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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Poklady evropských galerií a muzeí
Rijksmuseum Amsterdam

Amsterdamské Rijksmuseum je největším a nejvýznamnějším
muzeem Nizozemska, v jehož více než dvou stech sálech je před‑
staveno nejen nizozemské umění, ale i historie. Jedinečná kolek‑
ce obrazů přibližuje malířství od 15. do 19. století, hlavní důraz
je pak kladen na nizozemské mistry 17. věku, jejichž unikátní
sbírka nemá ve světě obdoby. Muzeum vlastní také sbírku so‑
chařství, užitého umění, kreseb a grafiky.
Základem sbírek se stala umělecká díla, která nashromáždili
nizozemští místodržící. V roce 1795 uprchl poslední nizozem‑
ský místodržitel Vilém V. ze země a umělecká sbírka byla zaba‑
vena Batávskou republikou. Její velká část byla následně poslána
do Paříže a začleněna do sbírek Louvru. Roku 1800 byla v paláci
Huis ten Bosch nedaleko Haagu otevřena Národní galerie umě‑
ní, která se o osm let později přestěhovala do Amsterdamu. Po
Napoleonově pádu byla z Paříže navrácena výrazná část umělec‑
kých děl a bylo rozhodnuto, že Královské muzeum, jak se insti‑
tuce nově jmenovala, už zůstane v Amsterdamu. Sbírky byly dál
rozšiřovány nákupy, odkazy významných osobností a veřejnou
sbírkou.
Muzeum sídlí od roku 1885 v současné budově, kterou
speciálně pro muzejní účely navrhl v novogotickém stylu ni‑
zozemský architekt Pierre Cuypers. Kolem muzea ještě ne‑
chal vybudovat zahradu, v níž jsou umístěny architektonické
zlomky historických budov z různých nizozemských měst.
V průběhu let bylo muzeum několikrát přestavováno. Po‑
slední velká přestavba proběhla v letech 2003–2013. V roce 2015
bylo Rijksmuseum zvoleno evropským muzeem roku.
Marek ZÁGORA, absolvent FF OU

Bartholomeus van der Helst, Hostina občanské stráže (1648)

Jan Vermeer, Mlékařka (1658–1660)
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Maarten van Heemskerck,
Podobizna ženy (1529)

Jan Verspronck, Podobizna
dívky v modrých šatech (1641)

Rembrandt, Židovská nevěsta (kolem 1665)

Pieter Pietersz, Muž a žena
s kolovrátkem (kolem 1570)

Rembrandt, Noční hlídka (1642)

Jan Steen, Na svatého
Mikuláše (1665–1668)

Jan Asselijn, Ohrožená labuť (kolem 1650)

Frans Hals, Veselý piják (1628–1630)
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FILOZOFICKÁ FAKULTA OU
V MĚSÍCI ČERVNU
ROZHOVOR S DĚKANEM FILOZOFICKÉ FAKULTY
ALEŠEM ZÁŘICKÝM U PŘÍLEŽITOSTI UKONČENÍ JEHO
FUNKČNÍHO OBDOBÍ V ÚŘADU
Dnem 30. června ukončí své
druhé funkční období na postu děkana Filozofické fakulty
Ostravské univerzity profesor
Aleš Zářický.
Jménem redakce Listů a z pozice jeho asistentky jsem ho
požádala o shrnutí jeho působení v děkanském úřadu.
Vážený pane děkane,
v čele fakulty jste stál osm let, můžete se s námi podělit, co
bylo z Vašeho pohledu úspěšným a zásadním pro další roz‑
voj naší fakulty a co se naopak nepodařilo zrealizovat?
V úvodu nemohu než nezdůraznit, že v roce 2010 jsem fa‑
kultu přebíral ve velmi dobrém, v mnoha oblastech ve vynika‑
jícím stavu, plně připravenou na další nezbytnou transformaci.
Díky tomu, že vedení fakulty nebralo od počátku změny, ke
kterým přibližně od roku 2007 docházelo ve vysokém škol‑
ství na lehkou váhu, měli jsme oproti našim nejbližším kon‑
kurentům v době mého nástupu do funkce jistý náskok, který
se nám podařilo v následujících letech nejen udržet, ale v řadě
oblastí ještě zvýšit. A nemám zde na mysli jen vědu a výzkum,
kde jsme si i přesto, že v těchto segmentech vysokoškolské čin‑
nosti docházelo v obou mých volebních obdobích k zásadním,
a často i velmi turbulentním změnám, udrželi výlučné posta‑
veni nejen v rámci univerzity, ale především mezi filozofický‑
mi fakultami České republiky, ale také ve vzdělávání, interna‑
cionalizaci, posilování tzv. třetí role, atd., atd. Ale to vše jsou
spojité nádoby, které se nám tu měrou vrchovatou, tu o chlou‑
pek méně podařilo naplnit, díky čemuž si mohu dnes dovolit
neskromně tvrdit, že postavení Filozofické fakulty Ostravské
univerzity je v tuto chvíli v rámci vzdělávacích struktur České
republiky zcela nezpochybnitelné. A co se naopak realizovat
nepodařilo? Inu, vždy se dá nastřílet více gólů, ujet časovku
rychleji, prostě udělat něco lépe, ale hodnotím‑li stávající situ‑
aci z jakési ptačí perspektivy, a zamýšlím se nad stavem mož‑
ného, jsem spokojen.
Za dobu Vašeho funkčního období vznikla další odbor‑
ná pracoviště – katedra sociologie, původní semináře byly
transformovány na katedru dějin umění a kulturního dědictví
a katedru latinského jazyka a kultury, katedra psychologie

a aplikovaných sociálních věd se vyprofilovala v katedru
psychologie.
Jak si dle Vašeho názoru naše pracoviště stojí v obrovské
konkurenci dalších univerzitních pracovišť?
Myslím, že na tuto otázku nám velmi brzy odpoví Národ‑
ní akreditační úřad, ale abych nebyl „nařčen“ z alibismu, od‑
povím co možná nejotevřeněji. Nad jiné dle mého názoru ční
katedry historie a české literatury. Čtyři doktorská studia a dvě
habilitační a profesorská řízení v případě první, a i přes nevel‑
ký početní stav akademiků dvě doktorská studia spolu s habi‑
litačním a jmenovacím řízením v případě druhé, to vše dopro‑
vázeno vysokým podílem na vědecko‑výzkumné činnosti, jsou
toho jasným důkazem. Neoddiskutovatelná je rovněž kvalita
kateder germanistiky, slavistiky a filozofie, které se rovněž
mohou pyšnit řadou doktorských studií i právem habilitovat
a navrhovat ke jmenování profesorem. Za nejdynamičtější, za
jakéhosi „skokana roku“, pak považuji katedru českého jazy‑
ka. Zejména posílení vědecké činnosti bych očekával u kateder
romanistiky a anglistiky a amerikanistiky. Z nově vzniklých,
resp. transformovaných pracovišť nemohu nevyzdvihnout ka‑
tedru latinského jazyka a kultury, která i přes své mládí a níz‑
ký početní stav je dnes lídrem v oblasti výzkumu středověké
latiny v České republice. O dalším vývoji kateder psychologie,
sociologie a dějin umění více napoví již zmiňované, v tomto
případě programové, akreditace, při jejichž udělování se, jak
pevně věřím, zúročí nasazení jejich členů v posledních letech.
Vznikem Centra pro studium středověké společnosti a kultu‑
ry – Vivarium došlo k dalšímu posílení badatelské činnosti na
fakultě, byl akreditován nový magisterský obor Čeština pro
cizince, došlo k navýšení doktorských studií na celkový počet
15, získali jsme práva k habilitačním a profesorským řízením
v oboru Německý jazyk a Filozofie.
Jak hodnotíte tyto počiny?
Byť tento výčet bez toho nebude úplný, neměli bychom za‑
pomínat na udělení habilitačních a jmenovacích práv v oboru
České a československé dějiny. Ale zpět k otázce. Vizi utváření
vědecko‑výzkumných center jsem začal uskutečňovat již jako
proděkan v roce 2008. Díky vydatné podpoře tehdejší děkanky
doc. Evy Mrhačové se podařilo transformovat tehdy do jisté
míry vědecky pasivní Ústav regionálních studií z rektorátní‑
ho na fakultní pracoviště a zřídit další dvě centra excelentního
výzkumu, tzn. Centrum výzkumu odborného jazyka pod ve‑
dením prof. Aleše Svobody a Centrum pro hospodářské
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a sociální dějiny, jehož vedení se ujal prof. Milan Myška, a za‑
jistit jim financování ať již z rektorátních či fakultních zdrojů.
Přestože vývoj těchto pracovišť nebyl stejnorodý a u některých
nevykazoval vždy vzestupnou tendenci, ukázal se tento přístup
jako opodstatněný. V letech 2010–2012 vykazovalo Centrum
pro hospodářské a sociální dějiny společně s katedrou historie
více než polovinu všech bodovaných publikačních výstupů fa‑
kulty, a záhy se připojila i další centra, zejména pak zmiňované
Vivarium založené doc. Markem Otiskem, nebo Centrum re‑
gionálních studií (dříve Ústav) prof. Svatavy Urbanové.
Co se doktorských studií týče, ty se stávají na našich ka‑
tedrách standardem. Současně jsem přesvědčen, že v dohled‑
né době nebude na naší fakultě pracoviště, které by nemělo
alespoň jedno studium tohoto typu. Za zcela reálné rovněž
považuji udělení habilitačních práv velice agilní a personálně
kvalitně obsazené katedře českého jazyka, a to ještě v tomto
desetiletí. V případě katedry anglistiky a amerikanistiky, která
by měla směřovat ke stejnému cíli, pokládám za nezbytný kva‑
lifikační růst a personální posílení pedagogického sboru, a to
zejména v oblasti vědy a výzkumu, ale o tom jsem již hovořil.
A takto bych mohl dále pokračovat, chci ale zdůraznit, že za
každou katedrou, za každým pracovištěm, a to bez výjimky,
stojí obrovský kus práce, o čemž jsem se mohl za patnáct let
působení ve vedení fakulty nejednou přesvědčit.
Byl jste iniciátorem vzniku mezinárodního studijního pro‑
gramu Středoevropská historická studia, který realizujete
spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banské
Bystrici a Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskie‑
go v Katowicích. Považujete tuto cestu za jednu z možných
variant zatraktivnění studia na filozofické fakultě?
Abych uvedl otázku na pravou míru, jednání o společném
česko‑polsko‑slovenském studijním programu iniciovala pol‑
ská strana, já jsem pouze tento projekt předložil vedení fakulty
a katedry historie, kde se v obou případech setkal s kladným
ohlasem, a navrhl jeho název. Věřím, že nejlepším dokladem
správnosti tohoto kroku jsou polští a slovenští studenti na naší
fakultě, a stejně tak nepochybuji, že se se zájmem setká ten‑
to ojedinělý studijní obor i u studentů českých. Koneckonců
obdobnou cestou se vydala také katedra filozofie, které přeji
v jejím počínání mnoho zdaru.
S cílem posílení studijních a pedagogických mobilit i v sou‑
vislosti s úbytkem studentů z důvodu demografického pok‑
lesu jste stál před pěti lety u vzniku projektu Euroasijského
akademického fóra, který cílí na studenty, pedagogy a badatele
z východoevropských a asijských destinací.
Jaké jsou dosavadní výsledky realizace tohoto projektu?
Spuštění projektu Euroasijského akademického fóra bylo
zákonitým vyústěním fakultních internacionalizačních inici‑
ativ směřujících převážně do zemí bývalého Sovětského svazu
a Asie. Samotná myšlenka, jak již bylo mnohokráte medializo‑
váno, se zrodila v kazašském Petropavlovsku, pověstné to brá‑
ně Sibiře, kde jsme se s tehdejším proděkanem pro zahraniční
vztahy doc. Markem Otiskem a budoucím koordinátorem pro‑

jektu dr. Vítězslavem Vilímkem jednomyslně shodli, že objem
zahraničních aktivit směřujících na východ dosáhl rozměrů,
které již nejsme s to koordinovat, aniž bychom nastavili přesná
pravidla, která by sice vycházela ze standardů programu Eras‑
mus+, ale zohledňovala by specifika možností výměny nejen
studentů, ale i pedagogů v tomto prostoru. Abych pak přede‑
šel jakýmkoli pochybnostem o účelnosti a důležitosti tohoto
projektu, nebudu uvádět desítky pedagogických mobilit usku‑
tečněných v jeho rámci, nýbrž nabídnu údaj, který dnes v hod‑
nocení kvality univerzit, potažmo fakult, patří ke stěžejním:
počet přijíždějících studentů. V rámci EAAF dnes na naši fa‑
kultu míří plná třetina zahraničních studentů, v akademickém
roce 2015/16, zohledníme‑li i studenty z Číny, to pak byla více
než polovina, 46 z 85 příchozích. A to možnosti tohoto projek‑
tu nepovažuji v této chvíli ani zdaleka za vyčerpané!
Podporujete příhraniční spolupráci, kde se soustřeďujete
zejména na spolupráci s polskými institucemi – Uniwersyte‑
tem Śląskim v Katowicích, Uniwersytetem Ekonomicznym
v Katowicích, Uniwersytetem Humanistyczno‑Przyrodniczym
v Čenstochové, Uniwersytetem Mikolaja Kopernika w Toruni
či Uniwersytetem Rzeszowskim, včetně projektové spolupráce
s Ministerstvem kultury a národního dědictví Polské republiky,
Nadací Silva Rerum Polonarum apod. Dovoluji si připome‑
nout, že Vaše aktivní působení na poli mezinárodní spolupráce
s Polskou republikou bylo v roce 2015 oceněno vyznamenáním
Ministerstva kultury a národního dědictví Polské republiky Za
zásluhy o polskou kulturu – Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Jaké jsou konkrétní plody této spolupráce v kontextu Filozofic‑
ké fakulty i Ostravské univerzity?
A to výčet polských institucí není ani zdaleka úplný. Ale
zpět k otázce. Spolupráce mezi polskými vzdělávacími a vědec‑
kými institucemi a řadou našich kateder má dlouholetou tra‑
dici. Porevoluční „ochlazení“ vzájemných vztahů, kdy se obě
strany snažily maximalizovat spolupráci se zeměmi tzv. zá‑
padní Evropy, a na své dřívější partnery poněkud zapomínaly,
vzalo za své, když si již v řadě případů transformovaná vyso‑
koškolská pracoviště nejen u nás, v Polsku či na Slovensku, ale
i v dalších zemích bývalého sovětského bloku začala pozvolna
uvědomovat, že jejich postavení v rámci integrující se Evro‑
py bude pevnější, budou‑li postupovat společně. Obnovení či
znovunavázání přátelských vztahů však nebylo samozřejmostí
a stálo mnoho sil. Jsem proto nesmírně rád, že naší fakultě se
to beze zbytku podařilo, neboť jsem přesvědčen, že Ostravská
univerzita má vzhledem ke své poloze nedaleko hranice s čty‑
řicetimiliónovým Polskem, ale také Slovenskem nejvyšší inter‑
nacionalizační potenciál ze všech univerzit v České republice.
Dokladem tohoto tvrzení je i řada česko‑polských projektů na
nejrůznějších úrovních, jež naše fakulta naplňuje. Mezi nej‑
prestižnější patří bezpochyby již čtvrtým rokem probíhající
grant financovaný Ministerstvem kultury a národního dědic‑
tví Polské republiky „Po stopách Poláků“, který je mj. jediným
akademickým projektem jmenovitě uvedeným v česko‑polské
mezivládní dohodě o spolupráci z roku 2017.
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Závěr Vašeho funkčního období byl velmi náročný. Vedle
přípravy programové a institucionální akreditace začala
rovněž 1. etapa rekonstrukce budov FF, jejichž zázemí pro stu‑
denty a pedagogy bylo již zcela nevyhovující.
Příprava institucionální, ale i programových akreditací,
byla nesnadným úkolem, a všechny, kteří se na ní podíleli, stá‑
la mnoho času a sil. Jim všem patří můj dík, neboť bez ohledu
na výsledek jsem přesvědčen, že se svého úkolu zhostili se ctí.
A mohu‑li na tomto místě někomu poděkovat jmenovitě, budou
to proděkan pro studium dr. Richard Psík a vedoucí studijního
oddělení dr. Rostislav Černý, kteří prokázali, že jsou skuteč‑
nými pilíři fakulty, titány, na jejichž bedrech může spočinout
i taková tíha, jakou probíhající akreditace bezesporu jsou.
A komplexní přestavba? Bezpochyby nutnost! Svého času se
první vedení naší fakulty v čele s doc. Evou Mrhačovou rozhod‑
lo, a já jeho vizi sdílím, že filozofická fakulta patří do centra.
Historické budovy či nezaměnitelný genius loci jsou ale jednou
stranou mince, tou druhou jsou vysoké náklady na údržbu,
pravidla památkové zóny apod. Bez ohledu na to jsem ale tr‑
vale zastával názor, že převažují pozitiva. Filozofická fakulta
byla vždy loajální součástí univerzity a nezištně, a to velmi
výrazně, se podílela na výstavbě a rekonstrukci objektů, kte‑
ré dnes slouží jiným fakultám. To byl také důvod zřízení pro‑
jektového oddělení, které výrazně přispělo k získání projektu
OP3V, v jehož intencích právě započala přestavba budovy E na
ulici Československých legií. S operačním programem Věda,
výzkum, vzdělání jsou spojeny také počátky projektu přestav‑
by budov D a DM na ulici Reální. Původní vize vybudování
moderní studovny humanitních věd s technickým zázemím
v prostorách bývalé menzy, představená v roce 2016 proděka‑
nem doc. Robertem Antonínem, ale záhy nabyla komplexněj‑
šího charakteru, a jak pevně věřím, nabídnou všechny nově
rekonstruované budovy našim studentům i zaměstnancům
účelné a současně reprezentativní prostory k práci i studiu.
Od 1. července se řízení fakulty ujímá pan docent Robert An‑
tonín. Co byste svému nástupci popřál či poradil?
Především bych rád poznamenal, že docenta Roberta An‑
tonína jsem před lety pro naši fakultu objevil já  A již tehdy
v Ústí nad Labem jsem v něm tušil nejen vědecký, ale i organi‑
zační potenciál, který Robert během svého pětiletého působení
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v Ostravě mnohokráte osvědčil. Proto se o něj nebojím! On
sám ví, že mu přeju v nové funkci jen to nejlepší. A co bych mu
poradil? Tuhle chybu neudělám…, Robert si jistě poradí sám!
Můžete nás seznámit se svými plány po odchodu z děkanské
funkce?
Již na jarním zasedání vedoucích kateder jsem si dovolil
zanotovat mírně Superstar 2009 zmutovaný text písně nehy‑
noucího klasika československé popové scény 80. let 20. století
Michala Davida, známý mj. také z filmu Láska z pasáže: „Můj
příběh nekončí, já se neloučím, jdu dál…“ Ale abych nebyl ta‑
jemný. Nejdříve hodlám napravit všechny resty, které se mi
během uplynulých osmi let nahromadily. Rád bych dokončil
GAČR, napsal a předložil vše, co jsem slíbil a v neposlední řádě
si alespoň trochu odpočinul. A poté „S pomoci Boží na hradby!“
Vážený pane děkane, Vaše slovo na závěr.
Sluší se poděkovat! Poděkovat všem, kteří se mnou po osm
let káru zvanou filozofická fakulta táhli dál. Skvělým proděka‑
nům Honzovi Malurovi, Marku Otiskovi, Richardu Psíkovi,
Petru Kopeckému a Robertu Antonínovi, proděkance Gabriele
Zapletalové, finančnímu kouzelníkovi a tajemníkovi tří fakult
Jardovi Kozelskému, pokaždé na haléř přesné Ivetě Strungové,
na kterou jsem se mohl bezvýjimečné spolehnout, všem za‑
městnancům děkanátu, prostě celé filozofické fakultě. Mohu
bez nadsázky říct, že do práce jsem po celých osm let chodil
(takřka) vždy rád, a to především díky vám. A to se v životě
poštěstí jen málokomu!
Ale mám‑li někomu obzvlášť poděkovat, a to nejen za tento
rozhovor, chtěl bych ta nejvřelejší slova díku vyjádřit své asi‑
stentce Janě Bolkové. Milá Jano, tak nějak si v tuto chvíli ne‑
dovedu představit, co si bez Tebe počnu. Děkuji Ti za všechno,
co jsi udělala nejen pro fakultu, ale pro mě, a přeji Ti mnoho
úspěchů ve Tvé nové neméně náročné práci.
Vážený pane děkane, děkuji Vám za rozhovor a přeji vše dob‑
ré v další životní etapě. Zároveň děkuji za plodnou spolupráci,
která probíhala vždy v přátelské atmosféře a porozumění, což
všichni akademičtí i neakademičtí pracovníci vysoce oceňovali.
Jana BOLKOVÁ

Ostravská romanistika rozkvétá

Význam francouzštiny v evropském prostoru roste
Jakmile se řekne Francie, snad každému vytane na mysli
pověstný šarm a elegance jejích obyvatel. Stejně tak je tomu
i v případě francouzského jazyka, který se jeví většině Čechů
jako velice melodický a libozvučný. Francouzština, která do‑
minovala v Evropě do začátku 20. století, zanechala výrazné
stopy v mnoha jazycích, včetně češtiny. Jako příklad zmiňme
slova kilometr, molekula, generál, finance, apod., která jsou
běžně používána v češtině a jen málokdo by dnes řekl, že jejich
původ je francouzský. Naopak slovíčka jako šapitó, šodó, verni‑

sáž, manikúra nám svojí koncovkou napovídají, že si je čeština
vypůjčila právě z francouzštiny. Ačkoliv angličtina dnes pře‑
vzala roli francouzštiny v oblasti mezinárodní komunikace, je
třeba si uvědomit, že až 2/3 její slovní zásoby pochází právě
z francouzštiny.
Dnešní moderní Francie je neodmyslitelně spjata s posta‑
vou prezidenta Macrona, který se výrazně zasazuje o podporu
francouzštiny jako hlavního komunikačního jazyka evropské‑
ho společenství. Připomeňme, že francouzština patří k hlav‑
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ním jednacím jazykům nejen Evropské unie, ale také OSN či olym‑
pijských her. V květnu 2018 obdržel francouzský prezident v Cáchách
za své aktivity cenu Karla Velikého, která je udělována významným
osobnostem, jež se zasloužily o evropské sjednocení a porozumění.
Německá kancléřka Angela Merkelová při této příležitosti pronesla:

„V podobě Macrona vstoupil na evropské jeviště mla‑
dý politik, pro něhož je evropská integrace a společná
měna samozřejmostí“.
Jan LAZAR

Kousek Kanady v Ostravě
Ve čtvrtek 19. dubna se Filozofická fakulta Ostravské univerzity za‑
halila do kanadských barev. Díky organizaci Mgr. Jana Lazara, Ph.D.,
se zde uskutečnila konference s názvem Kanadský den (Journée cana‑
dienne) a jejím vzácným hostem byl prof. Bruno Courbon z quebecké
Université Laval. Prof. Bruno Courbon přijel, aby přednesl svůj příspě‑
vek, a zároveň prohloubil spolupráci naší univerzity s Université Laval.
Spolu s Mgr. Janem Lazarem, Ph.D., probrali společně připravovaný
projekt SGS (Studentská grantová soutěž): Výskyt quebecismů v součas‑
né francouzštině a problematika jejich překladu.
Kanadský den měl čtyři části: úvod, příspěvky studentů středních
škol, příspěvky studentů naší univerzity a vyhlášení výsledků o nejlep‑
ší příspěvek za každou kategorii.
Po krátkém a vtipném úvodním projevu děkana FF, prof. PhDr. Ale‑
še Zářického, Ph.D.,který byl do francouzštiny úspěšně přetlumočen
naší studentkou Bc. Adélou Odrihockou, vystoupil prof. Bruno Cou‑
rbon se svým příspěvkem Langue propre et langue commune: un re‑
gard franco‑canadien sur la langue francaise (Vlastní a společný jazyk:
francouzsko‑kanadský pohled na francouzský jazyk).
Následovala série přednášek studentů středních škol, které se do‑
tkly nejrůznějších témat: quebeckých idiomatických výrazů, quebec‑
kého jídla, bájných stvoření z kanadských jezer nebo přírody. V této
kategorii zvítězila Kateřina Kučerová z Jazykového gymnázia Pavla
Tigrida se svým příspěvkem Marre des anglicismes au Québec (A dost
anglicismů v Québecu).
V univerzitní sekci jsme si vyslechli tři příspěvky studentek magis‑
terského studia oboru Francouzština pro překladatelskou praxi, které
se podílejí na výše zmíněném SGS projektu. V této části jako první
vystoupila Bc. Anežka Rajnerová se svým příspěvkem Quelques ob‑
servations sur les variations phonétiques, phonologiques et lexicales de
la langue française au Québec (Několik poznámek týkajících se que‑
becké francouzštiny, zejména z oblasti fonetiky, fonologie a lexikolo‑
gie), která si za tuto práci převzala první cenu. Následovala přednáška
studentek Bc. Kristýny Hlavicové a Bc. Terezy Petrové už s poněkud
odbornější tematikou Entreprises « à la française » et « à la québécoise »
d’un point de vue juridique (Podniky z právnického pohledu „po fran‑
couzsku“ a „po quebecku“). Sérii přednášek ukončila Bc. Kamila Koša‑

říková svým příspěvkem La naissance du premier dic‑
tionnaire tchèque présentant les expressions québécoises
(projet SGS03/FF/2018–2019) (Zrození prvního českého
slovníku quebecismů [projekt SGS03/FF/2018-2019]),
a seznámila tak publikum blíže s projektem SGS.
Pevně věříme, že konference byla obohacující pro
všechny zúčastněné a přiblížila nám Kanadu, přede‑
vším provincii Québec, nejen z hlediska jazykového,
ale také kulturního. Budeme se i nadále těšit na příští
zaoceánskou spolupráci.
Studentky Anežka RAJNEROVÁ, Kristýna HLAVICOVÁ

Úspěchy francouzské sekce katedry romanistiky v oblasti mezinárodní spolupráce.
Ačkoliv katedra romanistiky patří mezi mladá vědecká pracoviště,
v posledních letech se jí podařilo navázat bližší spolupráci hned s ně‑
kolika významnými institucemi.
V první řadě zmiňme podepsání smlouvy s naší první pařížskou
univerzitou Paris V Descartes, která je součástí elitního společenství
univerzit Paris Sorbonne Cité. Již od příštího roku budou moci naši
nejlepší studenti vyjíždět v rámci programu Erasmus i na tuto pres‑
tižní instituci. V rámci rozvoje spolupráce katedru na podzim poctí
svou přednáškou jedna z nejvýznamnějších osobností francouzské

lingvistiky, prof. Jean‑Pierre Goudaillier, který zastává
funkci čestného děkana Filozofické fakulty Sorbonne
Paris V a je odpovědný za její mezinárodní vztahy. Pan
profesor pronese plenární přednášku na vědecké kon‑
ferenci „Jan Šabršula a jeho odkaz romanistice“, kterou
bude katedra organizovat ve dnech 15.–16. 11. 2018.
Francouzská sekce katedry se taktéž úspěšně zapo‑
jila do projektu EMPNÉO (Emprunts néologiques –
neologické výpůjčky), jehož cílem je mapování
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neologismů v různých jazycích. Badatelé zapojení do toho projektu se
setkávají v pravidelných intervalech a řeší spolu výběr jednotlivých
neologismů vhodných ke studiu. Poslední setkání se odehrálo ve Ve‑
roně, kde se konala konference na počest zakladatele tohoto projektu
profesora Jean‑Francois Sablayrolla (Paris 13 Sorbonne Cité). Pod jeho
vedením nyní vzniká monografie, která představí badatelské výsled‑
ky řešitelského týmu. Na monografii se kromě Ostravské univerzity
budou podílet tyto významné instituce: Université Parsi 13 Sorbonne
Cité, Collège de France a Karlova univerzita v Praze.
Další výrazný úspěch zaznamenala katedra i za oceánem. Díky
podpoře děkana FF OU katedra rozvinula aktivní spolupráci s Univer‑
sité Laval v Québecu, která je nejstarší a nejvýznamnější frankofonní
univerzitou na americkém kontinentu. Obě univerzity již podepsaly
memorandum o porozumění, ve kterém se zavázaly k prohloubení
vzájemné spolupráce. Prof. Bruno Courbon, který byl hlavním hos‑
tem Kanadského dne, již nyní připravuje vědeckou konferenci, která
se bude konat na podzim na půdě Université Laval. Kromě lingvistů
z Ostravské univerzity se na této konferenci budou podílet odborníci
z dalších kanadských univerzit, a také hosté z pařížské Sorbonny. Za
oceánem to však není jediná univerzita, kde francouzská sekce roz‑
víjí svoje aktivity. V rámci projektu To Be In byla podpořena i spo‑
lupráce s kubánskou univerzitou Santa Clara, která jeví mimořádný
zájem o posílení výuky francouzštiny a rozvoj mobility s Ostravskou
univerzitou.
Snad až symbolické je i obnovení spolupráce s univerzitou Paul Va‑
léry v Montpellier, s níž byla první smlouva o každoročních měsíčních
stážích našich studentů uzavřena z iniciativy první děkanky FF OU,
doc. PhDr. Evy Mrhačové, již v roce 1993. Tato univerzita, založená
již roku 1289, patří k nejstarším vzdělávacím institucím na evropském
kontinentu. Později byla naše vzájemná spolupráce utlumena, dnes
však lze s radostí konstatovat, že vztahy mezi oběma pracovišti jsou
opět velmi intenzivní. Kromě společných připravovaných projektů
a publikací je v jednání i hostování prof. Fabrice Hirshe (Université
Paul Valéry Montpellier) na naší katedře.
Všechny navázané typy spolupráce nejen mimořádně zvyšují pres‑
tiž celého našeho pracoviště (potažmo celé univerzity), ale přispívají ke
zvýšení atraktivity studia na katedře romanistiky FF OU.
Jan LAZAR
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Uzavření dohody s prof. Jean‑Pierre Goudaillier

Děkan FF OU podepisuje smlouvu Erasmus

Jednání s vedoucí katedry lingvistiky Université Paul Valéry
v Montpellier o možnostech další spolupráce (fota: Jan Lazar)

Španělština na FF OU
Obliba španělského jazyka mezi českými studenty stále roste. Jejich
počet se odhaduje na více než 35 000 na českých středních školách
a gymnáziích. Pokud k tomu připočteme žáky základních škol a poslu‑
chače hispanistiky na vysokých školách, výsledné číslo se ještě zvýší.
Tato situace není ve světě ojedinělá. Není proto divu, že bývalá špa‑
nělská vláda představila v lednu letošního roku projekt „Španělština,
globální jazyk“, jenž má za cíl nejen podpořit výuku tohoto jazyka,
ale především ukázat, že znalost španělštiny pomůže i při pracovním
uplatnění. Vždyť poslední čísla o španělsky mluvící komunitě pouka‑
zují na 570 000 000 rodilých mluvčích a dalších 21 000 000 studentů.
Na Filozofické fakultě OU se španělština vyučuje od počátku de‑
vadesátých let a za tuto dobu vychovali členové katedry romanistiky
řadu středoškolských profesorů, učitelů základních škol, překladatelů,
delegátů cestovních kanceláří nebo středního managementu. To vše
se dá na naší katedře vystudovat v celkem pěti studijních oborech.

Po úspěšném zvládnutí právě probíhajícího akredi‑
tačního řízení budou noví posluchači moci studovat
programy, které spojují tradici s moderními přístupy
k filologii. I přesto, že počet posluchačů hispanistiky
z důvodu demografického poklesu a obecné protihu‑
manistické nálady ve společnosti lehce klesá, ostravští
hispanisté dělají vše pro to, aby jejich pracoviště obstá‑
lo se ctí ve velké konkurenci jiných oborů a pracovišť.
Po velmi úspěšně zvládnuté mezinárodní konferen‑
ci na podzim roku 2016, která do Ostravy přitáhla více
než čtyři desítky hispanistů z celé republiky i ze zahra‑
ničí, katedra nezahálela zejména na poli rozvíjení me‑
zinárodních vztahů. V roce 2017 se podařilo uzavřít
celkem pět smluv s partnerskými univerzitami v Ko‑
lumbii a Mexiku. Tyto smlouvy zahrnují nejenom
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výměnu studentů, ale také rozšiřují publikační a vědecké možnosti
akademické obce OU. Již v září se bude konat první mexicko‑české
sympozium, které katedra romanistiky FF OU spolupořádá s Centrem
pro výzkum společenských a humanitních věd na univerzitě v mexické
Toluce. O měsíc dříve se první dvě posluchačky ostravské hispanistiky
vypraví na semestr na Universidad de Las Américas de Puebla, která
díky kombinaci tradičního španělského a severoamerického vzděláva‑
cího systému dosahuje vynikajících výsledků.
Ale nejenom navazováním vztahů se zahraničím se hispanisté naší
katedry romanistiky zabývají. Dlouhodobě se snaží o zlepšování kva‑
lity výuky, což se v posledních letech promítlo do již zmíněných akre‑
ditací. Mimo to vždy před začátkem zimního semestru mají budoucí
prváci možnost absolvovat týdenní intenzívní kurz, ve kterém si roz‑
šíří znalosti ze španělských reálií a pochopitelně zlepší své jazykové
dovednosti.
V neposlední řadě je třeba zmínit velmi úspěšné Týdny španělské
kultury, které katedra romanistiky ve spolupráci s mnoha jinými os‑
travskými institucemi pořádala letos již potřetí. Záštita španělského
velvyslanectví a Cervantesova institutu a velká návštěvnost těchto akcí
ukazuje, že si ostravští hispanisté vydobyli pevné místo v kulturním
a společenském dění na Ostravsku a jsou připraveni na další nejen od‑
borný růst.
Jan MLČOCH

Jeho Excelence Velvyslanec Španělského království Pedro
Calvo Sotelo mezi posluchači na mezinárodní konferenci
Caminos del hispanismo 2016

Účastníci Studentské vědecké konference katedry
v roce 2015 (fota: archiv katedry)

Modul Portugalština – jazyk, reálie, kultura: jeden ročník končí, další začíná
Na Filozofické fakultě OU proběhl v letošním akademickém roce pi‑
lotní ročník dvousemestrálního modulu Portugalština: jazyk, reálie,
kultura, který pořádala katedra romanistiky ve spolupráci s Portugal‑
ským centrem v Praze (pobočka Camõesova portugalského institutu –
Instituto Camões). Koordinátorem projektu modulu za FF OU se stala
dr. Mariana Kunešová.
Modul byl otevřen zájemcům bez předchozích znalostí portugal‑
štiny – jak studentům OU, tak veřejnosti (bez jakéhokoli omezení);
výuka probíhala jedno odpoledne v týdnu. Cílem bylo umožnit účast‑
níkům získat solidní znalost portugalštiny (úroveň A2), mimo jiné na
základě konverzace s rodilým mluvčím. Portugalský lektor Guilherme
Figueiredo přijížděl do Ostravy díky spolupráci s Portugalským cen‑
trem v Praze každý týden. Dalším cílem bylo zajistit setkání s co nej‑
větším množstvím odborníků a nadšenců pro obor. Proto se ve výuce
předmětů zaměřených na reálie, dějiny a kulturu Portugalska (zimní
semestr) a portugalsky mluvících zemí (letní semestr) vystřídalo vždy
několik vyučujících – portugalistky dr. Petra Svobodová (FF UK / FF
UPOL), dr. Zuzana Burianová a dr. Kateřina Ritterová (FF UPOL),
Mgr. Veronika Gadulová (doktorandka FF MU) a odbornice z praxe,
etnomuzikoložka s několikaletou zkušeností života v Brazílii, Mgr. Pe‑
tra Hniková. Každý z nich účastníky seznámil s tématy, na něž se pro‑
fesně zaměřuje – dějiny Portugalska a Brazílie, regiony Portugalska
a Brazílie a jejich zvláštnosti, portugalská hudba a fenomén fado, film,
literatura, život Brazilce, brazilská hudba, tanec a capoeira, portugal‑
sky mluvící země a území v Africe a Asii…
V rámci modulu proběhlo také několik akcí mimo standardní rá‑
mec výuky. V prosinci jsme uspořádali výstavu propojující události
listopadu 1989 a Portugalsko, věnovanou mj. přátelství Václava Havla
a portugalského prezidenta Mária Soarese. U příležitosti vernisá‑

Exkurze začíná! Studenti modulu a doprovod na cestě

Čtvrť Alfama. Zde vznikla hudba fado
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že se účastníci modulu a zájemci z řad veřejnosti setkali s ředitelem
Portugalského centra v Praze panem Joaquimem Ramosem. Studenti
modulu mimoto s p. Ramosem absolvovali hodinu portugalské kon‑
verzace… a v další konverzační cvičení se proměnilo neformální po‑
kračování vernisáže.
V květnu se několik studentů modulu zúčastnilo exkurze do Portu‑
galska pod vedením zkušené průvodkyně dr. Petry Svobodové. Naše
základna byla v Lisabonu, kde jsme navštívili například vyhlášenou
čtvrť Alfama, kde vznikla hudba fado, Belém, odkud vyplouvaly lodi
směřující do zámoří, či areál výstavy EXPO 98. Vydali jsme se ale i do
okolí portugalského hlavního města: na „konec světa“ – nejzápadnější
výběžek Evropy s názvem Cabo da Roca, do městečka Sintra a na jeho
Maurský hrad (Castelo dos Mouros), postavený v pohoří, kde vládne
překvapivé mikroklima, pro něž je typická mlha, déšť a husté porosty
kapradí. Nevynechali jsme městečko Mafra a jeho obří palác, králov‑
ské sídlo a klášter v jednom, ani Évoru, město v nejméně obydleném
portugalském kraji Alentejo, jižně od Lisabonu, s památkami sahající‑
mi do období antiky. K exkurzi patřilo množství kulinářských zážitků
(jasnou zárukou kvality jsou restaurace s nabídkou jídel psanou pouze
portugalsky a rukou J). A samozřejmě moře, které nás doprovázelo
téměř všude: na „konci světa“, poblíž Mafry, stejně jako v těsném sou‑
sedství Lisabonu, ležícího v ústí řeky Tejo – kde to z centra nikdy není
daleko na pláž.
V pilotním ročníku modulu se sešla dvacítka účastníků, z nejrůz‑
nějších oborů (geografie, románské jazyky, překladatelství, porod‑
ní asistent) a rozmanitých povolání (právník, učitelé jazyků, strojař,
manažer kvality…). Vznikla tak velmi dobře fungující skupinka, jejíž
členové se navzájem výborně doplňovali. A už po prvním semestru
vznesli na vyučující modulu dotaz, zda by mohli ve studiu portugalšti‑
ny pokračovat i poté, co modul skončí.
A dál? Pokračujeme!
Na akademický rok 2018–2019 nabízíme pro úplné začátečníky mo‑
dul Portugalština – jazyk, reálie, kultura znovu.
Kromě toho je na žádost studentů letošního pilotního ročníku
k mání také navazující modul – Portugalština 2, kde uvítáme zájemce
se vstupní úrovní A1–A2.
Přihlášku na oba moduly lze podat do 19. 8. na tomto linku: https://
portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska
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Čtvrť Belém. Odtud vyplouvaly zámořské výpravy.
(fota: Mariana Kunešová).

Pro studenty OU je studium v modulu zdarma, pro
zájemce z řad veřejnosti je lehce zpoplatněno (6 000 Kč
za oba semestry). Absolventi modulu obdrží osvědčení
o absolvování programu Celoživotního vzdělávání.
Podrobnosti ohledně modulu a akcí, které jeho vy‑
učující a fanoušci portugalštiny na OU pořádají, lze
najít také na facebookové stránce Portugalština na Os‑
travské: https://www.facebook.com/PortugalstinaOU/
Na jakékoli otázky týkající se modulu také s rados‑
tí odpoví jeho koordinátorka dr. Mariana Kunešová
(mariana.kunesova @osu.cz) nebo sekretářka katedry
romanistiky Dagmar Julínková (dagmar.julinkova@
osu.cz).
Všem, kdo modulu Portugalština- jazyk, reálie, kul‑
tura pomohli na svět – zejména katedře romanistiky,
vedení FF OU a Portugalskému centru v Praze –, ale
také všem vyučujícím modulu a letošním studentům
ze srdce děkujeme za jejich zájem, čas a nadšení. Obri‑
gado! A zájemcům o portugalštinu, i těm, kteří zatím
váhají, vzkazujeme: Venham! Vale a pena tentar.
Pojďte do toho.
Mariana KUNEŠOVÁ

Příběh studovny FF pokračuje: studovna romanistiky
Nejmladší částí studovny Filozofické fakulty je studovna romanistiky.
Celkový přívětivý dojem dotváří nový světlý nábytek a balustráda. Je
to nejzazší část komplexu studovny FF, kde je klid, a právě toho stu‑
denti hojně využívají ke studiu publikací přímo na místě.
V současné době tato studovna obsahuje téměř čtyři tisíce knihov‑
ních jednotek, jsou to španělské, francouzské, portugalské, rumunské,
italské a latinské knihy, časopisy a noviny. Bohatý knižní fond studov‑
ně věnoval mimo jiné Francouzský institut v Praze, ale i samotný špa‑
nělský král Juan Carlos II. Na prosbu bývalé paní děkanky doc. Evy
Mrhačové podpořil studium romanistiky velkorysou zásilkou knih.
Na balustrádě naleznete španělskou a francouzskou beletrii v ori‑
ginále a latinské knihy – zejména klasická díla a slovníky. Španělská
a francouzská beletrie se půjčuje ze studovny domů na celý měsíc.
V dolní části studovny je pak nejvíce zastoupena španělská a fran‑
couzská literatura, italská a rumunská pouze okrajově.

foto: Jiří Plešek

Srdečně zveme nejen všechny studenty romanistiky,
ale i ostatní zájemce o románskou kulturu.
Eva MALÁ
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ROSTEME!!!
S velkou radostí oznamujeme celé akademické obci, že po úspěšném habilitačním
řízení na FILOZOFICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY v Brně byl
panem rektorem MU, doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., k 1. 5. 2018 jmenován
docentem pro obor Pomocné vědy historické pan

Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Téma habilitační práce: Šlechticem z moci úřední. Udělování šlechtických titulů
v českých zemích 1705–1780. Téma habilitační přednášky: Udílení šlechtických titulů a s nimi spojených šlechtických atributů
Redakce Listů FF novému panu docentovi z celého srdce blahopřeje. K blahopřá‑
ní se připojuje i nejbližší rodina pana docenta – manželka Nela a děti Olga a David.

Článek našeho absolventa Jiřího Měsíce v květnových Listech
o španělské koridě vyvolal zájem akademické obce. Vyšlo také
najevo, že tématem býčích zápasů se zabývala ve své diplomové
práci naše studentka španělštiny Kristýna Kucharíková. S té‑
matem vystoupila na letošní studentské vědecké konferenci ka‑
tedry romanistiky a získala Cenu publika. Pro Listy FF napsala
stručný obsah své práce.

Spor o býčí zápasy

Korida, kulturní poklad Španělska, se pořádá hlavně u příleži‑
tosti národních svátků a většina Španělů si oslavu bez koridy
nedokáže ani představit. Býčí zápasy se tak staly neodmyslitel‑
nou součástí španělských tradic a zvyků a mnozí je považují
za symbol Španělska. Avšak v souvislosti s vývojem etického
uvědomění vztahu ke zvířatům vystupuje stále víc lidí, kteří
považují býčí zápasy za týrání zvířat a bojují za jejich skonco‑
vání. Proto se korida stala nekončícím kontroverzním téma‑
tem, které rozděluje společnost na dva různé tábory. Na jedné
straně stojí obránci tradic a milovníci hovězího masa a na dru‑
hé straně ochránci zvířat, kteří býčí zápasy pokládají za ne‑
smyslné krvavé vystoupení.
Na jednu stranu, obhájci koridy jí připisují výrazy jako
krása, rituál, radost, umělecká hodnota či svoboda, kterými
ji chtějí ospravedlnit. Navíc, podle mnoha znalců, býčí zápasy
mají pozitivní dopad hlavně z ekonomického hlediska, neboť
přitahují mnoho cizinců, což výrazně přispívá k růstu španěl‑
ského cestovního ruchu.
Na druhou stranu, podle ochránců zvířat, jde o veřejné tý‑
rání, mučení a usmrcení savce a je naprosto nepřípustné legiti‑
movat tuto podívanou s argumenty, jako je estetika či tradice
národa, ale naopak by měla být zakázána. Ochránci práv zvířat
se odvolávají především na zacházení s býky, jejich zneužívání
a mučení během zápasu, ve kterém býk utrží mnoho krvavých
ran a do těla jsou mu zabodávány dlouhá kopí za účelem osla‑
bit ho. Není tedy divu, že zanedlouho po zahájení představení
je možné vidět býka vyčerpaného s vypláznutým jazykem. Aby
toho nebylo málo, na úplném konci představení se býkovi uře‑
žou uši a ocas, za účelem trofeje pro matadora. Podle různých
videonahrávek je někdy býk během tohoto aktu stále ještě na
živu a kope nohama, zatímco mu řežou uši. Bohužel, nejde jen
o samotný zápas, neboť trýznění začíná již dlouho předtím,

než býci vstoupí do arény. Už samotný transport býky oslabuje,
neboť během cesty nedostávají najíst ani napít, a když už, tak
pouze slanou vodu, aby ještě více trpěli žízní. V mnohých pří‑
padech jim jsou zkracovány rohy bez anestezie, čímž přijdou
o svou nejdůležitější zbraň v boji. Oči jim mažou vazelínou,
aby se jim zhoršil zrak, a cpou jim bavlnu do nosu, aby se jim
obtížně dýchalo. Dále je řežou do kopyt a rány jim pomazá‑
vají terpentýnem. V neposlední řadě, aby toho nebylo málo,
jim pokrývají uši kousky vlhkých novin, aby přišli o rovno‑
váhu i reflexy. Není se tedy čemu divit, že býk v aréně nemá
sebemenší šanci přežít. Bohužel oběťmi této brutality jsou také
koně, kteří musí snášet údery býčích rohů. Ty jim způsobují
vnitřní krvácení nebo i otevřené rány a roztržení vnitřností,
i když jsou kryté náprsní deskou. Aby koně déle vydrželi, jsou
nadopováni drogami, často i morfinem, a mají zakryté oči, aby
neviděli blížícího se býka a nesnažili se tak utéct. Také podstu‑
pují řezání hlasivek, aby nemohli řvát bolestí a nevzbudili tak
u lidí soucit a lítost. Vedle organizací, které bojují za práva zví‑
řat obecně, jako je například ADDA, FAACE nebo WSPA, exi‑
stuje i nevládní organizace CAS Internacional, která se zabývá
výhradně býčími zápasy po celém světě. Prostřednictvím růz‑
ných akcí, demonstrací, internetových kampaní a protestů bo‑
jují proti pořádání býčích zápasů a dalším formám zneužívání.
Rozepře mezi milovníky tradice a ochránci zvířat můžeme
nalézt v každé zemi, ve které se býčí zápasy pořádají. Napří‑
klad v celém Španělsku, až na dvě výjimky. Těmi jsou Kanár‑
ské ostrovy, které zakázaly konání koridy, ale povolily zápasy
kohoutí, a Katalánsko, které se od Španělska distancuje vše‑
možnými způsoby. Jedním z nich je právě prohibice býčích
zápasů, lze tedy říct, že za tímto zákazem stojí spíše politické
důvody než ty etické. V ostatních částech světa je organizová‑
ní býčích zápasů legální jen v osmi dalších zemích. Jedná se
o Francii a Portugalsko v Evropě a Ekvádor, Kolumbii, Me‑
xiko, Peru a Venezuelu v Americe. Ve všech těchto zemích se
ale setkáme s rozpolcením veřejnosti na dva tábory, zastávající
opačný názor na koridu a národní tradice.
Jak je vidět, téma je značně kontroverzní, každá ze stran
předkládá racionální argumenty. Nejhorší je, že úřady, politici
a vlády z populistických důvodů přitakají vždy oběma stra‑
nám. Takže vznikají zákony jak na ochranu národních tradic,
tak na ochranu zvířat. Že nejde obojí skloubit, politici už

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity							
neřeší. Takže je možné obojí. Převáží‑li argumenty ochránců
zvířat, býčí zápasy budou postupně ustávat a pomalu zmizí
spojitost mezi koridou a Španělskem. Ale stejně tak se může
stát, že posílí vlastenecké tendence a ochrana lokálních tradic
a korida bude ještě dlouho součástí španělské kulturní identi‑
ty. Vše ukáže čas.
Kristýna KUCHARÍKOVÁ,
studentka FF

Z diskuse k tématu

Z vyjádření Jiřího Měsíce, autora článku o koridě (Listy FF,
květen 18) k článku naší studentky Kuchaříkové: Nechci kori‑
du obhajovat, ale ten článek je za hranou. Většina organizací
bojujících za práva zvířat přichází s pomluvami, aby koridu
veřejnosti znechutila. Býčí zápasy jsou kontrolované pomocí
tzv. Reglas taurinas. Zvířata musí být před zápasem v perfekt‑
ním stavu, nemůžou být nijak zraněná nebo oslabená. Koně
v žádném případě fyzicky netrpí, celé tělo mají chráněné…
Vložil jsem do autorčina textu komentáře ke sporným místům
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(redakce je autorce předá).
Doporučil bych studentce dvě knihy francouzského filo‑
sofa Francise Wolffa ze Sorbonny, který se této problemati‑
ce věnuje: Francis Wolff – *50 raisons de défendre la corrida*
Francis Wolff – *Philosophie de la corrida*
Jiří MĚSÍC, Sevilla
Z vyjádření doc. Evy Mrhačové, FF OU: Bolestí ve vztahu člo‑
věka ke zvířatům je víc než problém korida, která, ať ji hodno‑
tíme jakkoli, je součástí španělské kultury. Mojí bolestí jsou
například porcovaní psi na tržištích ve Vietnamu i jinde v Asii
a u nás množírny psů, žijících v klecích ve strašných podmín‑
kách. PES, NEJLEPŠÍ ZVÍŘECÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA, jediné
zvíře, které v případě hrozícího nebezpečí brání svého pána
až do konce.
Eva MRHAČOVÁ

Valašsko — historie a kultura II. Obživa
Uplynulo pět let od konání mezinárodní a mezioborové kon‑
ference Valašsko – historie a kultura (18.–20. 9. 2013), která
se uskutečnila z iniciativy FF OU a Valašského muzea v pří‑
rodě v Rožnově pod Radhoštěm (VMP). O rok později vyšla
stejnojmenná monografie složená z přednesených referátů,
která byla velmi brzy vyprodána. Že téma Valašska neztrácí
na atraktivitě, dokázal i druhý ročník konference s tématem
„obživa“, kterého se zúčastnilo 50 referujících se 43 referáty
z různých humanitních oborů (sekce historická, etnografická,
literárněvědná, jazykovědná a uměnovědná). Konference se
konala ve dnech 23.–25. 5. 2018 opět v Rožnově pod Radhoš‑
těm. Bohatě diskutované referáty dokazující živou problema‑
tiku zahrnovaly pracovní, sociální a kulturní aspekty i sepětí
člověka s historickou, kulturní a materiální stránkou, zejmé‑
na pak s hospodařením, rukodělnou zručností, se sociálními
vztahy, zvyky a rituály.
Mezioborová setkání bývají pro účastníky jednání inspi‑
rující a obohacují. Letošní konference se zúčastnili odborníci
z vysokých škol (mezi nimi 14 pracovníků FF OU), vědeckých
ústavů a muzeí. Těší nás, že pozvolna dochází ke generační
obměně účastníků a že odborný zájem o specifické regionální
oblasti se již dávno vymanil z provinčních hranic a rozvíjí se
velmi dynamicky.
Součástí konference byly různé doprovodné akce – jako
promítání etnografických snímků, včetně premiéry dokumen‑
tárního filmu otce a syna Smrčkových Říkejte mi strýcu, verni‑
sáž dvou výstav, křest knihy zúčastněných ruských badatelů,
ale také exkurze na právě rekonstruovaný Jurkovičův Libu‑
šín na Pustevnách. Věříme, že spolupráce VMP s OU přinese
oboustranný užitek a dojde k jejímu pokračování. Nyní se zá‑
jemci o problematiku již mohou těšit na vydání další reprezen‑
tativní knihy, která zahrne letošní konferenční příspěvky. Na
pultech knihkupectví by se měla objevit na jaře 2019.

Prof. S. Urbanová, ředitelka Centra regionálních studií FF OU,
a Jindřich Ondruš, ředitel Valašského muzea v přírodě (VMP),
zahajují konferenci.

Obecenstvo během prvního konferenčního dne. (fota: Jan Kolář)

Svatava URBANOVÁ,
Jakub IVANEK
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Pobyt studentů Opolské univerzity na katedře české literatury
V březnu k nám na katedru české literatury zavítalo na dvou‑
měsíční studijní pobyt devět studentů oboru Čeština ve sféře
podnikání z Opolské univerzity. Studenti navštěvovali vybra‑
né předměty a zajímavé akce pořádané katedrou. Ve volném
čase poznávali turistické atrakce Ostravy a okolí.
Proč jste se rozhodli studovat Češtinu ve sféře podnikání?
Magda: Rozhodla jsem se pro tento obor, protože považuji
češtinu za velmi zajímavou a líbí se mi, jak zní. Také se zají‑
mám o českou kulturu a historii.
Karolina: Vybrala jsem si obor s českým jazykem, protože
jsem se o tuto zemi a její kulturu vždy zajímala.
Maks: Rozhodl jsem se začít studovat český jazyk, protože je
důležitou součástí slovanské kultury, která je jednou z oblastí
mého zájmu.
Polina: Přemýšlím o svém dalším uplatnění a považuji stu‑
dium Češtiny ve sféře podnikání za zajímavou investici do své
budoucnosti, protože bych pak chtěla pracovat a žít v Čechách.
Jak hodnotíte svůj pobyt na Ostravské univerzitě? Splnil vaše
očekávání?
Magda: Díky pobytu jsem si vylepšila aktivní češtinu a už se
nebojím ji používat, což je pro mě hodně důležité. Navštěvova‑
la jsem výuku Češtiny pro cizince a další předměty na Katedře
české literatury, např. Moderní literaturu, Českou literaturu
po roce 1945 atd.
Karolina: Pobyt mi rozhodně přinesl řadu možností osob‑
ního rozvoje, v oblasti jak komunikace, tak samostatnosti.
Mohu potvrdit, že ve všech ohledech splnil moje očekávání.
Nejvíce se mi líbila Čeština pro cizince.
Maks: Díky pobytu jsem získal větší jistotu v komunikaci
v češtině. Byl jsem také nadmíru spokojený s hodinami Češti‑
ny pro cizince, které byly vedeny velice zajímavým způsobem.
Polina: Výuka na Ostravské univerzitě mi poskytla možnost
více se s češtinou seznámit a odposlouchat si ji.

Výlet polských studentů na Landek. (foto Polina Kowal)

Jak na vás Ostrava zapůsobila?
Magda: V Ostravě jsem se cítila svobodně a jako doma. Po‑
znala jsem mnoho skvělých lidí a výborně jsem se tu bavila.
Líbí se mi, že přes svou velikost je Ostrava klidné město s ko‑
morní atmosférou.
Karolina: Ostravu si zapamatuji jako přátelské a otevřené
město, kam se můžu vždy vrátit. Líbí se mi, že je velmi rozlehlá
a každý si zde najde něco pro sebe. V mém srdci navždy zůsta‑
ne halda Ema a studentský klub Áčko s velmi milými lidmi!
Maks: Ostravu si budu pamatovat jako příjemné a zajíma‑
vé město, zároveň otevřené lidem mnoha kultur a národností.
Mám rovněž velkou radost z navázání přátelství s lidmi z růz‑
ných zemí. Ostrava je město, které stojí za vidění a mohu ji jen
doporučit, protože jsem se tu sám cítil jako doma.
Polina: Díky pobytu jsem poznala velice milé a přátelské
lidi. Ostravu mám spojenou se skvělými zážitky a novými
zkušenostmi. Pobyt mi dal spoustu možností a určitě to nebyla
moje poslední návštěva města a této země. Těším se, že budu
moci češtinu dále využívat.
Za odpovědi děkuje Monika Szturcová (studentka KCL)

Je antinatalismus hrozbou?
Pojmem antinatalismus bývá obvykle míněn filosofický postoj
ztotožňující život s utrpením, v důsledku čehož jej podle anti‑
natalistů není výhodné ani eticky ospravedlnitelné preferovat
v porovnání s alternativním stavem nebytí. Preferenci života
naopak považují za nerozumný, byť z psychologického hle‑
diska pochopitelný postoj. Antinatalismus tedy vyhraněným
způsobem odpovídá na přinejmenším dva okruhy tradičních
filosofických otázek, totiž má‑li lidský život vůbec nějakou
hodnotu a zda by nebylo výhodnějším spáchat raději sebe‑
vraždu. Nutno dodat, že zatímco ohledně první z uvedených
otázek mají antinatalisté obvykle jasno, v odpovědi na druhou
z nich už se jednak mnohdy vůbec neshodnou a jednak ji ne‑
považují za nijak zásadní. Originální řešení, jež sami navrhují
a jež činí antinatalismus antinatalismem, totiž spočívá v ně‑
čem jiném: v systematickém neplození.

Na první pohled se takové řešení sice může jevit poněkud
kuriózně, úvaha, z níž antinatalisté vycházejí, je však pros‑
tá. Právě rezignace na další rozmnožování (beztak už dávno
nadmíru přemnoženého) lidského rodu je totiž jediným sku‑
tečně účinným způsobem, jak se jednou provždy definitivně
vyhnout naprosto veškerému utrpení, jaké život ve větší či
menší míře nevyhnutelně obnáší. Kde není život, tam není
možné žádné utrpení, tedy dokonce ani utrpení plynoucí z de‑
finitivního propásnutí oné jedinečné možnosti, za jakou bývá
obvykle považováno právě zrození. Taková je ve zkratce před‑
stava zakladatele tohoto hnutí, Davida Benatara, jenž se své
argumenty aktuálně chystá představit na mezinárodní antina‑
talistické konferenci v Praze (30. 5. 2018), na jejíž organizaci se
podílí taktéž Katedra filozofie FF OU. Po skončení konference
se Benatar posléze přesune do Ostravy, kde se podělí o dal‑
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ší ze svých poznatků, tentokrát však už z jiné oblasti etiky:
bude se zabývat diskriminací mužů (1. 6. 2018). Kdože je tedy
onou tajemnou osobou, o niž najednou Česká republika začala
projevovat tak podezřele nebývalý zájem? Nepředstavuje kon‑
krétně pro naši zemi, s již tak poměrně kritickou porodnostní
mírou, nějaké nebezpečí?
Na první pohled se jedná o obyčejného akademika, ostatně
v současnosti působí jako vedoucí Katedry filosofie na Uni‑
verzitě v Kapském městě. Do oblasti jeho zájmu spadají etické
otázky týkající se zejména praktické etiky, jejichž spektrum
znázorňuje obsah knihy Ethics for Everyday. Jedná se napří‑
klad o témata humoru, homosexuality, zneužívání dětí, ve‑
getariánství, autorských práv, drogové závislosti, ekologie či
odpouštění. Obzvláště citovaná jsou jeho pojednání o lékař‑
ské etice, editoval také monografie Life, Death & Meaning či
Cutting to the Core. Na jeho příspěvky je možno narazit také
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v časopisech, jako je The American Journal of Bioethics, Jour‑
nal of Applied Philosophy, American Philosophical Quarterly či
British Medical Journal.
Největší rozruch však vzbudila právě kniha Better Never to
Have Been, v níž popisuje svůj návrh regulovaného vyhynutí
lidstva. Dokonce jej zařadila mezi finalisty soutěže o nejpodiv‑
nější titul roku, vyhlášené týdeníkem The Bookseller, přičemž
právě česká kultura se může pyšnit jejím vůbec prvním pře‑
kladem pod názvem Nebýt či být. Kontroverzní je taktéž kniha
o diskriminaci mužů a chlapců The Second Sexism a argumen‑
ty z Better Never to Have Been rozvinul posléze ještě v knihách
Debating Procreation či The Human Predicament. Ať už se tedy
pro nás jeho myšlenky stanou hrozbou nebo nás naopak obo‑
hatí, jedno je jisté, určitě nám bude mít mnoho co sdělit.
Kateřina LOCHMANOVÁ,
studentka FF

Červnové promoce na Filozofické fakultě
Společenský sál Domu kultury města Ostravy byl v posled‑
ním červnovém týdnu dějištěm promocí absolventů Filozo‑
fické fakulty
V pondělí 25. června zde proběhla promoce absolven‑
tů již XII. běhu Univerzity třetího věku Filozofické fakulty
Ostravské univerzity. Vzdělávání občanů postproduktivního
věku začala naše fakulta realizovat již na počátku 90. let mi‑
nulého století a od jejího počátku se tato forma edukace těší
z řad veřejnosti velkému zájmu. Ve čtyřsemestrálním cyklu
přednášek téměř pět set frekventantů absolvovalo studium
v některém ze tří nabízených oborů: Kultura a život v evrop‑
ských městech od středověku do současnosti (garant dr. Jung)
Úvod do moderní psychologie (garant doc. Mlčák) a Evropské
královské rody (garant dr. Rodan).
Na dalších akademických obřadech se o pocity štěstí a ra‑
dosti se svými blízkými podělili studentky a studenti naší
fakulty, kteří úspěšně zvládli úskalí státních závěrečných
zkoušek. Vysokoškolské diplomy zde převzalo 160 absolven‑
tek a absolventů bakalářského studia a sedmdesát šest nových
nositelů a nositelek magisterského titulu. Součástí akademické
ceremonie byla rovněž promoce tří magistrů, kteří vykonali
státní rigorózní zkoušku, a získali tak právo užívat akademic‑
ký titul PhDr. Slavnostní atmosféru obřadů umocnilo vystou‑
pení flétnového tria studentek Fakulty umění.
Jana BOLKOVÁ

fota: J. Šulda a K. Kolowratová

VŠEM STUDENTŮM FF OU!
Zažili jste o prázdninách něco krásného/výjimečného? Napište o tom do zářijových LISTů FF.
Redakce Listů vyhlašuje soutěž o nejzajímavější studentskou esej na téma
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20-ti řádkový text a foto vážící se k zážitku pošlete na e-mailovou adresu eva.mrhacova@osu.cz
do 20. září 2018. Nejlepší esej odmění p. děkan částkou 1 000 Kč.
Redakce Listů FF
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ
TROCHU JINAK
Mgr. Vladimír MIČULKA, do roku 2014 člen redakce Listů,
u nás úspěšně obhájil magisterský titul v roce 2014. Už téma
jeho diplomové práce Nietzsche Bromios: Dionýský pohled na
řeckou filosofii napovídá, že se tak stalo na katedře filozofie.
Co dělá teď, čím se živí, není přesně známo, z jednoho na‑
šeho setkání u kostela svatého Václava si pamatuji pouze to, že
bydlí v centru našeho města v domě, za nímž mu do okna roste
a kvete obrovitý nádherný kaštan.
V minulém čísle Listů se čtenáři dozvěděli, že navštívil své‑
ho přítele Jiřího Měsíce v Seville, že společně navštívili koridu
(na fotografii zde stojí oba před slavnou sevillskou arénou) a že
o svých dojmech z tohoto krásného andaluského města napíší
pár článků do Listů FF.
Vláďo, než jsi od nás po promoci odešel, ptala jsem se Tě, co
budeš dělat. S humorem sobě vlastním jsi mi řekl: „V krásných
vinárnách se budu věnovat dobrému vínu a krásným ženám.“
Daří se Ti tento cíl naplňovat?“
„No…Od podzimu roku 2016 pracuji v Numismatice Ostrava
v Ostravě‑Přívoze a vínu, které zůstalo mým koníčkem, jsem se
začal věnovat i po obchodní stránce. Při všech aktivitách se stále

snažím udržet si alespoň desetinový úvazek kavárenského po‑
valeče, který je důležitý pro někdy nelehký život ve městě, které
mám přes všechno rád i v době, kdy tolik našich blízkých odchá‑
zí do hlavního města nebo ještě mnohem dál…“
A nyní už čtěte další zážitky ze Sevilly…
Eva MRHAČOVÁ

Náš člověk v Seville 2.
Parfém Sevilly

Za svých studií na filozofické fakultě
jsem měl velmi rád přednášky docen‑
ta Petra Holého, který nám při jedné
z nich zasněně vyprávěl o nádherné
vůni meruňkového sadu. Tato vzpo‑
mínka mi po letech vytanula na mysli
a získala mladší exotičtější sestřičku,
když jsem díky pozvání dobrého přítele
Jirky Měsíce navštívil andaluské hlav‑
ní město Sevillu. Bylo velikým štěstím
tam dorazit právě v období, kdy je její centrum naplněno vůní
kvetoucích pomerančovníků. Pro město je získala vlna zámoř‑
ských objevů, stejně jako přinesla narůst bohatství, významu
a slávy. Nesčetně těchto stromů lemuje úzké ulice a dodává stín
desítkám prostranství, jejichž jména i při té nejmenší rozloze
začínají hrdě znějícím slovem plaza.
Jak popsat vůni pomerančových květů? Svůj nos jsem pře‑
ci jen cvičil ponejvíc při degustaci vín, nikoliv jako parfémář.
Řekl bych, že se velice blíží vůni pomeranče, jak ji známe, ale
je jemnější, jaksi na „vyšší tónině“, a komplexnější, snad v ní
lze dokonce nalézt i nuance konvalinek.
Sám sebe by však vytrestal ten, kdo by chtěl utrhnout
a ochutnat plod. Pomeranče tohoto druhu pomerančovníku
se totiž vyznačují vysokým stupněm kyselosti. Z toho mimo
jiné plyne praktický důsledek: stromy nejsou obsypány hejny

lačných turistů. Ovšem sem tam se přeci jen
někdo napálí a překvapeně zkřiví ústa… Čas
k očesání však nakonec stejně nastane a pome‑
ranče poslouží jako základní surovina k výrobě
kyselejších marmelád, jež mají v oblibě Britové.
Nakonec si k tématu, které by si zasloužilo
spíše haiku než prozaické vyjádření, dovolím
přidat dva střípky z mého sevillského pobý‑
vání… Sedím pod pomerančovníky před ta‑
bernou na Plaza los Terceros a usrkávám silné
espresso. Koutkem oka vidím u vedlejšího stolu stařenku, jak
mě zvědavě pozoruje. Po chvíli na mě promlouvá, ale je mi líto
hned odseknout, že její řečí nemluvím. Nakonec nemám na
výběr. Usměje se, pozvedne jeden z padlých květů a přivoní.
Také se usměji a její gesto–rituál napodobím. Začne se smát
ještě srdečněji a říká něco, co si neumětelsky překládám (či
možná domýšlím) jako „nemluvíš, ale přece si rozumíme“.
Jiný den, tentokrát na Plaza de San Andres. Vůně pome‑
rančovníků opět nechybí. Vychutnáváme si ji s Jirkou a jeho
půvabnou přítelkyní Estrellou společně se snídaní a paprsky
slunce, které se vyhupuje nad střechy starých domů. Estrella
mi říká „This is paradise“ a mně se už poněkolikáté honí hlavou
oblíbený Nietzscheho aforismus: „Zahrádka, fíky, trocha sýra
a k tomu tři čtyři dobří přátelé – to byla Epikúrova hojnost“.
Vladimír MIČULKA
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PAMĚŤ
Ostravské lauby
Lauby byly ve své době něco jako Stodolní v nedávných časech
své největší slávy: centrum obchodu, zábavy i neřesti. Byly zde
židovské kořalny, ale i podniky, které si hrály na „velký svět“.
Ostrava nemá bohatou historii. Až do 19. století byla v regi‑
onu větší a významnější města. Teprve průmyslová revoluce,
uhlí, železo, chemická výroba, učinila z Ostravy velkoměsto.
Proto není divu, že si každé vazby na minulost mimořádně vá‑
žíme, zejména poté, co těžký průmysl z města pomalu mizí.
Zachraňoval se kostel sv. Václava, ne pro jeho zvláštní umělec‑
kou hodnotu, ale protože je to nejstarší památka, svědek stře‑
dověké epochy města. Podobně obyvatelé uvítali revitalizaci
slezskoostravského hradu, byť památkářsky problematickou.
Jsme rádi, že byl zachován pěkný ráz centrálního náměstí, jež
bylo už ve středověku rozvrženo do překvapivých rozměrů.
150 let se v Ostravě staré bouralo a budovalo se nové, dosud
nevídané. Teď už jsme s modernizací opatrnější, nemyslíme
si, že je kvůli ní nutno ztratit vazbu s minulostí. Bylo to vidět
na mimořádném zájmu veřejnosti o archeologický výzkum
v centru Moravské Ostravy, kdykoli se někde něco opravova‑
lo. Kolem kostela sv. Václava bývalo kdysi pohřebiště. Velký
městský hřbitov byl i v prostoru dnešní Puchmajerovy ulice.
Občané užasle hleděli na vrstvy kostí skryté jen kousek pod
povrchem před knihkupectvím Artforum a Karmelitánským
nakladatelstvím. Při hloubení základů kancelářské budovy na
rohu ulic Sokolská a 28. října jsme mohli vidět několik úrovní
původních dlážděných ulic města. Rozsáhlá rekonstrukce Ma‑
sarykova náměstí ukázala občanům, že město mělo vždycky
problémy s udržením kvalitního povrchu veřejného prostoru,
který by sloužil jak pěším, tak povozům. Nyní můžeme opět
na čas nahlédnout do ostravského podzemí při záchranném
archeologickém průzkumu na místě, kde poměrně nedávno
ještě stávaly slavné Lauby.
Výstavní měšťanské kamenné domy s podloubím lemovaly
přinejmenším část hlavního náměstí i přilehlých ulic, podob‑
ně jako třeba v Místku, Novém Jičíně nebo Příboře. Příliv no‑
vého obyvatelstva za průmyslem však zcela změnil charakter
Moravské Ostravy. Do centra města s dosud ještě pozdně stře‑
dověkým charakterem zástavby se hrnul nový život. A právě
v ulici zvané Velká se kumuloval čilý obchodní ruch. V dru‑
hé polovině 19. století zde vznikly obchody, hostince, šantá‑
ny, pivnice i kořalny, nevěstince i vetešnictví. Místo se záhy
svérázně odlišilo od výstavních bulvárů, jimiž se stala ulice
Nádražní a dnešní 28. října. Pod „lauby“ propíjeli havíři výpla‑
ty, fešné číšnice nabízely různé služby, odehrávaly se zde buj‑
né oslavy i rodinné tragédie. Právě toto „topos“ a jeho „typy“
vešlo do legend i do literatury a spoluutvářelo dobový obraz
města přelomu 19. a 20. století. (Profesor Milan Myška o tom
píše v populární brožuře Kněžky Venušiny, Repronis 2006.)
Proto pamětníci litovali, když se staré Lauby poroučely k zemi

Lauby v 60. letech 20. století. Pohled od muzea
(foto: Archiv města Ostravy)

Totéž místo dnes

Staré sklepy v domech
s podloubím

fota: Vladimír Šiler

(postupně po roce 1958), protože budovy se jevily jako neopra‑
vitelné a hyzdily tvář moderního města.
Ostravští umělci a patrioti okupovali jeden z posledních
dvou oblouků pod muzeem a vytvořili zde Galerii Lauby, kde
vystavují svá díla nebo konají performance a současně tak oži‑
vují genia loci.
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Území za muzeem dlouho sloužilo jako parkoviště. Nyní
zde mají vyrůst „Nové lauby“, obytný blok domů s obchody
a kancelářemi, jehož průčelí bude symbolicky připomínat ně‑
kdejší podloubí. Archeologové, které můžeme vidět při práci,
zjistili, že některé části sklepů po zbouraných domech jsou až
ze 16. století. V sondách byly nalezeny předměty ze 13. až 15.
století. Průzkum bude pokračovat i v místě parkoviště, kde
mívali měšťané hospodářské zázemí, chlívky a žumpy, archeo‑

logy obzvláště ceněné. Nejsou to nálezy umělecké nebo histo‑
rické ceny. Ale po letech, kdy Ostravou lidé jen migrovali za
prací a mísily se zde rozmanité etnické, jazykové, náboženské
i kulturní typy, mají dnešní obyvatelé potřebu kořenů a tradic.
Proto má být v nové budově část podlahy prosklená, aby bylo
vidět, že i Ostrava má nějakou minulost – a paměť.
Vladimír ŠILER

ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
ŠKOLA — ZÁKLAD ŽIVOTA
Odborná i širší veřejnost už léta diskutuje o podobě maturit‑
ní zkoušky a děsí se počtu neúspěšných, jakmile se maturita
zpřísní na státně standardizovanou kvalitu. Méně už se mluví
o tom, že za propadlíky může už školství základní – ale i na‑
stavení podmínek přijetí na školy vysoké, protože na ty vlastně
cílí středoškolská výuka. K diskusi přispívá i nová publika‑
ce Lesk a bída vzdělávání: Vysoké školství jako zrcadlo české
společnosti v časech volného trhu (Universum, 2018). Napsala
ji profesorka Vlad. Dvořáková, dlouholetá šéfka Akreditační
komise, přísná a obávaná, a Jiří Smrčka, tajemník komise, ab‑
solvent doktorského studia naší fakulty.
K tématu kvality vysokých škol bych se ráda také vyjádřila
z pozice studentky, která se s realitou vysokého školství a s ná‑
zory jiných studentů, ale také vysokoškolských pedagogů se‑
tkává takřka denně.
Vysoké školy si v poslední době stěžují na nedostatek finan‑
cí – a vlastně i studentů (demografický propad). Může to mít
vliv na kvalitu? Máme obory, které si stabilně udržují prestiž,
ale jejich výjimečnost často spočívá v pouhém zakonzervování
osvědčených postupů (například omezený počet studentů pro‑
šlých přísným přijímacím řízením nebo úzká specializace či
otevření oboru jednou za několik let). K takovým exkluzivním
oborům patří třeba egyptologie na Karlově univerzitě. Tyto
výjimky však nepředstavují model tzv. moderního školství
Moderní školství si nyní můžeme projít s hypotetickým stu‑
dentem od přijímacích zkoušek až po státnice. Je velký rozdíl
mezi čerstvým maturantem (bažantem) a ostříleným studen‑
tem (mazákem). Maturant, „čistá duše“, nemá většinou ani tu‑
šení, jak funguje vysokoškolské prostředí, co jsou to studijní
obory, jaké jsou mezi nimi rozdíly, v čem spočívá náplň studia
ani profese absolventů. Vybral si obor na základě idealistic‑
kých představ a povrchních znalostí. Škol je mnoho, a tak po‑
dal přihlášky na více z nich. Vzhledem k tomu, že přijímací
nároky klesají téměř k nule, dostal se na více oborů. Ale po ná‑
stupu do prvního ročníku přijde šok. Oproti detailně řízené‑
mu a kontrolovanému studiu na střední škole se od něj najed‑
nou nečeká nic – nic menšího než dospělost a odpovědnost ve
formě samostudia. Po půl roce volnosti přijde zkouškové ob‑
dobí – a náš bažant se pomalu stává mazákem, protože začíná
chápat obsah a smysl svého zvoleného oboru. A přichází na to,

že studuje něco úplně jiného, než myslel a chtěl. Pro spoustu
studentů se tak první ročník stává prodlouženým přijímacím
řízením (jež se vlastně nekonalo). Někteří mazáci mění obor
po roce, po dvou. Mnozí se mění ve věčné studenty, kteří buď
dále zkoušejí nové obory, nebo se stávají inventářem na tom
původním. A příliš četní tvoří černá čísla „odpadu“, nedostu‑
dovaných.
Dejme tomu, že náš student úspěšně dokončí bakalářský
stupeň – a když se rozhlédne po trhu práce a celku společ‑
nosti, zjistí, že bakalářský titul mezitím devalvoval na úroveň
někdejší maturity. Nezbývá mu než pokračovat k titulu magi‑
sterskému.
Jak již mohl čtenář postřehnout, vidím jako jeden z problé‑
mů současného vysokého školství jeho masovost. Společnost
si váží vzdělání, miluje tituly, ale na školy vysílá adepty bez
reálných předpokladů pro studium na vysoké škole. Univerzi‑
ty na to reagují snížením nároků kladených na vysokoškoláky
jak při přijímacích zkouškách, tak i při státnicích. Ale přitom
požadují víc peněz. Není to „finanční nenažranost“?, ptá se ve‑
řejnost.
Musíme ale vidět vsazení univerzit do kontextu celého ve‑
řejného vzdělávání. Nejen že univerzity mají k dispozici tako‑
vý materiál (tj. maturant), jaký je jim připraven už na před‑
chozích stupních vzdělávacího systému, ale také se s těmito
stupni dělí o omezené finanční zdroje. Tyto prostředky také
spolu s politickou poptávkou určují styl vzdělávání, a konečně
i výsledný produkt (tzn. absolventa vysoké školy), na který si
často veřejné mínění tolik stěžuje. Je tedy zjevné, že dílčí změ‑
ny ve způsobu vzdělávání studentů pravděpodobně nepovedou
ke zvýšení kvality absolventů.
Pouze hluboká reforma vzdělávacího systému jako celku,
tzn. od základního po vysoké školství, provedená důsledně
a s dlouhodobou perspektivou, nezávisle na momentální po‑
litické scéně, ostatně vždy nestabilní, by mohla přinést změnu
k lepšímu. Ovšem současná cesta (univerzita v „každé vesni‑
ci“) ani cesta minulá (elitářské obory) nemohou být moderní
cestou českého vzdělávacího systému 21. století.
Barbora MICHLOVÁ,
studentka FF

