volal u posluchačů mnoho otázek. Porotou byl oceněn třetím
místem, rovněž jako příspěvek Bc. Jiřího Novotného.
Na závěr členové odborné poroty PhDr. Oldřich Kramo‑
liš, CSc., Mgr. Jan Herůfek, Ph.D. a PhDr. Petr Hromek spo‑
lečně s posluchači pogratulovali bouřlivým potleskem vítězce
Michaele Dudové, která se i přesto, že je studentkou prvního
ročníku, odhodlala k přednesu svého poutavého příspěvku.
Barbora MICHLOVÁ

Slavica iuvenum po devatenácté!!!
Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
uspořádala ve dnech 27. a 28. března 2018 již devatenácté mezi‑
národní setkání mladých slavistů – Slavica iuvenum.
Na mezinárodní studentské vědecké konferenci se prezen‑
tovali studenti bakalářských, magisterských a zejména doktor‑
ských studijních oborů v celkovém počtu 68 účastníků. Mladí
slavisté vystoupili s tematicky bohatými příspěvky, jejichž pro‑
blematika se týkala lingvistické, literárněvědné, kulturologické
či translatologické problematiky v současných slovanských ja‑
zycích. Autoři se věnovali aktuální jazykové situaci, akcentovali
komparativní literárněvědný přístup a charakterizovali celko‑
vý jazykový a kulturně‑historický kontext současného slovan‑
ského areálu. Pozvání na konferenci přijali nejen studenti
z Česka, Polska, Slovenska, Ruska a Srbska, ale také významné
osobnosti – vicekonzulka Polské republiky Maria Kova‑
cs, předseda Českého komitétu slavistů Dr. Václav Čermák
a děkan FF OU prof. Aleš Zářický. Vedení katedry slavistiky
děkuje všem přednášejícím za prezentace kvalitních referátů,

Slavica iuvenum 2018 (foto Dmytro Klymenko)

vyučujícím za odbornou vědeckou pomoc během jednotlivých
vystoupení a posluchačům za aktivní zapojení do diskuse.
Lukáš PLESNÍK, Simona MIZEROVÁ
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Ostrava ve španělských barvách
Ve dnech 3. – 7. dubna se v Ostravě opět konal tradiční Špa‑
nělský kulturní týden, který zorganizovali členové katedry
romanistiky FF OU ve spolupráci s organizací Europe direct.
Po dobu pěti dnů měli nejen posluchači filozofické fakulty,
ale také ostravská veřejnost možnost navštívit řadu akcí, které
zahrnovaly odborně pojaté přednášky, popularizačně‑naučné
večery i filmové projekce.
Jakýmsi prologem celého týdne byla Studentská vědecká
konference katedry romanistiky, kterou 3. 4. dopoledne za‑
hájila přednáška čerstvé docentky Jihočeské univerzity v Čes‑
kých Budějovicích Miroslavy Aurové. Poutavým způsobem
dokázala posluchače vtáhnout do problematiky lingvistické‑
ho výzkumu a popsat jeho nástrahy. Její přednášku sledovala
posluchárna zaplněná nejen studenty FF OU, ale také studen‑
ty gymnázií z Moravskoslezského kraje, kteří se přijeli utkat
v Soutěži o nejlepší prezentaci. Tu
letos vyhrála Adina Večeřová z Gym‑
názia Komenského v Havířově. Svou
prezentací o nejznámějších nedořeše‑
ných kriminálních případech zaujala
odbornou porotu složenou z členů ka‑
tedry. Po soutěži následovala samotná
studentská vědecká konference, ve
které dominovala literárně
‑kulturní
témata. Odborná porota ocenila pří‑
spěvek Karolíny Sovové, jež zkouma‑
la význam Barcelony jako literární
postavy v dílech Eduarda Mendozy,
cenu publika si pak odnesla Kristýna
Kucharíková, která se ponořila do tajů
nejkrásnějšího španělského svátku:
koridy.
Samotný Španělský kulturní tý‑
den byl v úterý odpoledne zahájen
vernisáží výstavy „Don Quijote en
celuloide“, kterou laskavě zapůjčil In‑
stituto Cervantes v Praze. Spolupráce
s nejvýznamnější mezinárodní orga‑
nizací, jejímž hlavním cílem je šíření
španělského jazyka a kultury, je jistým
oceněním také pro organizátory Špa‑
nělského kulturního týdne. Vernisáž
zahájila vedoucí katedry romanisti‑
ky Dr. Zuzana Honová a úvodní slo‑
vo k výstavě pronesl Dr. Jan Mlčoch.
V něm přirovnal dobu přelomu rene‑
sance a baroka k době dnešní zejména
pro neochotu vidět věci bez ideologic‑
kých brýlí. Po vernisáži následovala
beseda se studentkami FF OU, které
absolvovaly studijní nebo pracovní
stáž ve Španělsku v rámci programu
Erasmus. Besedu moderovala Lic.
Begoña García Ferreira, lektorka na

katedře romanistiky FF OU, a dokázala do ní vtáhnout také
početné publikum. Celé odpoledne bylo doprovázeno ochut‑
návkami španělského vína od společnosti Na vínko.
Velký úspěch měl také zábavný kvíz o ceny s názvem Kul‑
turní poklady Španělska. V něm se jeho autoři, Dr. Irena Fia‑
lová, Mgr. Lukáš Hotový a Mgr. Petr Šlechta, pokusili hravou
formou představit nejen známé památky tohoto jihoevropské‑
ho státu, ale také poklady schovanější. Celý kvíz se nesl v du‑
chu Evropského roku kulturního dědictví, kterým letošek vy‑
hlásila Evropská komise.
Čtvrtek byl ve znamení dvou přednášek. První z nich, pro‑
slovená Mgr. P. Šlechtou, se týkala zákoutí španělské gastrono‑
mie. Ta, stejně jako česká, prochází v posledních letech velkou
revolucí a je Čechům stále neznámá. Akce, která byla spoje‑
na s ochutnávkami vybraných španělských pokrmů, se
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z původní hodiny protáhla na více než dvojnásobek. Množství
dotazů z publika svědčí o rostoucím zájmu Čechů o gastrono‑
mickou velmoc, jíž Španělsko beze sporu je. Později večer ná‑
sledovala beseda o současné situaci v Katalánsku, jíž provázel
Dr. Jan Mlčoch. Zcela zaplněný Absintový klub Les poukazuje
na aktuálnost problematiky i na touhu Ostravanů o ní nalézt
objektivní informace.
Zcela jistým vyvrcholením celého týdne byl páteční kompo‑
novaný večer Tak zní a chutná Španělsko. Po velmi úspěšném
loňském formátu se i letos organizátoři rozhodli spojit špa‑
nělskou kuchyni šéfkuchaře El romera s hudbou. Letošní rok
padla volba na katalánskou skupinu Rumbalgia, která roztan‑
čila klub Dock do neuvěřitelných rozměrů. Epilog Španělské‑
ho kulturního týdne patřil sobotnímu promítání španělsko
‑argentinského filmu Vážený občan.
Jakákoliv velká akce, která se v dnešní době koná, má i svůj
doprovodný program. Nejinak tomu bylo také v případě le‑
tošního Španělského kulturního týdne. Po celou dobu mohli
zájemci využít nabídek restaurací Pata Negra a U Gustava, kde
jim bylo poskytnuto speciální menu. Novinkou bylo také roz‑
šíření týdne o nové prostory. Vedle tradičních míst (klub At‑
lantik, Stará Aréna, klub Dock) letos pořadatelé oslovili mimo
jiné Absintový klub Les, centrum Pant nebo Cineport v Dol‑
ní oblasti Vítkovice. Celá akce, jejíž letošní ročník byl v režii
Mgr. P. Šlechty, se konala pod záštitou Velvyslanectví Španěl‑
ska a Instituto Cervantes a za finančního přispění společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s.
Jan MLČOCH

Vyšla cenná knížka
Právě vyšlá publikace Východoslovanská přísloví a pořeka‑
dla v pohledu od češtiny je třetí z plánovaných čtyř knižních
publikací na katedře slavistiky FF OU, jejichž cílem je zjistit
a popsat shody a rozdíly nejvýznamnějších typů severoslovan‑
ských frazeologických jednotek – přísloví, pořekadel a rčení.
V prvních dvou publikacích (Eva Mrhačová a kol., Západo‑
slovanské paremiologické dědictví, Ostrava 2010; Eva Mrhačová
a kol. Západoslovanská rčení, Ostrava 2016) jsme analyzovali
česká, slovenská, polská, hornolužická, dolnolužická a kašub‑
ská přísloví a pořekadla, ve třetí, právě vyšlé publikaci (Eva Mr‑
hačová a kol., Východoslovanská přísloví a pořekadla, Ostrava
2017) jsme se snažili postihnout charakter ruských, ukrajin‑
ských a běloruských přísloví a pořekadel v pohledu od češtiny.
Zatímco západoslovanská přísloví, pořekadla i rčení tvoří
značně kompaktní celek, východoslovanská se od západoslo‑
vanských významně liší – především vysokým stupněm sy‑
nonymizace velké části přísloví a pořekadel a velkou tendencí
ztvárňovat přísloví a pořekadla do rýmů.
V současné době pracujeme intenzivně na čtvrtém (a zřejmě
nejsložitějším) dílu plánovaného čtyřdílného souboru, který
ponese název Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny.
Eva MRHAČOVÁ
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Radost na náměstí
Když jsem do Listů FF psala články Radost v muzeu (chvála
práce našeho výborného historika Martina Zágory provádě‑
jícího v ostravském Muzeu) a Radost v opeře (chvála vynika‑
jícího překladu libreta opery Lady Macbeth Mcenského újezdu
z pera našeho Dr. Igora Jelínka), netušila jsem, že brzy mne
čeká další radost – Radost na náměstí…
Dne 15. března se na Masarykově náměstí konala student‑
ská demonstrace. Druhá v řadě březnových demonstrací…
Nebudu hodnotit její průběh, nekladu si otázku, jež pak zazní‑
vala v médiích („Co jsme si vlastně vydemonstrovali?“), zauja‑
la mne věta, která tam zazněla z úst naší někdejší absolventky:
„My víme, co je to svoboda slova, my známe její hranice, nám
o tom přednášel Václav Moravec!“
Zachvěla jsem se pýchou. Hlavou mi proběhla celá kore‑
spondence s Václavem, kdy jsem tohoto nejlepšího českého
televizního moderátora lákala a lákala do Ostravy a neproje‑
vovala nejmenší pochopení pro jeho výmluvy, jak moc je zane‑
prázdněn. Přijel, poprvé myslím v roce 2008, a pak byl častým
účastníkem mých děkanských seminářů Setkání s osobností.
A jak jsem slyšela onoho 15. března na Masarykově náměstí na
vlastní uši, zanechal zde trvalou stopu.
Více než 20 let (1993–2014) existoval na fakultě „děkanský
přednáškový cyklus Setkání s osobností“, kam jsem zvala zná‑
mé osobnosti naší země, aby své myšlenkové poselství předá‑
vali našim posluchačům i učitelům a intelektuálně je tak obo‑
hacovali. Nebylo to vždy jednoduché, s některými osobnostmi

jsem si vyměnila i několik desítek dopisů, než se vše domluvi‑
lo. Přednášeli zde a svými myšlenkami nás obohacovali Pavel
Tigrid, Karol Sidon, Fedor Gál, Erazim Kohák, Václav Malý,
Milan Uhde, Daniel Kroupa, Jacques Rupnik, Jan Sokol, Jaro‑
slava Moserová, Jiří Pehe, Radim Palouš, Martin Hilský, Petra
Procházková, Vladimíra Dvořáková, Miroslav Verner, Olga
Sommerová, Václav Bělohradský, Ladislav Špaček, Jiří Gry‑
gar, František Lobkowicz, Václav Moravec, Tomáš Sedláček,
Stanislav Komárek, Václav Cílek a řada dalších. Vzpomínám
na Velkou posluchárnu, nabitou k prasknutí, obsazeny bývaly
i parapety oken a podlahy u zdí…
Eva MRHAČOVÁ

Z programu Fiducie na měsíc květen
2. 5. 15:00 – 20:00 Jaromír Šavrda/ Vzpomínková akce, čtení
v ulicích centra města, guerillové okrášlení proluky v centru,
komponovaný pořad ve Fiducii.

17. 5. v 18.00 Architekt Marek Štěpán – sakrální architektura
a kostel sv. Ducha v Ostravě/ Prezentace oceňovaného českého
architekta.

3. 5. v 18.00 Jan Moláček – Bitva o česká média/ Diskuse s ne‑
závislým novinářem a komentátorem, bývalým dlouholetým
reportérem zahraničního zpravodajství České televize.

19. 5. 13.00 – 23.00 První ostravský sluchátkový festival/ Vy‑
stoupí Johan, DJ Insultor, Paolo Gàiba Riva, Poprvé a za pení‑
ze, Narcoz, O Reche Modo, Daniel Tkadlčík, Gin & Platonic,
Kobylka, Vladimír Hirsch a mnoho dalších.

9. 5. v 18.00 Olga Walló – Pravda, propaganda a poezie v po‑
stavě Richarda III./ Shakespeare vs. televizní inscenace BBC
s komentářem spisovatelky, překladatelky a legendy filmového
dabingu Olgy Walló.
10. 5. v 18.00 Míla Preslová/ Vernisáž výstavy ve Fotografické
galerii Fiducia.
11. 5. v 18.00 Bylinková zahrádka po vzoru klášterních za‑
hrad Sraz před Fiducií.
13. 5. od 10.00 Atlas ostravských přízraků/ Literárně‑výtvarný
ateliér spojený s výrobou vlastního atlasu.
14. 5. v 18.00 Tomáš Císařovský – Havel a poustevníci/ Verni‑
sáž výstavy v Galerii Dole.
15. 5. v 18.00 Umělecká díla v areálech a budovách VŠB‑TUO/
Přednáška Jakuba Ivánka, Evy Špačkové a Marie Šťastné, auto‑
rů knihy Univerzita a umění.

20. 5. v 10.00 Výtvarný ateliér k výstavě Tomáše Císařovského.
22. 5. v 18.00 Čtenářský klub o knize Varlama Šalamova: Ko‑
lymské povídky.
27. 5. v 10.00 Ostravský výlet do Muglinova s průvodci Marti‑
nem Strakošem a Pavlem Hruškou./ Sraz u věznice v Heřma‑
nicích (bus 49, trolejbus 106, 109 – zastávka Na Liščině).
31. 5. v 19.00 François Carrier + Michel Lambert + Rafał Ma‑
zur – koncert/ Free jazz coltraneovského ražení v mezinárod‑
ním obsazení.
Připravila Ilona ROZEHNALOVÁ
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Novinky nakladatelství ACADEMIA
Henryk Sienkiewicz ve světě
politiky – Kosman Marceli

Ve stínu Karla Škréty – Vácha
Štěpán, Heisslerová Radka

V roce 2016 si Polsko připomnělo sté výročí
úmrtí Henryka Sienkiewicze, známého autora
historických románů, laureáta Nobelovy ceny
za literaturu, ale ve své době také významné‑
ho publicisty. Zatímco Sienkiewiczova beletri‑
stická tvorba je v českém prostředí dostatečně
známá, výbor z jeho tvorby publicistické se
k rukám českých čtenářů dostává poprvé. Tvoří
jej texty věnované polsko‑německým vztahům
a formování polské národní identity v době po
tzv. trojím dělení Polska, texty reflektující situ‑
aci Polska (a šířeji Evropy) na prahu první svě‑
tové války a materiály související se Sienkiewic‑
zovou charitativní aktivitou během prvních let
války. Celek je doplněn o úvodní studii editora
svazku, profesora Marceliho Kosmana.

Malířství 17. století v Čechách je spojováno pře‑
devším s Karlem Škrétou (asi 1610 – 1674), jistě
právem pokládaným za hlavního protagonis‑
tu nového, barokního názoru u nás. Pro takové
hodnocení ovšem nestačí se zabývat pouze jeho
dílem, nýbrž je třeba je poznat v souvislostech
tvorby umělců předcházející generace, jeho sou‑
časníků i následovníků. Jen tak je možné pocho‑
pit jeho umělecký úspěch v Praze i v celých Če‑
chách, o čemž svědčí přebírání jeho výtvarných
řešení ještě v 18. století. Kniha je bohatě vybave‑
na obrazovým doprovodem.
Připravila Anna SWIATKOVÁ

Knižní publikace vydané na naší fakultě v roce 2017
»» BOGOCZOVÁ, I., BORTLICZEK, M.: Jazyk příhranič‑
ního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v CR) /Język przygra‑
nicznego mikroświata (mowa potoczna miesckańców Zaolzia).
208 str.
»» DAVIDOVÁ, G., J., DAVID, J.: Obrazy z cest do země So‑
větů (české cestopisy do sovětského Ruska a Sovětského svazu
1917-1968). Koedice ISBN 978-80-7577-225-1, 256 str.
»» GROLLOVÁ, J.: Memento mori středověkých reformních
postil. Obraz života a smrti v písemné tradici českého středo‑
věkého kazatelství. Koedice ISBN 978-80-88030-22-5, 336 str.
»» HERŮFEK, J.: Scientia prohibita G. Pica della Mirandola.
208 str.
»» HRUBOŇ, P.: Incipity papežských listin a jejich význam
pro papežskou diplomatiku. 224 str.
»» IVÁNEK, J., URBANOVÁ, S.: Lumír Čmerda – (nejen)
reliéfy a ilustrace. 228 str.
»» JUNG, J.: Lichnovští z Voštic a jejich sběratelské a stavební
aktivity v letech 1848–1928. 304 str.
»» MATĚJ, A., HRTÁNEK, P. a kol.: Přízraky a masky. Go‑
tický modus v české postmoderní próze. 192 str.
»» MIZEROVA, S., KOLBEROVÁ, U. /eds/: Parémie národů
slovanských VIII. 338 str.
»» MRHAČOVÁ, E., BALOWSKI, M.: Česko‑polský frazeo‑
logický slovník. 428 str.
»» MRHAČOVÁ, E. A KOL.: Východoslovanská přísloví
a pořekadla v pohledu od češtiny. 164 str.
»» PSÍK, R., KREJČÍK, T.: Nová šlechta v rakouském Slezsku
po roce 1848. Nobilitas in historia moderna, Tomus VIII. 232 str.
»» PSÍK, R., PUMPROVÁ, A.: Otloh od sv. Jimrama: Liber

de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mni‑
cha. 152 str.
»» ŘÁDKOVÁ, L., RAUSOVÁ, J.: Mluva uživatelů a výrobců
drog. 110 str.
»» RYWIKOVÁ, D., LAVIČKA, R. /eds/: Ordo et pauper‑
tas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku
v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. 280 str.
»» SAHEB, J.: Kariéra ve víru válek s Osmanskou říší. Život
nobilitovaného rytíře Jana Němčického z Němčic. 204 str.
»» SZALAŠZNY, P.: Czechy i Czesi w polskojęzycznych
nowych mediach. 124 str.
»» VAŇKOVÁ, L. et al.: Fachliches in der Presse. 142 str.
»» VOREL a kol.: Ruská a polská literární esejistika konce 19.
a počátku 20. století v komparativním pojetí. 286 str.
Celkem bylo tedy na FF OU v roce 2017 vydáno 19 knižních
monografií z oblasti filozofie, jazykovědy, literární vědy, histo‑
rie a dějin umění.
Redakce Listů FF OU
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Slavnostní otevření knihovny Milana Myšky
V pátek 13. 4. se uskutečnilo na půdě Filozofické fakulty Os‑
travské univerzity slavnostní setkání u příležitosti připome‑
nutí nedožitých 85. narozenin čelného člena naší akademické
obce, prof. Milana Myšky. Zároveň jsme si připomněli 10 let
existence Centra pro hospodářské a sociální dějiny a 25 let
trvání Biografického slovníku Slezska a severovýchodní Mo‑
ravy. Právě této v současnosti nejrozsáhlejší české biografické
příručce bylo věnováno pracovní jednání, na němž odborníci
z Ostravské univerzity i ze spolupracujících institucí představi‑
li současný stav i další vědecké perspektivy této žádané příruč‑
ky. V závěru oficiální části byla slavnostně otevřena knihov‑
na profesora Myšky, kterou společně s písemnou pozůstalostí
darovala Filozofické fakultě rodina Myškova. V nově otevřené
knihovně byly také poprvé prezentovány a symbolicky pokřtě‑
ny paměti Milana Myšky. Ty představují jednu z prvních vzpo‑
mínkových publikací, která doposud na naší fakultě vznikla.
Petr POPELKA
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PAMĚŤ
Vzpomínání na profesora Milana Myšku
Třináctý duben, pro historii bezesporu významné datum. Ne
snad proto, že v tento den slaví svátek Aleš, nýbrž z důvodu
mnohem podstatnějšího. Toho dne se před pětaosmdesáti léty
v nedalekých Vítkovicích narodil jeden z nejvýznamnějších
českých historiků, profesor Milan Myška. Ne náhodou si os‑
travští dějepisci vybrali právě toto jubileum, aby na tuto vý‑
raznou osobnost nejen zavzpomínali, ale také aby oslavili další
významná výročí s ní spojená.
Je tomu již pětadvacet let, co tvůrčí duo Myška – Dokou‑
pil zahájilo vydávání Biografického slovníku Slezska a severní
Moravy. Dnes má tato nejrozsáhlejší českojazyčná biografická
pomůcka (včetně suplement) již plných třicet svazků a její vy‑
dávání i nadále pokračuje. A tak nejen o jejím vzniku a histo‑
rii, ale především o výhledech do budoucna pohovořili Myš‑
kovi přátelé, žáci a spolupracovníci Lumír Dokoupil, Karel
Steinmetz, Kamil Rodan, Pavel Šopák, Petr Kašing, Jiří Brňov‑
ják, Hana Šústková a Radoslav Daněk.
Z hlediska Myškova vědeckého života mělo nemenší vý‑
znam založení Centra pro hospodářské a sociální dějiny, jehož
vznik spadá právě do jarních měsíců roku 2008. Myška, kte‑
rý byl toho času do značné míry již vyčerpán pedagogickou
činnosti, rozhodnut své působení na univerzitě ukončit, dostal
zcela nový impulz, jako vědecký ředitel stanul v čele nového
pracoviště, a působil na něm až takřka do své smrti v červenci
předminulého roku.
A jaké by to bylo vzpomínání bez Vzpomínání, neboť právě
tak Myškova rodina a přátelé nazvali profesorovy neuzavře‑
né paměti, které společnými silami připravili k tisku a poprvé
představili právě v pátek třináctého.
Byl to jiný významný český historik, František Šmahel, kdo
před mnoha léty poprvé použil výraz „Myškova slezská škola“
(chápáno spíše badatelsky než teritoriálně). Byl bych proto ne‑
smírně rád, aby i nastupující generace „ostravských“ historiků,
které již profesora Milana Myšku nepoznaly, nebo měly mož‑
nost seznámit se s ním jen letmo, nezapomínaly na skutečnost,
že ve značné míře vděčí právě této velké osobnosti za to, že os‑
trava, ostravská univerzita a její filozofická fakulta jsou
na „historické“ mapě zapsány tím nejvýraznějším písmem.
Aleš ZÁŘICKÝ

Milan Myška s rodinou na Morávce, 2013
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
Malá okna do světa
Tímto článkem bych chtěla upozornit na ohrožení některých
svobod a výhod, které máme jako studenti v Evropské unii. Již
od roku 2015 se pokouší politické subjekty okolo poslance To‑
mia Okamury o rozpoutání debaty o tzv. czexitu (vystoupení
České republiky z EU). K těmto snahám se následně během
dalšího roku připojili i poslanci strany Svobodných a někte‑
ří zástupci KSČM. Ke konci roku 2017 tyto tendence zesílily
úměrně s úspěchem těchto subjektů v podzimních volbách.
Nechci se však nyní zabývat fenoménem euroskepticismu, kte‑
rý se rozšířil po celém kontinentu, ani jeho středoevropskými
specifiky, která se pojí s nárůstem autoritativních tendencí.
Tradiční strany jsou strhávány popularitou, kterou si získávají
tito extremisté (jak jinak nazvat lidi, kteří otevřeně žádají vy‑
stoupení z EU s naivitou pětiletého dítěte) a místo konstruk‑
tivní kritiky „pendlují“ na hraně rebelie a servility. A tak zbý‑
vají pouze dvě cesty, jak okusit kosmopolitismus – narodit se
a vyrůstat v Praze nebo odcestovat a nějaký čas žít v zahraničí.
Právě pro studenty (všech sociálních kategorií) existuje pro‑
gram Erasmus. Pro ty, kdo jej nezná, krátce představím. Jed‑
ná se o program zajišťující výměnné pobyty mezi evropskými
(a dokonce i mimoevropskými, Erasmus Mundus) univerzita‑
mi na základě bilaterálních dohod. To znamená, že každá uni‑
verzita zařazená do programu studenty jak vysílá, tak přijímá.
Program v různých formách funguje již od roku 1987 a čes‑
ké univerzity se do něj zapojily zhruba před desíti lety, kdy se
jednalo o samotný Erasmus (akronym pro European Action
Scheme for the Mobility of University Students). V roce 2014
byl pak nahrazen o něco rozšířeným projektem Erasmus+, kte‑
rý má podle plánu fungovat až do roku 2020.
Hlavním přínosem, který nám, studentům, tento program
přináší, je kromě samotného poznávání jiných metod práce (ve
stejném oboru) a tedy rozvíjení vlastních studijních poznatků
a jazykových dovedností, jedinečná příležitost konfrontovat
doma nabyté znalosti o „světě tam venku“ s reálnými fakty.
Student se musí naučit žít v cizině. Seznamovat se s akademic‑

kým prostředím nacházejícím se v odlišném kulturním kon‑
textu, kde dochází k výměně názorů. Oproti např. dovolené
student nežije v turistické Potěmkinově vesnici (jakkoli se mo‑
hou snažit o „reálný“ či „autentický“ zážitek, jako například
Airbnb apod.). Může vnímat tamní realitu a sociální poměry.
Vrací se domů se zkušenostmi, které ho činí nezávislým ma‑
lým oknem do světa nejen pro své vrstevníky, ale především
pro svou rodinu. Tím, že konfrontuje své poznatky s tuzem‑
ským pohledem na věc/svět, se takový student stává potenci‑
ální „roznětkou“ diskuze, která může přinést čerstvou vodu
do zakaleného rybníčku regionálních pravd, ve kterých si jako
kapři plují nejen populistické strany.
Výhoda Erasmu spočívá zejména v jeho otevřenosti všem
studentům bez ohledu na výchozí finanční zázemí jednotlivce.
Je to jeden z mála výdobytků svobody, který je opravdu plošně
dostupný a rovnoměrně aplikovaný. Po vystoupení ČR z EU
by byl pravděpodobně Erasmus nahrazen jiným programem
nebo bychom byli zahrnuti do programu Erasmus Mundus.
Nicméně bych příliš nespoléhala na to, že pokud síly současně
se snažící o vystoupení z EU zvítězí, budou o takovém progra‑
mu vůbec jednat. Na druhou stranu se můžeme těšit na letní
brigády „budování obrany státu“, v rámci kterých mohou stu‑
denti své letní dny trávit na našich krásných horách společně
s ostatními z jiných tuzemských univerzit při „natahování ost‑
natého drátu“, za předpokladu, že by někdo chtěl z té „prohnilé
EU“ ilegálně utéct.
Barbora MICHLOVÁ, studentka FF

