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Poklady evropských galerií a muzeí
Vatikánská muzea I.
Vatikánská muzea (Musei Vaticani) jsou nejpřepychovějším muzejním 
a galerijním celkem na světě. Obsahují jedinečné umělecké sbírky, které 
během mnoha staletí nashromáždili papežové. Chloubou je především 
největší sbírka klasických soch, ale rozsáhlé jsou i kolekce etruského, 
egyptského, středověkého a renesančního umění.

Počátky Vatikánských muzeí jsou spjaty s papežem Juliem II. (1503-
1513). Ten jako první svou sbírku starověkých soch vystavil.

První muzeum vzniklo v roce 1772 za papeže Klimenta XIV. Najde-
me v něm originály řeckých a římských soch a římské kopie řeckých 
soch. V 19. století vznikla další muzea, např. Etruské muzeum (1837) 
s četnými etruskými sochami, vázami, sarkofágy a šperky, Egyptské 
muzeum (1837) s mnoha artefakty a sochami, které přivezli jako kořist 
římští císaři a vojáci.

Ve 20. století přibyla další muzea, např. Muzeum moderního nábo-
ženského umění.

Zajímavé jsou i soukromé pokoje papežů, z nichž nejkrásněj-
ší je komplex čtyř pokojů vyzdobených freskami Raffaelovými  
(Stanze di Raffaelo).

Jedinečnou, sto dvacet metrů dlouhou Galerii map zdobí 40 fresek ze 
16. století, znázorňujících mapy jednotlivých italských regionů té doby.

Marek ZÁGORA, 
absolvent FF OU

Tuja, matka faraona Ramesse II. (13. století př. n. l.).
Mars z Todi (5. století před n. l.).
Nil (3. století př. n. l.).
Laokoon a jeho synové (2. polovina 1. století př. n. l., nebo počátek 1. 
století n. l.).
Císař Augustus (začátek 1. století).
Dobrý pastýř (290-310).
Raně křesťanský sarkofág (325-350).
Mojžíš (1120-1130).
Giotto, Stefaneschiho triptych (kolem 1300).
Melozzo da Forlì, Papež Sixtus IV. (1477).
Leonardo da Vinci, Svatý Jeroným (1480).
Raffael Santi, Athénská škola (1509-1510).
Stanze di Raffaelo
Strop v Galerii map
Velký sál Vatikánské knihovny

Nil (3. století př. n. l.)

Velký sál Vatikánské knihovny
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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 každého čísla Listů přijímá redakce vždy do 20. dne každého měsíce (adresa: eva.mrhacova@osu.cz) 
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Tuja, matka faraona 
Ramesse II. 

(13. století př. n. l.)

Císař Augustus (začátek 
1. století)

Dobrý pastýř 
(290-310) Mojžíš (1120-1130)Raffael Santi, Athénská škola (1509-1510)

Strop v Galerii map
Laokoon a jeho synové (2. polovina 1. století 

př. n. l., nebo počátek 1. století n. l.)

Mars z Todi (5. 
století před n. l.)

Raně křesťanský sarkofág (325-350)
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Leonardo da Vinci, 
Svatý Jeroným (1480) Giotto, Stefaneschiho triptych (kolem 1300)

Stanze di Raffaelo

Melozzo da Forlì, 
Papež Sixtus IV. (1477)

Nová nabídka čtenářům Listů
V  červnovém čísle Listů jsme studentům nabídli, aby napsali do  zářijového čísla esej o svých výjimečných prázdninových  
zážitcích. Nenapsal nikdo, ale zato jsme dostali řadu skvělých cestovatelských črt od našich mladých absolventů. Rozhodli jsme  
se zavést do Listů novou rubriku  CESTOVATELSKÉ ČRTY. V novém akademickém  roce si v našich Listech FF počínaje záříjovým 
číslem přečtete zážitky z Vietnamu, HongKongu, Macaa, Filipín, Austrálie, Nového Zélandu, Tahiti, Mooroy,  Bangkoku, Jakarty.
Těšte se!  

Redakce Listů FF
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Martin PILAŘ na UNIVERZITĚ SVATÝCH CYRILA  
A METODĚJE: Skopje – město otřesů a tolerance

O městě Skopje jsem dříve věděl 
pouze to, že je hlavním městem 
bývalé jugoslávské republiky Ma-
kedonie. V  poslední době jsme 
informováni i  českými médii,  
že se tento název státu již dlouho 
nelíbí Řekům, protože Alexander 
Makedonský byl jejich a nikdo 
jim ho nesmí brát! Kvůli těm-
to sporům Řekové blokují vstup 

Makedonie do Evropské unie. Univerzitní spolupráci na bázi 
programu Erasmus+ to naštěstí nebrání, a proto jsem s tam-
ní univerzitou uzavřel smlouvu a chutě jsem se vydal do to-
hoto poměrně zapadlého koutu Balkánu. Nešel jsem do úpl-
ného neznáma, protože na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje 
nyní jako lektor češtiny působí absolvent naší bohemistiky 
Mgr. Zdeněk Andrle, který se sem přestěhoval po několikale-
tém lektorátu na bělehradské univerzitě a v této části Evropy 
se evidentně cítí jako ryba ve vodě. Bydlel jsem v centru této 
neveliké metropole, hned u hlavního náměstí, takže jsem  
se už při první večerní procházce mohl pokochat pohledem  
na monumentální jezdeckou sochu, v níž každý divák se základ-
ním historickým vzděláním okamžitě pozná slavného Alexan-
dra. Kvůli zmíněným sporům s Řeky musela ovšem socha být 
oficiálně přejmenována na Jezdce a ubohému Alexandrovi již  
ve Skopji nepatří ani místní letiště. Podobné politické absurdity 
samozřejmě nemohou Středoevropana překvapit… Zajímavé 
je, že socha Filipa Makedonského nikomu nevadí, a jeho socha 
proto byla v centru města ponechána a udiveně hledí na me-
galomanský, v noci osvětlený Kříž milénia, který byl postaven  
na nedaleké hoře Vodno.

   Skopje je řekou Vardar přirozeně (a přírodně) rozděleno  
na dvě dosti odlišné části. Na sever od řeky převažují mus-
limské čtvrti, jižní polovina města je osídlena hlavně pravo-
slavnými křesťany. Skopje bylo v červenci roku 1963 zasaženo  
tak ničivým zemětřesením, že při něm přišla třetina obyva-
tel metropole o střechu nad hlavou. Zřítily se zvláště vysoké 
zděné budovy, zatímco nízké domky v chudší muslimské části 
města katastrofě mnohem lépe odolaly. Silně poničená budova 
bývalého hlavního nádraží, na níž se v době zemětřesení zasta-
vily hodiny, byla upravena na městské muzeum. Zřítily se rov-
něž staré univerzitní budovy, včetně filozofické fakulty, která 
byla v roce 1943, v době bulharské okupace, jádrem nově zalo-
žené Univerzity cara Borise III. Makedonská státní univerzi-
ta pojmenovaná podle slovanských věrozvěstů vznikla v roce 
1949 a v  jugoslávských podmínkách se bouřlivě a úspěšně 
rozvíjela. Po ničivém zemětřesení byl v muslimské části města 
založen rozsáhlý univerzitní kampus, jehož centrální budovy 
byly dokončeny v roce 1974 a který se stále postupně rozrůstá.  
Mé první dojmy při pohledu na relativně nové univerzitní bu-
dovy byly dosti rozpačité, neboť jsem se nemohl zbavit dojmu, 
že mi při určitém úhlu pohledu připomínají československé 
pohraniční opevnění, od něhož se zdejší betonové stavby liší 

VĚDA A ŽIVOT NA 
ZAHRANIČNÍCH UNIVERZITÁCH

JezdecMost umělců
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jen větším počtem ostrých úhlů a samozřejmě oken. Pozdě-
ji jsem se dozvěděl, že jde o architektonicky poměrně cennou 
ukázku sovětského modernismu, který se často vyznačoval 
odvážnými, až šokujícími řešeními. A nakonec jsem mu-
sel uznat, že univerzita má některá docela pohledná zákoutí,  
ale hlavně je postavena tak, aby odolala hodně silnému země-
třesení. Takže o budoucnost vysokého školství v Makedonii  
se není třeba obávat…

Univerzita svatých Cyrila a Metoděje je největší ze tří ma-
kedonských univerzit, má okolo 50  000 studentů, skládá  
se z 23 fakult a deseti výzkumných ústavů. Vysoký počet fa-
kult mne dost překvapil, ale záhy jsem zjistil, že některé z nich 
mají velikost trochu rozvinutější katedry. Například jazyky  
se nestudují na filozofické fakultě, ale na Filologické fakultě 
Blaže Koneskiho, pojmenované podle významného makedon-
ského spisovatele, jazykovědce a literárního historika v  jed-
né osobě. Čeština se zde studuje jako druhý slovanský jazyk,  
ale jeho výuka má velmi vysokou úroveň a již byl předložen 
akreditační spis, po jehož případném schválení se český jazyk 
a literatura stane oborovým studiem. Byl jsem velmi příjem-
ně překvapen počtem titulů ze současné české prózy, který byl 
přeložen do makedonštiny (Jáchym Topol, Miloš Urban, Ka-
teřina Tučková a řada dalších). To byl vlastně hlavní impulz  
pro mé pozvání do Skopje. Zdejší české velvyslanectví pod-
poruje autorská čtení českých autorů, protože o ně je znač-
ný zájem. Tentokrát byla pozvána Radka Denemarková, 
jejíž román Peníze od Hitlera (2006) už byl přeložen do mno-
ha cizích jazyků, letos i do makedonštiny. Pozvání přijala  
a do Makedonie přiletěla přímo z  autorského čtení v  ame-

rické Kalifornii. Kolega Andrle zorganizoval její čtení a be-
sedu jednak pro veřejnost, jednak přímo na univerzitě, 
kde jsem byl požádán o přednášku o současné české próze,  
na niž pak v  rámci týdenního erasmovského pobytu navá-
zala moje další výuka o české literatuře. Průběh univerzit-
ního čtení Radky Denemarkové byl dosti typický pro zdejší 
multikulturní prostředí, proto je trochu podrobněji popíšu.  
Ve velmi blízkém okolí univerzitního kampusu se nacházejí 
dvě mešity, v těsném sousedství jedna menší a kousek dál jed-
na dost veliká. Když se Radka po úvodním proslovu pustila 
do předčítání jedné pasáže ze svého románu, ozval se z repro-
duktoru na vrcholu bližší mešity hlas muezzina svolávající-
ho věřící k polední modlitbě. Nikoho z přítomných studentů  
ani vyučujících to nepřekvapilo, jsou na to zvyklí. Protože 
jsem seděl nejblíže k oknu, tak jsem ho jenom přivřel, aby bylo  
spisovatelku lépe slyšet…

Kampus se nachází docela blízko nejmalebnější části města, 
jíž je Bit Pazar – údajně největší orientální bazar na Balkáně, 
rozkládající se v křivolakých uličkách pod starobylou pevností 
Kale. Zhruba třetinu obyvatel Makedonie tvoří albánští musli-
mové a totéž platí i o hlavním městě. Pestré uličky jsou provo-
něné orientálními jídly, člověk zde může sledovat řemeslníky 
při práci a koupit si všechno možné od filigránského stříbra  
po staré haraburdí. Na okraji bazaru se také nacházejí malé 
soukromé vysoké školy, jejichž fungování se mým univer-
zitním kolegům dosud nepodařilo pochopit. Nutno dodat,  
že mnoho muslimských studentů směřuje na dobře zave-
denou státní univerzitu v městě Tetovo a Univerzita svatých 
Cyrila a Metoděje je samozřejmě otevřena pro každého 

Věrozvěsti z kampusu Matka Tereza
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zájemce o zdejší vzdělání. Obyvatelé Skopje jsou velmi hrdí  
na to, že se zde i přes dlouhou přítomnost mnoha nábožen-
ství a církví nikdy neodehrál žádný vážný konflikt. Právem 
se tvrdí, že Skopje je „městem všech svých obyvatel“ a že je 
„hlavním městem všech národů a náboženství v Makedonii“. 
Snad  je v  tom přítomen i odkaz Matky Terezy, která se ve 
Skopje narodila a má zde památník. Svým životem ukazovala,  
že člověk má láskyplně a pokorně pomáhat svému bližnímu 
bez ohledu na jeho barvu pleti a víru.

Jakožto literární historik jsem si dopřál výlet k Ochridské-
mu jezeru, jež se sice nachází na opačném konci Makedonie, 
ale při neveliké rozloze této země v tom nebyl žádný problém. 
Byť jsem neměl mnoho času, tak jsem si nemohl nevšimnout 
krásných hor a malebných údolí a toho, že Ochridské jezero 
a jeho okolí je skutečným klenotem Makedonie. Žáci Cyrila 
a Metoděje, kteří sem přišli po rozpadu Velkomoravské říše, 
si vybrali opravdu nádherné a klidné místo. Ve všech  turi-
stických příručkách se píše, že v  době vrcholného rozkvětu 
této oblasti se okolo jezera nacházelo 365 křesťanských chrá-
mů, kostelů a kapliček. Na každý den v roce jeden svatostá-
nek. Skoro jsem tomu uvěřil, ale určitě jich bylo hodně. Nyní  
je jezero oblíbenou turistickou destinací, a to zvláště v  létě, 
kdy se v  křišťálově čisté vodě lze koupat. I tak zde lze najít 
spoustu klidných míst, kde se návštěvník může vžít do doby,  
kdy zde žil Naum, Kliment a jejich žáci. Nelze se divit, že právě 
zde, na skalnatém ostrohu nad jezerem, poblíž pravoslavného 
chrámu a antických ruin vzniká samostatná teologická fakulta 
pod názvem Univerzita sv. Klimenta Ochridského. 

Velmi nápadným a dost specifickým rysem městského 
centra ve Skopji je obrovské množství soch, s  nimiž se člo-
věk setkává téměř v  každé ulici a na každém rohu. A nejde  
jen o Alexandra (pardon, Jezdce!), Filipa, Cyrila a Metodě-
je, Nauma, Klimenta a Matku Terezu. Po rozpadu Jugoslávie 
prožívá Makedonie cosi jako nové národní obrození a sochy 
významných osobností makedonské historie zřejmě mají po-
silovat pocit národního uvědomění. Soch je opravdu mnoho 
a zdaleka ne všechny mají nadprůměrnou uměleckou hod-
notu, takže se prý dokonce ozvaly hlasy, že by některé měly  
být přemístěny. Nicméně se tak nestalo a sochy se stávají sou-
částí centra, které muselo být po zemětřesení zrekonstruováno 
a zčásti nově vybudováno. Docela fotogenický je jeden z mos-
tů přes Vadar, který je osázen sochami zdejších umělců – ma-
líři počínaje a známými herci konče. Turistovi ta jména sice  
asi nic neřeknou, ale most je to hezký a pro Makedonce jistě 
velmi důležitý. Skopje sice není velkou metropolí (má pouze 
něco přes půl milionu obyvatel), ale je to dynamické a živě pul-
zující město, a to nejen kvůli svému neklidnému geologickému 
podloží. Zdejší život má rysy přirozeného, historicky daného 
kosmopolitismu a vyznačuje se vzájemnou tolerancí zdejšího 
pestře poskládaného obyvatelstva. Něco podobného jsem za-
tím poznal jen ve velkých britských městech a v jižních státech 
indického subkontinentu. Především v tomto ohledu pro mne 
byla cesta do Makedonie velmi příjemným překvapením.

V uličkách bazaruMěsto soch

Filip Makedonský Ochrid – kostel sv. Jovana
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Mgr. Jiří SCHOFFER absolvoval na naší fakultě v  roce 2000 
obor němčina a dějepis pro střední školy a gymnázia. Do roku 
2007 pracoval na katedře germanistiky FF OU, kde vyučo-
val střídavě německou gramatiku a literaturu. Od roku 2008 
žil se svou manželkou Tatjanou, kterou poznal během své 
práce na katedře germanistiky, v Hradci Králové. Tam se vě-
noval výuce německého jazyka v privátní sféře a také na dvou 
gymnáziích v HK. Kromě toho překládal příležitostně i články 
pro kolegy z katedry historie. Po přestěhování do SRN v  roce 
2011 pracoval nejdříve jako učitel němčiny pro cizince (DaF). 
Po tříletém studiu na TU Dresden, které bylo nutné pro plné 
uznání jeho kvalifikace v  Německu, vyučoval němčinu dva 
roky na soukromé škole Dresden International School. Nyní 
pracuje jako učitel němčiny a dějepisu na Werner Heisenberg 
Gymnasium v Riese. Od tohoto školního roku se stal třídním 
učitelem třídy 5.A. S  manželkou má dva syny, Maxmiliana  
a Artura. Ve volném čase jezdí na kole, fotografuje a komponuje  
elektronickou hudbu.

Redakce Listů FF

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ

Máte nějakou výraznou vzpomínku na svá studia v Ostravě?
Když nad tím přemýšlím, přijde mi to jako strašně dávno  
a spousta věcí už je vybledlých. Na co rád vzpomínám, jsou 
hodiny literatury s Ivanem Stupkem, který by byl sice v očích 
spousty dnešních lidí politicky nekorektní a sexistický,  
ale jeho hodiny nebyly jen o literatuře, ale hodně o tom, jak 
má literaturu  a klasickou hudbu s ní ve spojení rád, a myslím 
si, že se mu tuto jeho vášeň alespoň na některé z nás podařilo 
přenést. Co se týče mých bývalých spolužáků, byli jsme doce-
la fajn skupina. Bylo nás čtrnáct,  studovali jsme  kombinaci 
němčina-dějepis a troufal bych si říct, že jsme si spolu dobře 
rozuměli. Během studia na OSU jsem prožil velmi hezké časy 
a v době, kdy jsem tam ještě pracoval, jsem navázal kontakty, 
které mám dodnes.

A jak jste se dostal po studiích do Německa?
Na katedře germanistiky, kde jsem už nějakou dobu praco-
val, jsem potkal svou budoucí manželku, která k nám přišla 
jako lektorka Nadace Roberta Bosche vyučovat němčinu. 
Padli jsme si do oka a pak už nebylo moc co řešit. Je pravda, 
že jsme poměrně dlouho přemýšleli, zda zůstat někde v Čes-
ké republice. Nakonec rozhodly argumenty částečně rodin-
né a ekonomické. Ty rodinné bych nechal bez komentáře.  
Co se týká těch ekonomických, bylo nám jasné, že dřív  
nebo později budeme mít oba dva šanci najít si slušně placenou 
práci a je třeba říci, že tehdy byly finanční rozdíly mezi Němec-
kem a Českem v mnoha oblastech dost velké. Pokud bychom 
museli toto rozdhodnutí dělat v dnešní době, je docela možné, 
že bychom se rozhodli jinak.

Co jste musel dostudovat, abyste mohl vyučovat v německé 
škole němčinu?
V prvé řadě je nutné říct, že po přestěhování do Německa jsem 
nemohl začít pracovat ve svém oboru. Jak už to tak s němec-
kou byrokracií bývá, celý proces uznání v zahraničí nabyté-
ho vzdělání je zdlouhavý a unavný. Vlastně spousta lidí, kteří  
si tím musí nebo museli projít, si určitě myslí, že je to součástí 
ochrany pracovního trhu. Jde o to, jak to těm lidem co nej-
více zkomplikovat. Moje cesta byla poměrně dlouhá. Žádost 
o uznání svého vzdělání jsem poslal rok předtím, než jsme 
se přestěhovali do Německa do „Sächsische Bildungsagen-
tur“ – do Saské agentury pro vzdělávání, která má jako cen-
trální úřad v Sasku tyto záležitosti na starosti. Projednávání 
mé žádosti trvalo celých 18 měsíců, což znamená, že jsem 
už žil v  Německu a vlastně vůbec nevěděl, co bude dál.  

Se svými ostravskými spolužáky v Praze v říjnu 2018
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Výsledek byl, že mi skoro 90 % mého studia na Ostravské uni-
verzitě uznali. To je samozřejmě dost dobré skóre. Problém  
je, že těch dalších 10 % musíte dostudovat. Musel jsem se tedy 
zapsat na TU Dresden a studoval jsem dalších 2,5 roku před-
měty, které jsem v  Ostravě neměl. Dva příklady: 1. Ve stu-
diu historie jsme samozřejmě nikdy neměli předmět Dějiny 
Saska, proto jsem musel navštěvovat semináře a přednášky 
s touto tematikou. 2. Němčina mi byla uznána jako „Němčina  
– cizí jazyk“, takže jsem musel absolvovat didaktiku němčiny  
pro rodilé mluvčí.

Myslím, že je třeba říct, že německé studium je jiné  
než v  Česku. V  podstatě neexistují ústní zkoušky – pokud 
ano, u zkoušky sedí minimálně dva zkoušející. S tím souvisí 
i psaní seminárních prací. Něco jako bylo za mých časů ko-
loquium neexistuje. Na závěr semináře musíte napsat práci 
na dané téma – většinou rozsah 20 až 30 stran. Pokud ab-
sovujete v  jednom semestru více seminářů, které jsou tak-
to zakončeny, což je velice pravděpodobné, píšete najednou 
několik prací, což se v  součtu rovná české diplomové práci. 
Je to něco, co v  českém systému chybí. Ve zkouškovém ob-
dobí nemají němečtí studenti volno, ale sedí v  knihovnách  
a píší seminární práce.

To, co jsem v Německu musel absolvovat, jsem si také bo-
hužel musel zaplatit. Nevím, zda je to v podobných případech 
běžné, ale platil jsem cca. 750 Euro za semestr, výše této částky 
byla závislá na počtu zkoušek a zápočtů, které jsem absolvoval.

Po zvládnutí této fáze ale ještě stále není konec. Pokud 
chcete v Německu pracovat jako učitel, musíte absolvovat tzv. 
Referendariat, jakousi dlouhodobou praxi, na jejímž konci 
absolvujete ještě jedny státnice. Tato praxe může trvat v zá-
vislosti na spolkové zemi, ve které jste, mezi jedním a dvěma 

roky. V prvním roce jste neustále hospitován svými mento-
ry, tedy každou hodinu u vás někdo sedí, protože nesmíte 
ještě učit sám. Kromě toho jste v  pravidelných intervalech 
navštěvován vaším „druhým mentorem“ ze Saské agentury  
pro vzdělávání, který s  vámi o vašich hodinách také hovo-
ří. Znamená to, že v  prvním roce jste neustále pod kontro-
lou nějakého dalšího člověka. Abyste mohli učit sami, musí 
vaši hodinu navštívit na konci prvního roku ředitel školy  
a dát vám k tomu svolení.

Shrnuto, tento proces je oproti Česku velmi zdlouhavý a také 
intenzivní, a mnoho lidí vzdává kariéru učitele právě v tomto 
období, které je fyzicky i psychicky velmi náročné. Na straně 
druhé, v současném hodnocení úrovně vzdělávání v Německu 
patří Sasko na první příčku, takže tento systém nese své ovoce.

Celý proces uznání mého vzdělání jsem uzavřel v roce 2015. 
Od té doby jsem pracoval dva roky na Dresden International 
School a nyní, což byl můj cíl, jsem začal učit ve státním škol-
ství. Cesta to byla trnitá, ale je třeba říci, že Německo své pe-
dagogy platí daleko lépe než Česko a vzhledem k aktuálnímu 
akutnímu nedostatku pedagogů (odhad je 35 000 volných míst 
v nejbližších letech) je učitelské povolání dobrá volba.

Chcete už natrvalo zůstat v Německu?
Vzhledem k tomu, že zde žiji již 7 let, moje děti  navštěvují 

německé školy, tak si nemyslím, že se vrátím do Česka. Kromě 
toho bydlím prakticky u hranic a je pro mě relativně jednodu-
ché rychle do Česka přijet. Pokud se mi podaří natrvalo zakot-
vit v německém školství, nemám tedy ani žádný pragmatický 
důvod, proč to udělat.

Děkuji za odpovědi a přeji Vám při Vašem působení                
v německých školách hodně úspěchů. Eva MRHAČOVÁ 

Altbau des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Riesa am 
Ebert-Platz (kde Jiří učí) Krásná rodina slaví Vánoce
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Katedra romanistiky 
Filozofické fakulty Ostravské 

univerzity
si Vás dovoluje srdečně pozvat k účasti  

na konferenci 
Jan Šabršula a jeho odkaz romanistice,

která se bude konat ve dnech 15.–16. listopadu 
2018 

V  roce 2018 si připomeneme sté výročí narození pana prof. 
PhDr. Jana Šabršuly, DrSc., lingvisty, strukturalisty, romanisty, 
nositele Řádu čestné legie, jehož dílo zasáhlo prakticky  
do všech jazykovědných disciplín romanistiky s  přesahy 
do obecné lingvistiky a dalších oborů. Prof. Šabršula  
se také významně podílel na obnovení činnosti Pražského 
lingvistického kroužku. 
Nelze opomenout ani životní osud Jana Šabršuly. Byl přímým 
účastníkem listopadových událostí roku 1939, obětí nacistické 
perzekuce, vězněm v koncentračním táboře, vojákem 
a neúnavným bojovníkem za svobodu. 

Vědecký výbor konference:
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze
prof. Jean-Pierre Goudaillier – Université Paris Descartes
doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D. – Ostravská univerzita
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. – Pražský lingvistický 
kroužek
prof. dr hab. Anna Krzyżanowska – Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej v Lublinu
prof. dr hab. Alicja Kacprzak – Uniwersytet Łódźki
doc. PhDr. Ludmila Mešková, CSc. – Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici
PhDr. Milena Srpová – Maître de conférences honoraire – 
Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle

FILOZOFICKÁ FAKULTA  
V PODZIMNÍCH MĚSÍCÍCH

Le Département d’études 
romanes de la Faculté  

des Lettres de l’Université 
d’Ostrava

a le plaisir de vous inviter à participer au colloque 
Jan Šabršula et son héritage pour la  

linguistique romane,
qui se tiendra les 15 et 16 novembre 2018 

En 2018, nous commémorerons le centenaire de la naissance 
du professeur Jan Šabršula, linguiste, structuraliste, romaniste, 
titulaire de l’Ordre national de la Légion d’honneur, dont l’œuvre 
a effectivement influencé toutes les disciplines de la linguistique 
romane, avec des prolongements dans la linguistique 
générale et dans d’autres domaines. Jan Šabršula a également 
contribué d’une manière considérable à la reconstitution  
du Cercle linguistique de Prague. Il ne faut pas non plus oublier  
son destin engagé. Participant actif aux événements de novembre 
1939, il est devenu victime de la persécution nazie, puis fut 
fait prisonnier en camp de concentration, c’était un soldat  
et combattant infatigable pour la liberté. 

Comité scientifique : 
Petr Čermák – Université Charles de Prague
Jean-Pierre Goudaillier – Université Paris Descartes
Jan Holeš – Université d’Ostrava 
Tomáš Hoskovec – Cercle linguistique de Prague
Alicja Kacprzak – Université de Łódź
Anna Krzyżanowska – Université Marie Curie-Skłodowska de 
Lublin
Ludmila Mešková – Université Matej Bel de Banská Bystrica
Milena Srpová – Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle



STR. 10                        LISTY filozofické fakulty Ostravské univerzity

Nová kniha o reflexích holokaustu 
Rozhovor prof. Jana MALURY s prof. Svatavou URBANOVOU
Prof. Svatava Urbanová, ředitelka Centra regionálních stu-
dií FF OU a členka katedry české literatury a literární vědy,  
nedávno vydala monografii S holokaustem za zády (FF OU, 
2018). K dnes tolik frekventovanému tématu holokaustu při-
spívá pohledem na  českou a překladovou literaturu pro děti  
a mládež vydávanou po roce 1989. Výjimečnost této knihy ne-
spočívá jen v tom, že se soustředí na velmi početnou skupinu 
knih reflektujících  postavení židovských dětí či dospívajících 
mladých lidí. Zároveň je tento korpus textů, vydávaných v po-
sledních dvou desetiletích, nahlížen problémově, z  perspek-
tivy různých přístupů i žánrových forem. Jan Malura položil  
Svatavě Urbanové několik otázek.

Kniha zaujme na první pohled už svým názvem S holokaus-
tem za zády, který může vzbuzovat různé asociace. Proč právě 
toto pojmenování? 

Jednak proto, že dožívají pamětníci („primární svědci“) 
židovské genocidy, ty po celý zbytek života doprovázela úz-
kost a strach, pronásledoval je pocit, že na ně číhá nebezpečí,  
že se čeká na jejich chybný krok. Nyní nastal čas, kdy jsou ještě 
s to sdělit generaci vnuků, čím oni a nejbližší příbuzní prošli, 
co by měli vědět další potomci. V podtextu zaznívá, že historie 
a civilizační selhávání se mohou opakovat. Navíc ve světě ne-
byl zcela překonán rasismus a odpor k jinakosti, nadále hrozí 
slovy polského sociologa Baumana „degenerativní racionalita“.

Ve své knize se mj. zabýváte deníky židovských dětí.  
Je to dáno tím, že v poslední době obecně roste zájem o auten-
tická svědectví lidí, kteří přežili holokaust? Nebo jsou ve hře 
jiné, třeba společensko-politické důvody?

Určitě ano. Knihy memoárového typu jsou vyhledávány. 
Myslím tím autobiografie, korespondence, deníky, rozhovo-
ry aj. S oblibou se zkoumají a zveřejňují. Deníky židovských 
dětí jsou však unikátní, protože pisatelé většinou nepřežili  
a nemohli korigovat již jednou napsané. Text se stává napros-
to jedinečným svědectvím, navíc to je v pravém slova smys-
lu dětská tvorba. Nejde jen o proslulý Deník Anne Frankové,  
ale také o dodatečně nalezené záznamy Petra Ginze, Otty Wol-
fa, Rivky Lipszycové a dalších. Někteří pamětníci se odhodlali 
zveřejnit své dětské válečné deníky až s odstupem mnoha de-
setiletí a jiní dovolili publikovat texty až po své smrti (např.  
Hany Bořkovcová). V  polistopadovém kulturním, společen-
ském a politickém prostředí byl u nás výrazně oživen zájem 
o židovskou problematiku, podporovaly se projekty různého 
typu. To s sebou přineslo klady i zápory.

Ano, v tom množství se pak může vytrácet to podstatné… 
Nebo narážíte na fakt, že se holokaustu zmocňuje také pop-
-kultura (komiksy, komerční filmy aj.)? Nepředstavuje však 
právě ona cestu, jak dnes udržet zájem o téma holokaustu  
u širší veřejnosti a v obecné kulturní paměti?

Téma může v sobě skrývat dávku senzačnosti, patosu, sen-
timentu a dojímavosti, závažná problematika se může ne-
nápadně stát méně významnou, protože se rozostří hrany 
historických událostí. Možná někoho pohorší, že v knize při-
pomínám názor Michala Głowinského – podle něho je totiž 
masová kultura ve vztahu k  holokaustu větším nebezpečím 
než profesionální antisemitismus. Myslí se tím, že každý ro-
zumný člověk  odmítne antisemitský útok, zatímco komerč-
nost je plíživá a negativita popularizačních nástrojů se nemusí  
jednoduše rozpoznat. 

Co by podle Vás mělo z literatury pro mládež o holokaus-
tu patřit k  doporučeným knihám? Deník Anne Frankové  
už do literárního  kánonu vstoupil, mě osobně Vaše knížka 
opravdu nalákala na prózy Uriho Orleva. … 

Celosvětově unikátní jsou soubory autentických básní, kre-
seb a obrázků židovských dětí z ghetta v Terezíně. Z nich byla 
znovu vydána publikace Motýla jsem tu neviděl, zaujala repre-
zentativní, obsáhlá kniha Je mojí vlastí hradba ghett? Básně, 
prózy a kresby terezínských dětí, jež byla v New Yorku oce-
něna jako nejlepší kniha s tématem holokaustu. Z memoáro-
vých knih je pozoruhodná výpověď Edgara Feuchtwangera: 
Můj soused Hitler. Promlouvá v  ní britský historik, synovec 
světoznámého německého spisovatele Liona Feuchwange-
ra.   Z beletristické tvorby „nepamětníků“ bych vybrala prózu 
australského spisovatele Morrise Gleitzmana Kdysi, inspiro-
vanou osudem polského židovského lékaře a spisovatele Ja-
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nusze Korczaka, který dobrovolně doprovodil dvě stě židov-
ských dětí do koncentračního tábora a raději s nimi zemřel,  
než by je opustil. Tím dalším by byl příběh Chlapce v  pru-
hovaném pyžamu od irského prozaika Johna Boyna, pojed-
návající o přátelství devítiletého syna vysokého nacistického 
důstojníka, velitele Osvětimi, s  židovským chlapcem žijícím  
na druhé straně plotu koncentračního tábora.

Na závěr trochu osobní otázka. Může vůbec badatel/ba-
datelka studovat holokaust a literární texty o něm (zvláště 
ty dětské) bez emocí, lítosti, soucitu? Neprožívala jste někdy 
těžké chvíle?

Nejhorší to bylo po návštěvě Osvětimi, protože tam  
se mi příliš intenzívně propojovaly reálné děje, předměty  
a autentické příběhy konkrétních lidí. Texty, které jsem četla, 
mají však v sobě velkou vnitřní sílu. Přímí svědci i oběti chtěli 
žít, byli osobnostmi již v útlém věku, děti se stávaly předčasně 
dospělými. Čelily monstróznímu pronásledování, diskrimi-
naci, vylučování, avšak měly také  smysl pro humor, toužily 
po přátelství a lásce. Zkraje jsem pociťovala takový respekt  
a úctu k autentickým záznamům a výpovědím mladých lidí, 
že jsem nedokázala najít nutný kritický odstup. Povzbuzovalo 
mě však, že většina pamětníků sděluje své životní zkušenosti 
emocionálně vyrovnaně a vyzrále. 

Spolupráce s Mexikem přináší první ovoce
Loni v  září byla mezi Ostravskou univerzitou (OU) a Auto-
nomní univerzitou státu Mexiko (UAEMex) uzavřena smlou-
va o meziuniverzitní spolupráci. Vyjednávání se ujal dr. Jan 
Mlčoch z  katedry romanistiky, který se tehdy při své cestě  
za oceán osobně zúčastnil mimo jiné i prvního ročníku  
Interkulturního festivalu česko-mexických vztahů (FIRCHEM) 
pořádaného právě na UAEMex.

Hlavní kampus UAEMex sídlí ve městě Toluca de Ler-
do, vzdáleném asi hodinu od hlavního města Ciudad  
de México. Jedná se o veřejnou univerzitu, jejíž počátky saha-
jí do 19. století a v současnosti ji navštěvuje necelých 60 tisíc 
studentů. Spolupráce právě s  Tolukou nevznikla náhodou –  
v tamějším Centru pro výzkum v oblasti společenských a hu-
mantiních věd (CICSyH) totiž působí naše krajanka dr. Zuzana 
Erdösová, která je duší i tělem různých projektů podporujících 
česko-mexickou spolupráci, jak kulturní, tak akademickou,  
a bez níž by bylo navázání vztahů o poznání komplikovanější.

Letos v září se za podpory MZV ČR konal 2. ročník festivalu 
FIRCHEM a katedra romanistiky FF OU se na něm tentokrát 
podílela poměrně významně.

Součástí festivalu bylo Česko-mexické symposium spole-
čenských a humanitních věd, zajímavý a inovativní koncept, 
jehož cílem bylo vytvořit česko-mexické výzkumné tandemy, 
v  nichž by bylo umožněno poskytnout různé úhly pohledu  
na stejnou problematiku. Z  OU byli přihlášeni tři účastníci 
(dva z  FF a jeden z  PdF). Příspěvky nepřítomných účastní-

ků byly přednášeny buď online pomocí Skype,  nebo off-line 
prostřednictvím Youtube. Jelikož šlo o pilotní verzi, bohužel  
se nám nevyhnuly určité technické problémy (přece jen, vzdá-
lenost je značná, časový posun sedm hodin), nicméně věříme, 
že v  dalších ročnících se podobný způsob spolupráce ujme.  
Za českou stranu se kromě OU na akci podílela i Univerzita 
Hradec Králové.

Po celý týden probíhal také intenzívní kurz českého jazy-
ka. Byl určen široké veřejnosti, mezi zájemci však převládali 
studenti, kteří se buď chystali do ČR, nebo se ze stáže už vrá-
tili. Kurz vyučoval Mgr. Petr Šlechta z  Katedry romanisti-
ky FF OU (autor tohoto článku), který byl v Toluce na stáži  
už během svých studií a s výukou češtiny pro hispanofonní 

Fakulta cizích jazyků na UAEMex (Foto: P. Šlechta)
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Izraelský velvyslanec Daniel Meron na Filozofické fakultě
Ve dnech 7. a 8. října navštívila Ostravu Jeho Excelence vel-
vyslanec Státu Izrael Daniel Meron. Jedna z  jeho zastávek 
směřovala také na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, 
se kterou ho pojí přátelské vztahy díky doc. Tomáši Novotné-
mu z katedry filozofie. Filozofická fakulta uspořádala krátké 
neformální setkání pana velvyslance s  akademickými pra-
covníky Ostravské univerzity. Daniel Meron hned v  úvodu 
vyjmenoval důležitá témata, která obě země spojují – historie, 
obchod, průmysl a diplomatická podpora Izraele ze strany 
českého prezidenta. Uvedl, že pro Českou republiku může být 
Izrael inspirací v  oblasti vodohospodářství, dotkl se proble-

matiky migrace, s níž má Izrael bohaté zkušenosti a poukázal  
na význam rodiny. V následné diskuzi odpovídal na otázky 
akademiků, z nichž některé směřovaly do minulosti, k ochraně 
židovských památek po roce 1989, ke schopnosti začlenit nově 
příchozí imigranty do stávající tradiční izraelské společnosti, 
další otázky byly i osobního rázu. Pan velvyslanec na vlastním 
příkladu demonstroval velkou národnostní rozmanitost, která 
je pro Izrael typická, on sám se narodil v Austrálii, jeho rodin-
né kořeny však sahají až do Moldávie, Běloruska, i Čech. 

Nela PARMOVÁ

publikum má zkušenosti především díky dvouletému působe-
ní na univerzitě ve španělské Granadě. Mimo to proslovil také 
kulturně-historickou přednášku na téma českých písničkářů  
a účastnil se besed se studenty UAEMex.

I další aktivity festivalu měly za úkol prohlubovat mezikul-
turní uvědomění, zmiňme např. výstavu ak. malíře Radomíra 
Surmy nebo koncert skupiny Yetlani, která nacvičila některé 
známé české nebo mexické melodie v netradičním provedení 
– ty české přeložené do španělštiny, španělské do češtiny, pří-
padně kombinaci obojího. Dále pak po celý týden probíhaly be-
sedy pro studenty chystající se na mobilitu do ČR. Zajímavostí  
je, že na UAEMex je Česká republika v Evropě druhou nejčas-
tější hostitelskou zemí po Španělsku.

V  tomto zimním semestru si první dva studenti UAEMex 
se zaměřením na studium anglického jazyka vybrali Filozofic-
kou fakultu OU jako cíl své stáže, zároveň však také první dvě 
studentky španělštiny z OU zdokonalují své jazykové schopnos-
ti a kulturní povědomí na Univerzitě de las Américas v měs-
tečku Cholula v  mexickém státě Puebla, s  níž byla také loni 
navázána spolupráce. Jsme přesvědčeni, že tyto stáže budou 
pro všechny zúčastněné obrovským studijním, ale i životním 
přínosem a že v dalších letech bude zájem o mobilitu mezi OU 
a Latinskou Amerikou vzrůstat. 

Kromě mexických univerzit naše katedra spolupracu-
je i s  univerzitami v  Bogotě (Kolumbie) a věříme, že po-
dobných kontaktů bude přibývat, ať už s cílem student-
ských a učitelských mobilit nebo dalších akademických  
či kulturních projektů. 

Petr ŠLECHTA, 
katedra romanistiky FF 

Zahajovací ceremoniál festivalu FIRCHEM 2018, hovoří 
PhDr. Ľubomír Hladík, velvyslanec ČR v Mexiku  

(Foto: P. Šlechta)

Intenzivní kurzy českého jazyka. (Foto: Fernanda Vergara)

Foto: Jana Urbanová
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Velký akreditační úspěch Filozofické fakulty OU
Velká novela zákona o vysokých školách, která začala platit  
1. září 2016, přinesla zásadní změny do způsobu akreditací. 
Vedle akreditací jednotlivých studijních programů, které jsme 
více méně znali z minulého období, zavedla také institucionální 
akreditaci. 

Co institucionální akreditace znamená a co vysoké škole při-
náší? Pokud univerzita získá institucionální akreditaci, může 
si sama akreditovat studijní programy a získává další výhody 
(kupříkladu vytváření pozic mimořádných profesorů, vlastní 
posuzování předchozího vzdělávání ze zahraničí pro potřeby 
přijímacího řízení). A v neposlední řadě získá prestiž, která  
se ve velké konkurenci vysokých škol může stát rozhodující  
pro uchazeče, laickou i odbornou veřejnost, ale také pro samot-
ný stát, když bude rozdělovat univerzitám finance.

Platí udělená institucionální akreditace pro všechny fakulty 
dané univerzity? Odpověď je jednoduchá, a to že nikoliv. Ná-
rodní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) uděluje insti-
tucionální akreditaci ne pro fakulty, ale pro oblasti vzdělávání. 
Novela zákona o vysokých školách celkově stanovila 37 těchto 
oblastí, od architektury a urbanismu až po zemědělství. A aby 
to nebylo jednoduché, pro každou oblast se uděluje akreditace 
zvlášť pro bakalářský, magisterský a doktorský typ studia.

A jak dopadla Ostravská univerzita? Dne 2. března 2018 naše 
alma mater podala žádost o  institucionální akreditaci pro 7 

oblastí vzdělávání. Po náročném a dlouhém hodnoticím pro-
cesu vypravil NAÚ dne 5. října 2018 rozhodnutí, ve kterém 
institucionální akreditaci naší univerzitě udělil. Stali jsme  
se tak teprve sedmou vysokou školou v České republice, která 
tento typ akreditace získala – první byla Univerzita Karlova 
(pro 23 oblasti vzdělávání), druhá Masarykova univerzita (23), 
třetí Palackého univerzita (21), čtvrtá Univerzita Pardubice (6)  
a na pomyslném pátém až sedmém místě se umístila kromě 
naší vysoké školy Vysoká škola ekonomická (2) a Jihočeská  
univerzita (9). 

A pro které oblasti vzdělávání a v kterých typech studia OU 
uspěla? Odpověď přináší první tabulka.

Jak je z  tabulky patrno, Filozofická fakulta OU dominantně 
pokrývá první tři oblasti vzdělávání a na čtvrté oblasti (učitel-
ství) participuje. Navíc pro první tři oblasti vzdělávání je insti-
tucionální akreditace získána pro všechny typy studijních pro-
gramů! 

Kdybychom výsledky institucionální akreditace rozděli-
li podle fakult (pro zjednodušení učitelství zařazujeme jen 
pod pedagogickou fakultu), dopadlo by to podle výsledků  
druhé tabulky.

Tedy jak je napsáno v titulku tohoto článku, velký akreditační 
úspěch Filozofické fakulty!

Rostislav ČERNÝ

Oblast vzdělávání
Typ studijních programů

Bakalářský Magisterský Doktorský
Filologie ANO ANO ANO
Filozofie, religionistika a teologie ANO ANO ANO
Historické vědy ANO ANO ANO
Sociální práce ANO ANO NE
Tělesná výchova a sport; Kinantropologie ANO ANO NE
Učitelství ANO ANO NE
Zdravotnické obory ANO ANO ANO

Fakulta
Počet úspěchů v oblastech vzdělávání podle typů stud. programů

Bakalářský Magisterský Doktorský CELKEM
Filozofická 3 3 3 9
Pedagogická 2 2 0 4
Lékařská 1 1 1 3
Sociálních studií 1 1 0 2
Umění 0 0 0 0
Přírodovědecká 0 0 0 0

Věříme, že na tyto výsledky bude brán ohled i při univerzitním rozdělování financí.
Redakce Listů FF
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Noc vědců: 100 let české vědy z pohledu Filozofické fakulty
Dnes už tradiční popularizační akce Noc vědců letos připadla 
na pátek 5. 10. 2018. Své brány široké veřejnosti otevřelo v celé 
České republice nespočet vědeckých pracovišť, mezi nimiž sa-
mozřejmě nechyběla ani Filozofická fakulta Ostravské univerzi-
ty. Jaký program si pro zvídavé návštěvníky připravila?

Ústředním tématem letošní Noci vědců bylo 100 let české 
vědy. Filozofická fakulta prostřednictvím výstavy Pel Mel Filo-
zofické fakulty seznámila návštěvníky s  historií kateder, jejich 
činností a významnými osobnostmi úzce spjatými s Ostravou  
i samotnou fakultou. 

Vedle této výstavy měla Filozofická fakulta připraveny tři 
přednášky. První z  nich, Filozofie v  obrazech, vedená dr. Vla-
dimírem Šilerem a dr. Lenkou Naldoniovou z  katedry filozo-
fie se snažila najít odpověď na otázku, jaká pravda je vlastně 
skryta v obrazech a co nám pomocí těchto médií chtějí jejich 
autoři říci. Posluchači tak měli příležitost rozkrýt význam 
například Velázquezových Dvorních dam nebo Raffaelovy  
Athénské školy.

Druhá přednáška se zabývala jazyky, které lidstvo již dávno 
považuje za mrtvé, ale podle doc. Lubora Kysučana z katedry la-
tinského jazyka a kultury jsou ještě stále dobré pro život. Ačkoli 

to tak totiž možná nevypadá, latina a starořečtina nás i nadále 
provází v životě, ať už ve formě slovních výpůjček nebo třeba 
v rámci terminologie přírodních a společenských věd.

Na poslední přednášce Kdo počítal s  vítězstvím? dr. Michal 
Místecký z  katedry českého jazyka zábavnou formou osvětlil, 
co vše na sebe prozradili kandidáti v letošních prezidentských 
volbách z pohledu matematické lingvistiky. Publikum šumělo 
smíchy, když dr. Místecký poukazoval na silné a slabé stránky 
každého z nich.

Zajímavá byla rovněž jeho analýza závěrečného duelu mezi 
Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem. Zatímco Jiřímu Dra-
hošovi je podle názoru doktora Místeckého bližší americké 
sebevědomí a jeho projev je především dynamický, Miloš Ze-
man vsadil na strategii ofenzivy kombinované s  defenzivou,  
a jak je vidět, zvolená taktika se vyplatila.

Zájem o přednášky byl natolik velký, že ani kapacita sálu mís-
ty nestačila. Nechme se překvapit, jaké téma a program nám 
organizátoři připraví v příštím roce. 

Jana URBANOVÁ,
studentka katedry germanistiky

Foto: Nela ParmováFoto: Nela Parmová



LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity                  STR.  15

Z listopadového programu Fiducie
8.11. v 17:00 Slavnostní odhalení pamětní desky Zdeňku   
Rossmannovi

Autorkou pamětní desky je sochařka Šárka Mikesková, sraz 
u autobusové zastávky Muglinovská v Ostravě- Přívoze.  Pa-
mětní deska světově proslulému grafikovi Zdeňku Rossman-
novi, který byl ostravským rodákem, se bude nacházet na fasá-
dě domu Nádražní 140, v němž v dětství žil.  

13. 11. v 18:00 Já Ladislav Klíma - komponovaný pořad
Pro literární vědce filozof, pro filozofy zase literát, rozhodně 

však jedna z nejpozoruhodnějších a také nejsložitějších osob-
ností české literární historie, která dodnes fascinuje pronika-
vostí, demaskující společenské předsudky, zaběhané konvence 
a morální pokrytectví. Provokující solitér, originální filozof, 
spisovatel a dramatik v komponovaném pořadu věnovaném 
140. výročí jeho narození a 190. výročí smrti. 

16.11. v 18:00 Po ostravských stopách Leoše Janáčka - ko-
mentovaná procházka

Janáčkovská pouť po ostravských místech spjatých s oso-
bou tohoto skladatele a s vyprávěním o jeho životě a díle 
(zaměřeno na ostravské reálie). Sraz před Antikvariátem  
a klubem Fiducia.

Procházka provede zájemce místy, která jsou spjata s živo-
tem a dílem Leoše Janáčka. Navštívíme například bývalý Ná-
rodní dům (DJM), kde poprvé zazněla v Ostravě Její pastor-
kyňa, později další Janáčkovy opery. Zastavíme se u bývalého 
hotelu Slavia na Hollarově ulici, kde se konal slavnostní banket 
na počest Leoše Janáčka po premiéře Káti Kabanové. Zastaví-
me se také u nemocnice (Kleinovo sanatorium), kde zemřel. 
Nemineme také místa a objekty takříkajíc v duchu „homm-
age à Leoš Janáček" – například Janáčkovu konzervatoř. 

Z bohatého programu vybrala Eva MRHAČOVÁ 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
A REGION

Novinky nakladatelství Academia
Básníci světla
Josef Hejzlar 
Kniha je souborem sedmnácti esejů zaměřených nejen na oblast 
čínského umění, zejména krajinomalbu, ale i na jiná specifická 
témata tohoto asijského národa. Tematika života a díla slavných 
čínských umělců zaujímá obsáhlou část tvorby Josefa Hejzlara  
a stejně tak i zásadní část této knihy. Během studií na Pekingské 
univerzitě měl autor možnost seznámit se s mnohými čínský-
mi umělci, mohl sledovat jejich dílo nebo s nimi dokonce tvo-
řit. Některé vzpomínky jsou tak zároveň fascinující výpovědí  
o jejich životě. Neméně inspirativní je Hejzlarovo líčení putová-
ní po Hedvábné stezce pouští Gobi nebo strhující popisy někte-
rých uměleckých děl, která dokážou diváka doslova vtáhnout 
do svých krajin.

Jak dál? 
Miroslav Bárta, Martin Kovář
Jak bude vypadat další vývoj světa, Evropy a České republiky? 
S jakými problémy se potýkáme, kam směřujeme a čemu  
se nevyhneme?
Přední český egyptolog a archeolog, profesor Miroslav 
Bárta, a přední český historik, profesor Martin Kovář, autoři 
oceňovaných bestsellerů Kolaps a regenerace, Civilizace  
a dějiny, Lidé a dějiny, položili tyto a mnohé další otázky třinácti 
významným osobnostem české vědy, kultury a politiky.

Sláva republice! 
Dagmar Hájková, Miroslav Michela
První republika přes své poměrně krátké trvání zanechala 
výraznou stopu v českém i slovenském prostředí mimo jiné  
i díky propracovanému systému slavení. Kniha popisuje 
vznik a fungování československého „státního kalendáře“  
a jeho recepci v mnohonárodnostním státu. Reprezentovaly  
ho pravidelné oslavy narozenin prezidenta, Prvního máje, 
bitvy u Zborova, Jana Husa, svatých Cyrila a Metoděje, 
svatého Václava, a především den nezávislosti 28. října. Autoři  
se věnovali i menšinovým svátkům — německému 4. březnu, 
maďarskému 15. březnu a svátku svatého Štěpána. Kniha 
prostřednictvím studia svátkové praxe přináší specifický pohled 
do života v meziválečném Československu.

Smysl české existence. Česká státní idea a Masarykova česká 
otázka.
Miloslav Bednář
Kniha se zaměřuje na duchovní základy české státnosti a smyslu 
českých dějin, k nimž se Československá republika přihlásila 
a náš stát dosud hlásí. Pojednání vychází z filosofického 
významu Masarykova pojetí českých dějin v souvislotech české 
státní ideje. Autor se zabývá duchovně zásadními osobnostmi 
rozhodujících epoch a zlomových událostí českých, respektive 
československých dějin. V závěru se výslovně dotýká aktuálních 
dějinných souvislostí a nynějších problémů zakládajícího 
smyslu české státnosti.

Připravila Anna SWIATKOVÁ, ACADEMIA
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Krásný Kuří rynek
Oficiálně se druhé nejznámější ostravské náměstí jmenu-
je Jiráskovo, ale starší obyvatelé mu říkají odnepaměti Kuří 
rynek. Název se traduje od doby, kdy se zde konaly trhy  
a prodávalo se nejen zelenina a ovoce, ale i slepice a kuřata –  
„po našemu“ kury.

Náměstíčko bylo v  posledním desetiletí zkultivováno – 
všechny domy (s výjimkou jednoho na rohu do Reální ulice!!!) 
jsou dnes opraveny, byly otevřeny nové obchůdky i restaura-
ce (v jedné z nich, původně U džbánu, jsem před čtvrtstole-
tím připravovala se svými třemi studenty první ostravský  
porevoluční majáles.)

Přes Kuří rynek chodím každý všední den, vnímám jeho 
neopakovatelnost, a teď se doslova každé ráno těším na rea-
listickou sochu Leoše Janáčka, která zde byla nedávno péčí 
městského obvodu instalována. Byl to skvělý počin, socha pa-
tří k městu, dodává místu atmosféru. K Malaze patří  Picasso 
(také tam sedí na lavičce na náměstí),  k  Příboru S. Freud, 
k Ostravě patří Janáček.

Jsem ráda, že jsme Filozofickou fakultu Ostravské univerzity 
vybudovali hned za rohem, v Reální ulici, že naši absolventi 
budou mít krásné vzpomínky na studentská léta.

Eva Mrhačová, Filozofická fakulta OU 
(Ostravský měsíčník CENTRUM, říjen 2018) 

Do města patří sochy
Sochař David MOJEŠČÍK vytvořil pro Ostravu tři sochy – dvě 
realistické: hudebního skladatele Leoše Janáčka (je instalována 
na Kuřím rynku) a písničkáře Karla Kryla (stojí před budovou 
Českého rozhlasu) a jednu naturalistickou - zesnulé zpěvač-
ky Věry Špinarové, které vloni ostravští zastupitelé udělili in 
memoriam Cenu města Ostravy za mimořádný přínos městu 
v oblasti kultury. Socha v životní velikosti byla v Husově sadu 
v centru Ostravy odhalena dne 16. října 2018. Už při jejím od-
halení se ozývaly hlasy, které sochu hodnotily velmi negativně 
a volaly po jejím odstranění. Uvidíme…

(P.S. Zpěvačku jsem znala a jsem přesvědčena o tom, že při 
jejím až někdy naturalistickém přístupu k  životu by se jí její 
„rozlítaná“ socha líbila…) 

Eva MRHAČOVÁ

Foto: Nela ParmováFoto: Nela Parmová

Foto: Dimitrij Klymenko
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Z Ho Či Minova města do Hanoje
Během své první cesty do Asie jsem vynechal Vietnam  
a vlastně už ani nevím proč. Možná jsme měli málo času, 
možná nás lákaly jiné slavnější památky asijského kontinentu,  
ale každopádně to byla chyba. Vietnam a jeho kultura jsou čím 
dál viditelnější v České republice a při své druhé cestě do Asie 
jsem již tento krásný stát nemohl vynechat. Většina letů míří  
do Ho Či Minova města neboli Saigonu, který se nachází na jihu 
Vietnamské republiky. Při posledním sčítání obyvatel měla celá 
tato metropolitní oblast více než 8 miliónů obyvatel, což se pro-
jevuje i na charakteru města. Hned po přistání, které bylo pozdě 
večer, bylo jasné, že je to město, které nikdy nespí. I po půlnoci 
byly ulice velmi rušné a při každém kroku nás doprovázelo neu-
tuchající troubení motorek, které jsou hlavním dopravním pro-
středkem ve Vietnamu. Ačkoliv Ho Či Minovo město se nemůže 
chlubit tolika historickými památkami jako Hanoj, domnívám  
se, že i přesto má co nabídnout. Je to především francouz-
ská koloniální architektura, která se zde snoubí s  exotický-
mi prvky Asie. Ho Či Minovo město se nachází také poblíž 
řeky Mekong a právě výlet do jeho delty patří k  hlavním tu-
ristickým lákadlům této oblasti.  Pokud chce člověk lépe po-
znat i historii Vietnamu, rozhodně by neměl vynechat mu-
zeum Vietnamské války. Jeho návštěva je však jen pro otrlé 
povahy. Zajímavou alternativu pak nabízejí Cu Chi tunely, 
které se nacházejí 70 km severozápadně od Ho Či Minova 
města a používal je Vietkong při svých bojích s Američany. Je-
likož nás ještě čekala dlouhá cesta kolem světa, věnovali jsme 
tomuto městu pouhé 2 dny, ale i tak si troufám říci, že jsme 
je stihli poznat. Více času si naopak zaslouží Hanoj, která 

 CESTOVATELSKÉ ČRTY

Delta řeky Mekong

Přírodní scenérie oblasti Ninh Binh
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se nachází na severu a je vzdálena 1477 km od Ho Či Mino-
va města. Hanoj má úplně jiný ráz a člověk má mnohdy po-
cit, že se zde zastavil čas. Ulice jsou zde mnohem klidnější  
a hlučné bary a diskotéky zde vystřídaly kavárny a restau-
race, které podtrhují intelektuální ráz města.  Ačkoliv Ho Či 
Minovo město nese název tohoto významného vietnamské-
ho politika, jeho mauzoleum postavené podle ruského vzoru  
se nachází právě v  Hanoji. Spolu s  muzeem věnovaným to-
muto vůdci se jedná o jednu z nejnavštěvovanějších pa-
mátek celého Vietnamu. Kromě mauzolea lze právě v  Ha-
noji nalézt celou řadu významných historických paláců  
a pagod, které mapují pestrou historii Vietnamu. Tato oblast je 
také bohatá na krásné přírodní scenérie a snad mezi nejslav-
nější patří zátoka Ha Long, která se stala symbolem celého Vi-
etnamu. Bohužel tento skvost mi unikl, jelikož nebylo vhodné 
počasí na takový výlet, ale naštěstí se nám otevřela jiná unikátní 
možnost. Tou byla návštěva úchvatné vesnice Ninh Binh, která 
patři mezi skryté perly Vietnamu. Ačkoliv většina turistů míří 
právě do zátoky Ha Long, domnívám se, že tato vesnice, která 
se nachází v překrásném údolí, ji svými scenériemi převyšuje 
a navíc se zde nemusíte mačkat s  dalšími davy turistů. Další 
den, kdy se již počasí vyjasnilo, nás čekala cesta do sousední 
Kambodže.

Jan LAZAR,
katedra romanistiky 

Ho Či Minovo mauzoleum

Tradiční vietnamské tance
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Křišťálová noc
7. listopadu 1938 zranil mladý židovský chlapec v  Paříži ně-
meckého velvyslaneckého radu. Chtěl se pomstít za to, že jeho 
rodina a dalších 17 tisíc polských Židů bylo vyhoštěno ze země. 
Tento čin využila nacistická propaganda k  rozpoutání obrov-
ského masakru proti židovskému obyvatelstvu. V  německých 
novinách byly publikovány nenávistné protižidovské články, 
Hitler volal po pomstě. Tak začal pogrom na Židy – v Němec-
ku, Rakousku a v Sudetech. Byly vypalovány synagogy, pleněny 
židovské obchody i soukromé byty…

Represe ovšem pokračovaly i po první fázi pogromu. Židé 
dostali zákaz vstupu do kulturních zařízení, nesměli pracovat 
jako lékaři a právníci atd.

Pojmenování „křišťálová“ dostal pogrom podle hromad stře-
pů z rozmlácených výloh, oken, lustrů…

Protižidovských výbuchů bylo v historii mnoho, tento jediný 
však vešel do dějin lidstva jako násilí organizované státem.

Eva MRHAČOVÁ

 PAMĚŤ

Vyhnání Čechů ze Sudet
Letošní podzim je plný smutných vzpomínek. Události s  ná-
zvem Mnichov 38 ve mně probudily jednu z prvních, zřejmě 
nejstarších vzpomínek mého života. Jako malá holčička jsem 
byla svědkem drastické scény: do našeho domu v Hranicích na 
Moravě zavítala krnovská rodina tatínkova bratra – strýc Pepa, 
teta Božka a dvě malé sestřenice Jara a Věra. Měli kufry, ruksa-
ky, tašky. Všichni strašné plakali.
Jejich syn a můj bratranec,  který tenkrát ještě nebyl na světě, 
mi k tomu řekl: „Rodiče mi to vyprávěli. Ti němečtí sousedé,  
 
 

se kterými v Krnově žili, se během několika týdnů změnili. Bylo 
to po návštěvě Hitlera a Henleina v Krnově, po jejich vystou-
pení na radničním balkoně. Sestra mi říkala, že na ně jejich 
německé spolužačky, se kterými žily až do té doby v pohodě, 
najednou začaly pokřikovat: Vy svině české, zmizte z Krnova! 
Rodiče museli opustit svůj dům a všechno v něm. V Hranicích 
pak žili až do konce války. Do svého vlastního předválečného 
domu se však po válce dostávali jen velice nesnadno, podařilo 
se jim to až v roce 1954!“ 

Eva MRHAČOVÁ

Ničení židovské synagogy
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Když více neznamená lépe
Pavel Pafko
lékař a vysokoškolský pedagog

České vysoké školy nabízejí více studijních míst, než je u nás 
maturantů. Počet studentů se za třicet let zvýšil dvojnásobně.  
Je to cesta ke vzdělanému národu, nebo jen honba za tituly?

Když německý filozof Hegel ve své „Logice“ rozvíjel zákon pře-
chodu kvantity v kvalitu, netušil, že nejen budovatelé socialis-
mu ve 20. století, ale i budovatelé českého vysokoškolského sys-
tému ve 21. století jeho myšlenky vlastně nikdy nepochopí. Růst 
kvantity vede k nové kvalitě, ale ne vždy lepší.

Zatímco v roce 1990 bylo u nás přijato na vysoké školy 27 507 
posluchačů, v  roce 2017 už 53 468, tedy dvakrát tolik. Máme  
66 vysokých škol, z toho 38 soukromých, a prakticky každé tro-
chu větší město má nějakou vysokoškolskou instituci – vysokou 
školu, její fakultu či alespoň pobočku. Školy vznikají, zanika-
jí, spojují se… Má ještě nějakou hodnotu kontinuita a tradice? 
Proč jsme hrdí na to, že Karlova univerzita byla založena již  
v roce 1348? Není tradice základem výchovy akademické obce?

Zvyšovat vzdělanost národa je důležité, ale není to totéž jako 
zvyšovat počet nositelů titulů. Zde kvantita v  pozitivní kvali-
tu určitě nepřechází. Při procházce na hřbitově se u zemřelých 
ve 30. letech minulého století dozvídám, že zde leží pan vrchní 
rada, zde tajný rada a zde velkouzenář. Již dnes a jistě i v bu-
doucnosti uvidíme hlavně Bc., Mgr., Ing… Nevím, jak velcí byli 
tehdejší velkouzenáři, ale vím, jak malí jsou někteří ministři-
-magistři, navíc hrdí na svůj titul. Titulomanie spojená s před-
stavou, že vzdělání lze získat rychle a bez námahy, pak ovlivňuje 
výběr školy, kam se pro tituly jezdí. A podle toho, co vyplouvá 
na povrch, byl a je v tomto směru výběr určitě veliký. Nejezdilo 
se jen na právnickou fakultu do Plzně...

Nedávno mne někdo varoval: při cestě vlakem v jistém měs-
tě (které má vysokou školu) nevystupuj! Na otázku proč jsem  
se dozvěděl, že prakticky každý, kdo tady na nádraží vystoupí, 
se rychle stane docentem.

Školský svět naruby
Naše vysoké školy nabízejí více studijních míst, než je po-
čet maturantů v  naší zemi. U maturit v  loňském roce uspělo 
51 650 studentů, mezi nimi jsou i absolventi učebního oboru  
s maturitou, kteří většinou odcházejí do praxe. Jistě, na naše vy-
soké školy přicházejí i cizinci, hodně studentů je ze Slovenska,  
ale i tak je problém kvalitně pokrýt vysokoškolskou nabídku.

Soukromé školy nabízejí asi 10 procent z celkového počtu 
studijních míst. Jen málokdy se na soukromých školách obje-
vují programy, které veřejné školy nemají. Nabízejí soukromé 
vysoké školy nadstandardní kvalitu výuky? Jsou i jiné atributy 
studia na soukromých vysokých školách? Stačí sledovat rekla- 
 

my nabízející bakalářský titul „za rok či za dva“. Navíc v plné 
polovině soukromých vysokých škol lze studovat kombinovaně, 
ne formou prezenčního studia, vyžadujícího denní docházku. 
Pamatuji v 60. letech minulého století takové distanční studium 
medicíny. Naštěstí brzy skončilo, starší lidé těžko vstřebávají 
znalosti z anatomie či fyziologie…

V současné „vysokoškolské džungli“ na cestě k titulu vzni-
kají bakalářské či diplomové práce studentů, které vedou, nebo 
spíše nevedou mnohdy problematičtí pedagogové. Ti studenta 
neznají, možná neznají ani příslušnou literaturu, a pak při hod-
nocení jeho práce nevědí, zda v ní prezentované myšlenky jsou 
jeho, či opsané. Děkan se pak omlouvá a ostuda je na světě.

Studentů na jednoho učitele bývá mnoho, mnohdy práce ve-
dou externisté, kteří nejsou se školou nijak spjati. Předložení  
a obhajoba práce se bere jen jako formální záležitost, nikoli jako 
vyvrcholení studia a prokázání toho, co se student naučil.

A máme vůbec dostatek kvalitních vysokoškolských učitelů 
pro takové množství studentů? Kolik učitelů je nuceno si při-
vydělávat jinak, aby finančně zajistili rodinu? Odborný asistent 
s doktorátem (Ph.D.) mívá plat nižší než učitel na střední škole 
a mnohdy i než učitel na základní škole. Již Karel Čapek v roce 
1920 řekl, že jakákoliv reforma školství „musí začít reformou  
na univerzitách“; ty totiž připravují budoucí pedagogy, kteří 
ovlivňují kvalitu všech nižších stupňů vzdělávání

Poručíme větru, školám
Jistě, potřebujeme vzdělaný národ, ale dosáhneme toho zvyšo-
váním počtu vysokoškolských studentů? Co získáme tím, když 
naplníme doporučení některých „odborníků“? Tedy že se vyso-
ké školy budou muset naučit vzdělávat i ty, které dříve odmítaly, 
případně naučit vzdělávat i ty, kteří pro špičkovou úroveň před-
poklady nemají. To mi připomíná komunistické „poručíme  
větru, dešti“.

Samozřejmě lze mít v populaci vyšší procento vysokoškolsky 
vzdělaných osob v bakalářském stupni. Když se bakalářské stu-
dium zavádělo, žili jsme v představě, že tak po maturitě připra-
víme mladé lidi lépe do praxe. Ti se však snaží studovat dál, 
zejména když nároky nejsou moc vysoké. Do praxe odchází 
pouze 13 procent bakalářů! V tom jsme na světové špičce.

My nepotřebujeme výrazně navyšovat počty vysokoškol-
ských absolventů, absurdita tohoto pohledu se jasně ukázala 
například v požadavcích na vysokoškolsky vzdělané zdravotní 
sestry. My potřebujeme rozumně nastavit celoživotní vzdělá-
vání, dát lidem čas a možnost, aby mohli odborně růst a roz-
víjet se. Ne na ně tlačit, aby získávali tituly. Stát by měl řídit 
školství z hlediska svých praktických potřeb s  přihlédnutím 
k demografickému vývoji a mentálním schopnostem nás všech.  
Přemýšlejme o tom.

Mladá fronta Dnes, 30. 8. 2018

 ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ


