LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity					

12 | PROSINEC 2018

STR. 1

WWW.FF.OSU.CZ

EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
POKLADY EVROPSKÝCH GALERIÍ A MUZEÍ

Lucas Cranach, Venuše (1532)

Städel museum

Städel museum — Frankfurt nad Mohanem
Jedním z nejnavštěvovanějších evropských muzeí je Städelsche
Kunstinstitut und Städtische Galerie, zkráceně Städel Museum
ve Frankfurtu nad Mohanem. Jedná se o nejstarší německé
muzeum, které založil v roce 1815 bankéř a obchodník s ko‑
řením Johann Friedrich Städel. Muzeum vlastní jednu z me‑
zinárodně nejvýznamnějších uměleckých sbírek (přes 3 100
obrazů, 660 soch, přes 100 000 kreseb a téměř 5 000 fotografií),
které představují dějiny evropského umění od středověku až
po současnost. Ve stálé expozici je k vidění asi tisíc umělec‑
kých děl. Každý rok se navíc v muzeu konají speciální výstavy.
Umělecké sbírky jsou prezentovány ve třech hlavních oddě‑
leních. První nazvané Alte Meister přibližuje díla období 1300–
1800. Můžeme tak obdivovat díla Jana van Eycka, Sandra Bo‑
tticelliho, Hanse Holbeina, Rembrandta nebo Jana Vermeera.
Druhý oddíl – Kunst und Moderne 1800–1945 – přibližuje ved‑
le významných obrazů a soch i vybrané fotografie. Hlavní dů‑

raz je pak kladen na francouzské a německé malířství (Manet,
Renoir, Monet, Franz Marc, Kirchner). Poslední oddíl je zasvě‑
cen současnému umění (Gegenwartkunst), v jehož rámci jsou
představeny moderní směry a nejnovější trendy v umění.
Muzeum bylo založeno na základě Städelova testamentu.
V roce 1833 získala sbírka první výstavní budovu. Současná
budova architekta Oskara Sommera slouží k výstavním úče‑
lům od roku 1878. Byla postavena v neorenesančním stylu a její
vchod zdobí sochy dvou významných malířů, Hanse Holbeina
a Albrechta Dürera. Původní budova přestala časem kapacit‑
ně vyhovovat rozrůstajícím se sbírkám, proto byla v roce 1990
otevřena přístavba, kde jsou k vidění hlavně speciální výstavy.
K dalšímu zásadnímu rozšíření došlo v letech 2009–2012.
Marek ZÁGORA,
absolvent FF OU
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Jan van Eyck, Madona z Luccy
(kolem roku 1435)
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Barnaba da Modena, Madona s dítětem (1367)

Hans Holbein ml., Portrét Simona George
z Cornwallu (1535–1540)

Jan Vermeer, Geograf (1668–1669)

Hieronymus Bosch, Ecce Homo (1475–1485)

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 lednových Listů zasílejte nejpozději do 25. ledna 2019 na adresu: eva.mrhacova@osu.cz.
Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do připravovaného čísla zařazeny.
Listy Filozofické fakulty Ostravské univerzity č. 4/2018 – prosinec, ročník 9. LISTY JSOU NEPRODEJNÉ.
Redakční rada: šéfredaktorka: doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., tajemnice: Mgr. Jana Bolková, členové redakce: ThLic. Vladimír Šiler, Dr.,
doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D., Mgr. Barbora Michlová, Mgr. Marek Zágora, Hana Greplová.
Grafika a sazba: MgA.Helena Hankeová
Barevná elektronická verze Listů je dostupná na webu FF OU v rubrice Ze života fakulty na adrese: http://periodika.osu.cz/listyff
© Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2018.

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity					

Bartolomeo Veneto, Portrét mladé kurtizány (Lucrezia Borgia) (asi 1520)
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Sandro Botticelli, Idealizovaný
ženský portrét (Podobizna
Simonetty Vespucciové), 1475
Simonetta Vespucciová (1453–1476) byla proslulou
kráskou, která inspirovala řadu renesančních uměl‑
ců. Jedním z nich byl i Sandro Botticelli. Neví se, zda
mu seděla modelem, ale je to vysoce pravděpodobné.
Kromě „Idealizovaného ženského portrétu“ ji najdeme
na obraze „Venuše a Mars“ (Národní galerie, Londýn)
a „Zrození Venuše“ (Uffizi, Florencie). Zemřela na tu‑
berkulózu ve věku 23 let.

Peter Paul Rubens, Mystický sňatek sv. Kateřiny (1628)

Rembrandt, Oslepení Samsona (1636)
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VĚDA A ŽIVOT NA
ZAHRANIČNÍCH UNIVERZITÁCH
MARTIN PILAŘ NA UNIVERZITĚ V LUBLANI: VE MĚSTĚ STUDENTŮ
A ARCHITEKTURY

Jakožto kluk z Krkonoš jsem kdysi dávno s napětím sledoval
černobílé televizní přenosy letů na lyžích z mamutího můstku
v Planici a s jistou závistí jsem si říkal: Docela malá země a ta‑
kový veliký můstek tam mají…! O mnoho let později pro mne
bylo Slovinsko malebnou hornatou zemí, v níž se čeští rekre‑
anti při cestě do Chorvatska jen málokdy zastaví. Teprve nyní
jsem se v ní (byť na pouhý týden) zastavil a jsem tomu rád.
Lublaň se radikálně liší od metropolí, které jsem zatím po‑
znal, a to hlavně tím, že je úplně nejmenší (má pouze 280 000
obyvatel). Rozhodně zde však platí úsloví, že co je malé, to je
milé. Stačí se projít dlouhatánským řetězcem kavárniček v těs‑
ném okolí řeky Ljublanica, jež se vlní centrem města, aby si
návštěvník uvědomil onu klidnou, až lázeňskou atmosféru,
která bývá s životem ve velkých městech těžko slučitelná. Při‑
padalo mi, že cesta ruky s šálkem kávy od podtácku k ústům
zde trvá snad celé minuty… Žádná trhavá gestikulace rukama,
žádné nervózní podupávání nohou, žádné zrychlené nasávání
nikotinového kouře, které znám třeba z Balkánu. Spíše se zde
stále ještě vznáší duch Vídně z přelomu 19. a 20. století, čemuž
ostatně odpovídá i zdejší secesní architektura. Při pohledu
z lublaňského hradu na červené prejzové střechy jsem si ne‑
mohl nevzpomenout na Malou Stranu, křivolaké barokní uličky mi připomněly Olomouc, vilové čtvrti obklopující historické
centrum jsou podobné některým částem Vinohrad či okolí br‑
něnského výstaviště. Když zde člověk vystoupí na železničním
či autobusovém nádraží, tak se ocitne na Masarykově cestě
a o kousek dál při chůzi do centra projde Komenského ulicí.
Summa summarum, pokud chce našinec vyrazit do ciziny, ale

přitom vlastně v žádné cizině nebýt, pak je pro něho slovinská
metropole přímo ideální destinací!
Od středověku až do konce první světové války byl strategic‑
ky a obchodně významný prostor mezi Rakouskem a přísta‑
vem Terst ovládán Habsburky. Ti založili a plně podporovali
univerzitu v chorvatském Záhřebu (od roku 1669), ale nepřáli
si, aby se také Lublaň stala univerzitním městem. Zdejší univerzita byla proto založena až v roce 1919, tedy hned poté, co se
Slovinsko stalo součástí Jugoslávie. Nyní jde o univerzitu s 23
fakultami a třemi akademiemi, na níž studuje více než 60 000
studentů. Toto velké množství studentů je v neveliké metropoli
silně znát – už na první pohled je to nezvykle mladé město
plné chodců, cyklistů a jakéhosi neustále tiše pobublávajícího
studentského veselí. Zdejší poklid je dán také tím, že v lublaň‑
ském centru úplně chybí hluk hromadné městské dopravy. Po‑
kud má člověk zdravé nohy, tak mu to bohatě stačí k tomu, aby
se poměrně brzy vlastními silami dostal na všechna důležitá
místa. Naprosto běžné je zde sdílení bicyklů a v centru také
jezdí elektrický minivláček. Důraz na zdravé životní prostře‑
dí je zřejmě inspirován německými a rakouskými sousedy, ale
ve Slovinsku se viditelně stal něčím úplně přirozeným, možno
říci základním. Příčinou zmíněného prorůstání studentského
živlu do každodenního života je také určitě fakt, že tato dost
veliká univerzita s relativně mladou historií má starší i nověj‑
ší budovy rozmístěné v mnoha městských čtvrtích. Lublaň je
protkaná cyklistickými stezkami a studentské přejíždění mezi
jednotlivými budovami je zde téměř stejně snadné a běžné,
jako je tomu na starých anglických univerzitách.
Hlavní budova lublaňské filozofické fakulty je náležitě vel‑
ká, nápadně moderní a převelice prosklená. Dočetl jsem se,
že Lublaň leží v bývalém hodně bažinatém údolí mezi horami
a že zde tudíž v zimním období bývají silné mračné inverze
a husté mlhy. A tak mne napadlo, že ta důkladná prosklenost
filozofické fakulty má jisté výhody, neboť filozofie už má své
jeskynní období za sebou a věda věd si určitě zaslouží hodně
světla… Ulice, kde se vyučují západoslovanské jazyky, je však
o kousek dál a jmenuje se Tobačna. Příslušná katedra je za‑
sazena do komplexu bývalých rakousko‑uherských továrních
a skladových budov, kde se zpracovával tabák. I zde jsem se
opět cítil jako doma, protože jde o úplně stejnou architekturu,
kterou znám z bývalé výrobny cigaret v Novém Jičíně. Staré
budovy jsou uvnitř příjemně zmodernizovány a jejich nejbliž‑
ší okolí tepe příjemným studentským rytmem. V okolních
uličkách jsou hospůdky, kde se nabízí příjemná kombinace
balkánské a italské kuchyně, je zde kryté pódium pro rocko‑
vé koncerty, jejichž styl lze odhadovat podle hipstersky oble‑
čených studentů a studentek, které zde posrkávají kávu či
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pivo tempem poněkud rychlejším, než to je obvyklé v centru,
na březích Ljubljanice. Během svých dosti četných výjezdů
v rámci učitelské mobility programu Erasmus jsem už odučil
mnoho literárněhistorických témat, která většinou vycházela
z toho, co se u zahraničních kolegů ve výuce české literatury
právě mělo probírat. Z Lublaně jsem byl ovšem adresně požá‑
dán, abych celý týden mluvil pouze o svém žánrovém výzku‑
mu povídky a povídkového cyklu, jehož výsledky jsem publi‑
koval ve dvou monografiích. Ze své zkušenosti vím, že mluvit
o literární teorii (zvláště před zahraničním publikem) je vždy
o dost obtížnější než mluvit o nějakém spisovateli, popř. o kon‑
krétním literárněhistorickém problému. Ale dopadlo to dob‑
ře – na přednášky chodili studenti bohemistiky i slovakistiky,
rozuměli mi dobře (nejen z hlediska jazykového) a smáli se na
správných místech. V diskusích jsme se samozřejmě nemohli
vyhnout komparatistice, neboť srovnávání společných a rozdílných rysů dvou národních literatur se při výuce v zahraničí přímo nabízí a bývá inspirativní.
Na zachovávání a oživování starých architektonických celků
si v Lublani dávají záležet a zdejší nezávislá kulturní scéna je
známa i v zahraničí. Zdaleka přitom nejde jen o nyní již klasic‑
kou kultovní kapelu Laibach (což je německý název Lublaně).
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Protože se odborně zabývám undergroundem a alternativní
kulturou, nemohl jsem si nechat ujít návštěvu samozvané au‑
tonomní Metelkovy čtvrti, která vznikla v prostoru bývalých
rakousko‑uherských kasáren a kde se nyní nachází mnoho
post‑squatových uměleckých ateliérů, galérií a nočních klubů,
v nichž se provozuje indie‑music nejrůznějších žánrů. (Cosi
podobného nyní úspěšně vzniká v areálu bývalého ostravské‑
ho dolu Hlubina, ovšem nutno uznat, že Lublaň má v tomto
ohledu značný předstih.) Dalším centrem alternativního umě‑
ní jsou prostory zaniklé továrny Rog a když k tomuto všemu
ještě připočteme různá poněkud umírněnější autorská čtení
a mnoho vernisáží s bohatým občerstvením z místních vín,
tak si zdejší velmi početné studentstvo rozhodně nemůže
stěžovat na nudu. Přesto jsem však dával přednost klidným
procházkám tímto příjemně zpomaleným městem, při nichž
jsem se (jsa vybaven patřičným průvodcem) neustále setkával
s architektonickým dílem Josipa Plečnika (1872–1957), který se
v roce 1921 stal jedním z prvních profesorů Lublaňské univerzity. Jeho stavby a rekonstrukce známe i z Prahy a Vídně, ale na
novodobé podobě slovinské metropole se podepsal takovým
způsobem, že před ním doslova není úniku. Ale především
neexistuje rozumný důvod, proč by měl návštěvník před

S kolegyněmi po přednášce

Pohled z hradu

Národní a univerzitní knihovna (Plečnik)
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Plečnikem unikat. Svítilo sluníčko a pod nohama šustilo listí,
a tak jsem vychutnával…
Už předem jsem si plánoval, že den, kdy nebudu učit, strá‑
vím v Terstu. Z Lublaně jsou to tam necelé dvě hodiny auto‑
busem a moře je moře. Velmi mne lákalo poznat aspoň trochu
ono přístavní město, kde docela dlouho a spokojeně žil anglicky píšící irský modernista James Joyce, jehož vrcholná pro‑
zaická díla se už vlastně ani nepokouším pochopit, ale přesto
se k nim stále vracím. V Terstu vyučoval angličtinu, vytvořil
tam povídkový cyklus Dubliňané a začal tam psát svůj vrchol‑
ný román Odysseus. Zjistil jsem si, že po jednom z mostků přes
terstský Canal Grande se prochází socha Joyce v životní veli‑
kosti. A tak jsem ho chtěl pozdravit. Mé slovinské kolegyně
mne překvapily informací, že Joyce byl také v Lublani. To prý
kdysi jel z Vídně domů do Terstu a v noci omylem vystoupil
už na lublaňském hlavním nádraží. Nějak tam tu noc ke své
nelibosti protrpěl, nelíbilo se mu tam a hned ráno pokračo‑
val za příjemnou představou své vlastní postele. Tato drobná
epizoda je připomenuta malou měděnou plaketkou vsazenou
vedle umělecky přizdobeného poklopu na kanále u schodiš‑
tě na prvním nástupišti. Prošel jsem se tedy na nádraží a ptal
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jsem se kolemjdoucích, kde tu cedulku o Joyceovi najdu. Nikdo
nechápal, o co mi jde. Nakonec jsem ji našel sám. Píše se na ní:
„James Joyce je 19. oktobra 1904 prebil noč v Ljubljani.“ Hm,
tak prý se mu v Lublani nelíbilo. Mně ano.
Martin PILAŘ

Plečnikova úprava parku Tivoli

Lublaňský hrad

Joyce v Terstu

Žehlička (Plečnik)

Joyce v Lublani

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity					

STR. 7

FILOZOFICKÁ FAKULTA
V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE
HABEMUS RECTOREM NOVUM!
V pondělí dne 19. listopadu zvolil Akademický senát Ostrav‑
ské univerzity na další čtyřleté rektorské období stávajícího
rektora, pana profesora MUDr. Jana LATU, CSc.
Z programového prohlášení pana rektora vyjímáme:
„Myslím, že se nám podařilo najít správnou cestu. Poprvé jsme
se v loňském roce dostali do prestižního rankingu THE a v letošním roce jsme naše hodnocení mírně zlepšili – před námi jsou

z českých univerzit jen tři opravdu velké – Karlova, Masarykova
a Palackého univerzita. Současně jsme byli mezi univerzitami
tzv. nové Evropy na 30. místě z padesáti tří univerzit.“
Vaše Magnificence pane rektore, ze srdce Vám blahopřejeme
a přejeme, aby se Vám všechny Vaše plány podařilo uskutečnit.
Jménem redakce Listů FF
Eva MRHAČOVÁ

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE KATEDRY GERMANISTIKY
2018 — VYHRÁLI VŠICHNI!
Dne 22. listopadu 2018 se konal již 24. ročník Stu‑
dentské vědecké konference, na které vystoupili stu‑
denti a studentky katedry germanistiky Filozofické
fakulty.
Letošní konferenci zahájila proděkanka pro vědu,
výzkum a rozvoj, Dr. Michaela Závodná, a modero‑
vání se již tradičně ujala doc. Pavla Zajícová. Studenti
představili příspěvky v sekcích literární věda, lin‑
gvistika, hospodářská němčina a opět se konala také
soutěž o nejlepší studentský referát, o Cenu Františka
Schwarze v kategorii diachronní lingvistiky.
Tento ročník byl mimořádný – svědčí o tom nejen
pochvalná slova prof. Lenky Vaňkové, vedoucí ka‑
tedry germanistiky, ale také rozhodnutí odborné
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poroty ocenit všechny účastníky. Mezi referáty nebylo letos
slabé místo, všichni byli precizně připraveni a předvedli sku‑
tečně kvalitní výkony. Za svůj osobitý přednes byli odměněni
stáží do Evropského parlamentu v Bruselu Petr Heczko a Vendula Šípková.
Velkou poctou pro naši konferenci byla návštěva rektora
Ostravské univerzity, prof. Jana Laty, který předal věcné a fi‑
nanční ceny. Vítězky Ceny Františka Schwarze, studentky Barbora Krejčová a Sandra Hrbáčová se za přednes referátů na
téma Was sollten unsere Vorfahren trinken? Empfehlungen aus
deutschen Monatsregeln des 15. Jhs. a Haben Sie Fieber? Kein

LISTY filozofické fakulty Ostravské univerzity
Problem. Ein Vergleich von Zaubersprüchen des 15. Jhs. rovněž
podívají do Evropského parlamentu – tuto cenu věnoval euro‑
poslanec Ing. Evžen Tošenovský.
Děkujeme všem, kteří se organizačně podíleli na přípravě
letošní Studentské vědecké konference, zejména Dr. Ireně Še‑
bestové a jejímu týmu. Děkujeme také všem vystupujícím stu‑
dentům a studentkám a jejich vyučujícím, kteří se s nimi na
konferenci zodpovědně připravovali. Velký dík patří také hlav‑
nímu sponzorovi naší konference, mezinárodní firmě Heinzel
Pulp Biocel Paskov, a. s.
Text i foto Milan PIŠL

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Psychologické aspekty pomáhání 2018
Ve dnech 6. – 7. 11. 2018 se pod záštitou Katedry psycholo‑
gie FF OU a Asociace klinických psychologů uskutečnil třetí
ročník mezinárodní vědecké konference nazvané Psycholo‑
gické aspekty pomáhání 2018. Událost se konala v prostorách
Vzdělávacího centra Vítkovice, a. s. Zúčastnila se jí řada čes‑
kých, slovenských a polských odborníků, kteří přednesli přes
dvacet příspěvků z oblasti poradenské psychologie, klinické
psychologie, psychoterapie, psychologie osobnosti a pedago‑
gické psychologie, jež se vztahovaly k problematice pomáhání.
Akademicky a vědecko‑výzkumně laděné příspěvky pestrého
zaměření byly střídány s více na praxi orientovanými příspěv‑
ky z oblastí klinicko‑psychologické, psychiatrické a sociálně
rehabilitační. Specifikem letošního ročníku konference věno‑
vané různým formám pomáhání byl akcent na léčebnou péči
o ty nejmenší. Úvodní přednáška klinického psychologa byla
věnována nové, rozvíjející se službě multidisciplinárních týmů
z názvem Setkání okolo dítěte, která je pilotně realizována prá‑
vě v Moravskoslezském kraji s podporou samotného kraje. Zá‑
věrečná přednáška, v podání klinické psycholožky a externis‑
tky katedry psychologie, byla zase věnována rané diagnostice
dětí jako významnému faktoru včasné intervence. Akademičtí
odborníci a odborníci z praxe často vystupují nezávisle na sa‑
mostatných konferencích. Podobně jako v předchozích dvou

ročnících se konference katedry psychologie pokusila vytvořit
odbornou platformu, na níž se mohou tyto oba, jinak paralelně
existující směry inspirativním způsobem potkávat. Zájemci se
s některými příspěvky budou moci podrobně seznámit v při‑
pravovaném konferenčním sborníku, který by měl vyjít na jaře
příštího roku. Konference byla otevřena nejen odborníkům
z akademické půdy a z oblasti praxe, ale také studentům, kte‑
ří o témata z oblasti pomáhání projevili upřímný zájem. Ten
prokázal, že i mezi studenty bakalářského studia existuje vy‑
soká poptávka po aktuálních příspěvcích z oblasti akademic‑
ké i praktické psychologie. Podobně jako před dvěma lety byli
studenti do konferenčního dění zapojeni formou hodnocení
konference a přednesených příspěvků, která budou analyzová‑
na v průběhu následujících seminářů. Konference se pro ně tak
stala i didakticky zajímavou příležitostí. Opakovanou pozitiv‑
ní skutečností je i přímé zapojení studentů prostřednictvím
ostravské pobočky České asociace studentů psychologie do
aktivní organizace konference, za což si zaslouží poděkování
všech členů naší katedry.
V roce 2020 předpokládáme organizaci dalšího, tentokrát již
čtvrtého ročníku této originální konference. Webové stránky
jsou www.konferencepomahani.osu.cz
text Josef KUNDRÁT, Marek MALŮŠ, fota Marek MALŮŠ
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JEŠTĚ K VEŘEJNÉ DEBATĚ FAKE NEWS
Fakta, lži a polopravdy ve veřejném sektoru
Aula naplněná do posledního místečka, takový zájem vzbudila
Českou televizí a Filozofickou fakultou OU uspořádaná veřej‑
ná debata s předními českými zahraničními zpravodaji.
Ráda bych zdůraznila, že s myšlenkou organizovat pro vyso‑
ké školy veřejné debaty na téma fake news přišel absolvent naší
fakulty Ondřej Kopa, dnes projektový manažer vzdělávacích
projektů ČT (za studia jeden ze tří kluků, s nimiž jsem v roce
1994 založila ostravský majáles ).
Ondřej Kopa (na druhé fotografii v první řadě) k nám při‑
vedl dva excelentní zahraniční zpravodaje – Petra Zavadila
(působil ve Francii) a Jakuba Szántó (do minulého roku byl
zpravodajem na Blízkém východě). Zažít Jakuba Szántó, kte‑
rého jsme vídali na obrazovce v bojových akcích, při kterých

člověkovi tuhla krev v žilách, u nás v aule živého, zdravého
a vtipkujícího, to byl opravdu zážitek. Veřejné debaty se aktiv‑
ně účastnili i Petr Kopecký z katedry anglistiky a amerikanis‑
tiky a Karel Hlaváček z katedry sociologie. Debatu moderoval
děkan Filozofické fakulty OU Robert Antonín. A to je také
princip těchto veřejných debat – spojovat univerzitní prostředí a Českou televizi.
Děkujeme Ti, Ondro Kopo, za krásný nápad a voláme: přivez
nám i v příštím roce někoho z osobností, jichž si vážíme. Zá‑
jem bude veliký na všech fakultách OU.
Eva MRHAČOVÁ
Fota: Daniela RYWIKOVÁ a Ondrej KOPA

Poznámka: na poslední stránce tohoto čísla Listů je malá FAKE NEW, najdete ji?

DOBRÁ PRÁCE SE VYPLATILA
Informování studentů o novinkách ERASMU věnovala naše
referentka, Ing. Lada Gottwaldová, obrovskou péči. V říj‑
nu uspořádala prezentaci „erasmovských“ studijních pobytů
a stáží, v listopadu jsme vydali v Listech FF podrobnou infor‑
maci o uzavřených mezinárodních smlouvách. Výsledek před‑
čil naše očekávání: do výběrového řízení k „erasmovským“

pobytům pro rok 2019/20 se přihlásilo celkem 99 studentů
a studentek FF OU, přičemž ke studiu v zahraničí bylo výběro‑
vými komise kateder doporučeno 94 studentů.
Pro srovnání počtu přihlášených a vybraných studentů
a studentek do výběrového řízení přikládám tabulku:

Eva MRHAČOVÁ

Akademický rok 2018/2019
Počet podaných přihlášek podle kateder
pobyty

stáže

celkem

KAA

14

3

17

KCL

2

KCJ

0

KLA

0

Počet přijatých studentů ve VŘ podle kateder
pobyty

stáže

celkem

KAA

12

3

15

2

KCL

2

2

0

KCJ

0

0

0

KLA

0

0
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KDU

3

3

KDU

3

3

KFI

1

1

KFI

1

1

KGE

18

18

KGE

18

18

KHI

6

7

KHI

6

KPS

3

3

KPS

3

KRO

3

8

11

KRO

3

8

11

KRS

15

4

19

KRS

15

4

19

KRU

2

2

KRU

2

2

KSE

3

3

KSE

3

3

KPF
Ʃ

0

1

1

1

1

17

87

KPF
Ʃ

0

70

68

17

85

1

1

7
3

Akademický rok 2019/2020
Počet podaných přihlášek podle kateder
pobyty

stáže

celkem

KAA

23

0

23

KCL

5

0

5

KCJ

1

3

KLA

0

KDU

Počet přijatých studentů ve VŘ podle kateder
pobyty

stáže

celkem

KAA

21

0

21

KCL

5

0

5

4

KCJ

1

3

4

0

0

KLA

0

0

0

4

1

5

KDU

4

1

5

KFI

3

0

3

KFI

3

0

3

KGE

16

0

16

KGE

16

0

16

KHI

5

0

5

KHI

3

0

3

KPS

9

1

10

KPS

8

1

9

KRO

2

6

8

KRO

2

6

8

KRS

8

3

11

KRS

8

3

11

KRU

1

0

1

KRU

1

0

1

KSE

1

0

1

KSE

1

0

1

KPF
Ʃ

5

2

7

5

2

7

83

16

99

KPF
Ʃ

78

16

94

POCHVALA LISTŮM FF
OD NOVINÁŘKY POTĚŠÍ

ARNIKA NÁM PÍŠE

Vždycky, když otevřu Vaše Listy, mé srdce zajásá. Tentokrát tam
máte několik stran tabulek, takže je to trošku jinde, ale jinak jsou
fakt skvělé. Mají všechno, co má moderní grafika splňovat, drží se
i polygrafických zákonitostí – velké fotky, mezititulky, podpisy pod
články atd. Bohužel se stále častěji setkávám se zpravodaji různých
ostravských obvodů, které mají k těm vašim Listům hodně daleko.
Takže strašně moc Vás chválím, jste v tomto směru nadprůměrní,
a to i co se obsahu týká. Doufám, že si toho Vaši kolegové považují.
Mějte se moc krásně.
Marie STYPKOVÁ

Česká nezisková organizace ARNIKA usilující o lepší ži‑
votní prostředí, nám píše:“Zachraňujte stromy, zachra‑
ňujte aleje!“ Na webu www.ARNIKA.cz najdete seznam
alejí nominovaných pro záchranu v roce 2019. Vybírejte
a hlasujte do 4. 1. 2019.
Redakce LISTŮ FF
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A CO SE DĚJE/DĚLO ZA
HRANICEMI FILOZOFICKÉ
FAKULTY?
CHVÁLA NAŠÍ LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ
Čtenáři Listů FF, kteří od léta sledovali v tisku půtky na lékařské
fakultě, si asi po přečtení titulku pomyslí, že jsem se zbláznila.
Nezbláznila. Chci jen ukázat, že vedle lidí, kteří svými ambicemi
zcela bezohledně kazili v posledním půlroce pověst celé univerzitě,
existují na naší lékařské fakultě i lidé, kteří jsou naší pýchou.
Jedním z nich je pan doc. MUDr. Rostislav Maďar, Ph.D.,
specialista pro obory epidemiologie, cestovní a tropické medicíny,
zakladatel a šéf mezinárodní humanitární organizace INTERNATIONALE HUMANITAS, autor více než 350 odborných publikací, který jako lékař absolvoval řadu misí do nejchudších zemí
světa. Před tou letošní cestou řekl: …„Díky naší pomoci však ani
tito nejchudší neutíkají za lepším do ciziny. Nejlíp je každému
doma, jen musí mít šanci svou rodinu uživit…“
Letošní mise pana docenta Maďara do nejchudší africké země
Malavi se zúčastnila i MUDr. Veronika Štěpánková, vynikající
absolventka naší lékařské fakulty. A protože „čerstvá“ paní doktorka Verunka je dcerou naší paní sekretářky Ivetky, prožívali
jsme s ní po všechna léta všechny nejtěžší zkoušky (i tu pověstnou
z anatomie, kterou složila NA VÝBORNOU!)
Vážení čtenáři Listů FF, přinášíme Vám rozhovor
s MUDr. Veronikou Štěpánkovou po návratu z MALAWI.

Jak jste se na misi doc. Maďara dostala?
O docentovi Maďarovi a jeho organizaci INTERNATIONAL
HUMANITY jsem věděla již předtím, chodila jsem do jeho
očkovacího centra. Jet na misi do Afriky mě vždy lákalo, a tak
jsem mu minulý rok napsala mail, na který mi odpověděl, že
pro rok 2017 je již kapacita naplněna. V dubnu jsem se účastni‑
la konference Globální problémy ve veřejném zdravotnictví na
Lékařské fakultě v Ostravě, kde pan docent přednášel. Po kon‑
ferenci jsem za ním zašla a zeptala se ho na možnost zúčastnit
se mise v příštím roce. Měla jsem velké štěstí, pan docent si
mě z emailové komunikace pamatoval a nabídl mi možnost
zúčastnit se mise již v letošním roce.
Vaše první dojmy po příletu do Malawi a dojezdu na místo
působení.
První dojmy byly silné. Jiný kontinent, jiná kultura, jiní lidé.
Místní nás přivítali velmi srdečně, běželi za našimi auty
a předvedli nám úžasné vystoupení s hudbou a tanci, všich‑
ni se moc smáli a bylo to velmi příjemné. Cítila jsem z nich
upřímnou radost z našeho příjezdu. Z místních lidí vyzařuje
neskutečná energie, stále se smějí.

Vzácný majetek obyvatel Malawi
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Popište váš obyčejný den v Malawi (a některé lékařské případy).
Ráno po snídani (africký chleba s máslem či marmeládou
zakoupenou v obchodě v hlavním městě a černý čaj) jsme se
autem vydali do vesnice. Každý den jsme byli v jiné vesnici,
ordinovali jsme buď ve škole nebo v kostele. Po příjezdu na
místo jsme si vybalili z auta všechny krabice s potřebnými léky
a testy na malárii a připravili si provizorní místo pro svou „or‑
dinaci“. Já jsem se svojí skvělou sestřičkou Jarmilou měla na
starost dospělé pacienty, pan docent Maďar měl s paní učitel‑
kou Terezou na starost děti a paní doktorka Kristina se sestřič‑
kou Markétou se starali o zuby místních. Za den jsem ošetřila
někdy i sto pacientů, přestávku jsme si udělali jednu, na oběd
(proteinová tyčinka či sušené maso) a po obědě jsme dále po‑
kračovali do večera, někdy jsme „ordinovali“ až do 22. hodiny.
V Malawi se stmívá brzy, takže čelovky byly nutností. Viděla

Sanitka v Malawi

Tak vypadá dítě z nejchudší
africké země

LISTY filozofické fakulty Ostravské univerzity
jsem spoustu zajímavých případů, které bych v České republice
určitě neviděla, spoustu onemocnění v pokročilých fázích, jako
třeba extrémně velkou strumu, pokročilý oční nádor, elefanti‑
ázu, malárii, billharziózu a podobně. Překvapil mě velký vý‑
skyt astmatu. Večer jsme museli zase všechny léky a potřebné
nástroje sbalit zpátky do krabic a naložit do auta. Doma jsme
povečeřeli jídlo, které nám uvařili místní lidé – téměř každý
den kuře s rýží. Co se týče hygieny, k dispozici nám byla díra
v zemi a teplá voda v lavoru, občas to při „koupeli“ chtělo otu‑
žilost, jelikož večerní teploty byly jen pár stupňů nad nulou.
Mohla jste po celodenní ordinaci večer usnout?
Mohla a dokonce jsem usnula velmi rychle. Ošetřit za den ta‑
kovou spoustu pacientů je náročné. Pravdou je, že když sestřič‑
ka zavolala další pacientku, které jsem následně z ucha vytáhla

Nemoci…

Nemoci…

INTERNATIONAL HUMANITY
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živou vážku, byla jsem lehce nervózní, zda mě něco takového
v noci nemůže potkat taky, ale po ulehnutí do spacáku jsem
vždy spala jako dřevo.
Měli jste moskytiery?
Staré použité moskytiéry jsme k dispozici měli, ale nepoužíva‑
li jsme je. Spali jsme na zemi na matracích ve spacáku, občas
proběhla i nějaká ta myška a exotický pavouk. Druhou polovi‑
nu pobytu jsme spali v „hostelu“, zde již byly i postele a moje
spolubydlící Kristýnka disponovala jako jediná i svou vlast‑
ní moskytiérou. V Malawi jsme byli v jejich zimním období
a malárie prý nebývala v zimě nikdy tak rozšířená jako letos.
Čím mise obohatila váš život?
Mise mě obohatila velkou spoustou věcí a velmi těžko se to
shrnuje a předává dále. Člověk si uvědomí, jak se tady v Česku
máme dobře, jaké máme možnosti, jak spoustu věcí bereme
jako samozřejmost – například vzdělání, které je v Malawi
velký problém, spousta dětí nemůže chodit do školy a musí
pracovat doma na poli. A přesto si tady neustále stěžujeme.
Taktéž zdravotní systém máme na výborné úrovni, i když je
samozřejmě vždy co vylepšovat. Obyvatelé Malawi často ne‑
mají ani boty, bydlí v hliněných domečcích, jako záchod slouží
díra v zemi, pro vodu si musí chodit do často velmi vzdálené
studny, a přesto všechno se hrozně moc smějí, rádi si zpívají
a děti skoro vůbec nepláčou. Určitě bychom se od nich něco
měli naučit i my.
Za velmi obohacující rozhovor a za všechny fotografie
poděkovala jménem čtenářů Listů Eva MRHAČOVÁ

A nakonec úsměv jako NADĚJE…

CESTOVATELSKÉ ČRTY
KAMBODŽA — ZEMĚ, KTERÁ
PŘED 40 LETY ZAŽILA PEKLO
NA ZEMI
Když jsme překročili vietnamsko‑kambodžskou hranici, člo‑
věk jako by se náhle ocitl v úplně jiném světě. Není to však
pouze překrásné zdobné písmo a melodický jazyk, které odli‑
šují kambodžskou kulturu od vietnamské. Překročením hra‑
nice jsme se náhle ocitli opravdu v rozvojovém světě, což nás
na jednu stranu trochu polekalo, ale zároveň nám bylo jasné,
že v této zemi nás čeká mnoho zajímavých zážitků. A opět se
mi potvrdilo, že čím je země chudší a lidé žijí v tvrdších ži‑
votních podmínkách, o to jsou milejší a vstřícnější. Ačkoliv
tato země poměrně nedávno zažila hrůzy války a genocidy,
lidé se na ulici stále usmívají a s radostí vítají cizince, kterých
zatím není v zemi příliš mnoho. Většina turistů zamíří rov‑
nou na slavný Angkor Vat, ale myslím, že by bylo chyba vy‑
nechat hlavni město Phnompenh. Jeho hlavní dominantou je
královsky palác, kde velmi vřele vítají zejména české turisty.
Současný kambodžský král Norodom Sihamoni totiž studoval
tanec v tehdejším Československu a naši zemi si velmi oblíbil.
Dokonale zachované reliéfy v rámci komplexu Angkor Vat
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Kambodžu musel opustit za dramatických okolností, když se
k moci dostávali právě Rudí Khmérové. Tuto smutnou etapu
kambodžské historie připomínají dvě významné památky.
První z nich je věznice S-21, dnes nazývaná Muzeum Toul
Sleng, kde režim Rudých Khmérů brutálně mučil své odpůrce.
Po vynuceném přiznání pak byli odvezeni za město, kde byli
popraveni a naházeni do masových hrobů. I z toho místa se
dnes stala turistická atrakce, kde však člověku běhá mráz po
zádech, když si uvědomí, že se jedná teprve o nedávnou his‑
torii. Z Phnompenhu jsme pak již zamířili k hlavní atrakci
Kambodže, která ročně přitahuje tisíce návštěvníků z celého
světa. Důkazem toho je i mezinárodní letiště Siem Riap, kte‑
ré se nachází v těsné blízkosti Angkor Vatu a nabízí letecké
spojení téměř do celého světa. I samotné město má zcela jiný
ráz než ostatní kambodžská města a je vidět, že je zde vše při‑

způsobeno turistickému ruchu. Angkor Vat byl postaven po‑
čátkem 12. století pro krále Súrjavarmana II. jako královský
chrám a patří k nejrozsáhlejším a nejlépe zachovaným stav‑
bám khmérské civilizace. Není tedy divu, že stal jedním z nej‑
navštěvovanějších monumentů asijského kontinentu. Jedním
z důvodů, proč je Angkor Vat tolik ceněn, je bohaté zdobení
interiéru, které se výborně zachovalo. V okolí Angkor Vatu se
nachází také řada menších chrámů, které jsou často opomíje‑
ny, ale i ty stojí za pozornost, jelikož krásně ilustrují bohatost
khmérské architektury. Průvodci doporučují vyhradit si na
celý komplex tři dny, ale myslím, že je to poněkud přehnané.
Jelikož nás čekal večerní let do Hong Kongu, věnovali jsme
této památce jeden celý den, to se nám zdálo dostačující.

Královský palác v Phnompenhu

Jeden z hlavních vstupů do komplexu Angkor Vat

Foto a text: Jan LAZAR,
katedra romanistiky

Místo hromadného popraviště nevinných obětí
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PAMĚŤ
100 LET OD ÚMRTÍ GUILLAUMA APOLLINAIRA
9. listopadu t.r. uplynulo sto let od úmrtí jednoho z nejvýznamněj‑
ších básníků francouzské i světové poezie a významného umělecké‑
ho kritika, který zásadním způsobem inspiroval také českou moder‑
nu a avantgardu – Guillauma Apollinaira (1880–1918). Apollinaire,
jenž svým polsko‑italským původem, zvlášť v kombinaci se zemí,
kde působil (francouzské občanství získal až poté, co narukoval do
první světové války), přímo ztělesňoval kosmopolitnost avantgardy,
zásadním způsobem přispěl k tomu, že například kubismus se dostal
do širokého povědomí veřejnosti. Je nejen tvůrcem termínu kaligram a nejinventivnějším pisatelem této vizuální poezie v 10. letech
dvacátého století (Kaligramy, 1918), ale rovněž „objevitelem“ slova
surrealismus, poprvé použitém v předmluvě ke hře Prsy Tiresiovy
(1917), který pozorně sledoval soudobé avantgardní trendy a osobi‑
tě je zpracovával: ať už vizuální poezií, požadavkem na propojování
„starého“ a „nového“ či inspirací pro budoucí surrealisty.
Autorka této ministati přeložila Apollinairovo libreto k pantomi‑
mě V kolik hodin odjíždí vlak do Paříže? napsané v r. 1914. Inscenace
předpokládala spolupráci se známými představiteli malířství a hud‑
by 10. let (Giorgio di Chirico, Alberto Savinio), znemožnila ji světo‑
vá válka. Překlad libreta pantomimy (+ libreta baletu inspirovaného
pantomimou, jejž Apollinaire zvažoval později) vyšel v Divadelní
revui č. 2, 2011.
Mariana KUNEŠOVÁ

Jeden z Apollinairových kaligramů s autorovým podpisem

Guillaume Apollinaire

Další z Apollinairových kaligramů
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Z MODLITBY SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO
Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu…
Chraň mne před domněnkou, že musím při
každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.
Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do
pořádku záležitosti druhých.
Nauč mne, abych byl uvážlivý a ochotný
pomáhat, ale abych přitom nevrtal
a neporučníkoval.
Sv. František Saleský (1567–1622) francouzský teolog a spisovatel,
absolvent univerzit Pařížské a Padovské)

PEVNÉ ZDRAVÍ, HODNĚ ÚSPĚCHŮ NA POLI VĚDY
A HODNĚ OBOHACUJÍCÍCH SETKÁNÍ
V NASTÁVAJÍCÍM ROCE 2019
PŘEJE VŠEM ČLENŮM FILOZOFICKÉ FAKULTY
Z VRCHOLKU LYSÉ HORY REDAKCE LISTŮ FF OU

