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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
POKLADY EVROPSKÝCH GALERIÍ A MUZEÍ
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) se řadí mezi 5
nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v České republice.
V současnosti najdeme v jejích sbírkách více než 23 000 umě‑
leckých předmětů. Symbolem galerie je Dům umění, výstavní
budova, která patří mezi skvosty ostravské architektury.
Dne 24. ledna 1923 byl založen „Spolek pro vystavění a udr‑
žování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě“, který vypsal
veřejnou soutěž na novou výstavní budovu. Autory konečné‑
ho architektonického návrhu byli František Fiala a Vladimír
Wallenfels, kteří vyprojektovali budovu funkcionalistického
stylu, jejíž červené cihlové stěny zrcadlí architekturu místních
hornických kolonií. Budova, kterou postavil Rudolf Kaulich,
byla slavnostně otevřena 13. května 1926.
Základem sbírek se stala kolekce ostravského stavitele, me‑
cenáše a sběratele umění Františka Jurečka, který věnoval
spolku 113 obrazů a kreseb. S počátky galerie je významně
spjat i Alois Sprušil (1872–1946), jenž byl prvním ředitelem

tzv. Jurečkovy galerie. Byl předním organizátorem výtvarného
života, který seznamoval zájemce s českými umělci. Podařilo
se mu rozšířit sbírky na více než 2 000 položek.
V letech 1952–1990 fungovala galerie pod názvem Krajská
galerie v Ostravě. Od 60. let 20. století zahájila rozsáhlou akvi‑
ziční činnost a rozšířila své sbírky. Asi nejznámějším obrazem
GVUO je slavná Judita Gustava Klimta. Galerie se ale může
pochlubit i dalšími uměleckými skvosty a ucelenými sbírkami,
např. ruského malířství přelomu 19. a 20. století, českého umě‑
ní 19. století, 1. a 2. poloviny 20. století. Sbírku českého umění
doplňuje také soubor prací slovenských umělců. Většina děl
patří k reprezentativním příkladům tvorby jednotlivých auto‑
rů, včetně sochařských výtvorů. Bohatě je zastoupeno i umě‑
ní regionu. Sbírky pak ještě doplňuje početná kolekce kresby
a grafiky.
Marek ZÁGORA,
absolvent FF OU
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Ilja Jefimovič Repin, Bouře (kolem roku 1905)

František Kupka, Meditace (1899)

Jakub Schikaneder, Večerní nálada (kolem 1910)

Josef Šíma, Tůň (1935)

Jan Preisler, Pohádka (1902)

Domenico Fetti, Adonis (po 1613)

PODĚKOVÁNÍ
Poslední, 93. číslo Listů FF věnujeme všem členům akademické obce,
kteří do Listů FF přispěli v uplynulém desetiletí článkem či fotografií
a třem našim mimořádně úspěšným absolventům Vladimíru
MIČULKOVI, Michalu MÍSTECKÉMU a Jiřímu MĚSÍCOVI.

a literatura; 1 bakalářský obor: latinský jazyk a kultura; doktorské
studium v oboru anglický jazyk.Působí na katedře českého jazyka
FF OU. K básnické sbírce Vladimíra Mičulky napsal krásný doslov
(viz kapitola Paměť).

Vladimír MIČULKA vystudoval na naší fakultě magisterský obor
Filozofie. Byl členem Akademického senátu FF a redakční rady Listů FF.
Letos na jaře vydal svou básnickou prvotinu – knihu haiku
Pod střechou tvých šatů (viz kapitola Paměť).

Jiří MĚSÍC vystudoval na naší fakultě magisterský obor anglický jazyk
a literatura a na FF Palackého univerzity u prof. Jařaba absolvoval
doktorské studium v oboru anglická a americká literatura. V r. 2015
odjel na vědecké konference do Španělska, tam potkal životní
partnerku a už tam zůstal. Působí na univerzitě v Madridu (viz kapitola
Cestovatelské črty).
Redakce Listů FF

Michal MÍSTECKÝ vystudoval na naší fakultě: 2 magisterské obory:
český jazyk a literatura a anglický jazyk a literatura + francouzský jazyk
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Gustav Klimt, Judita (snad 1904). Obraz patří k nejznámějším malbám
v GVUO, kde se nachází od roku 1950. Přestože se jedná o skutečný skvost,
nebyl zařazen zahraničními odborníky do katalogu Klimtovy tvorby, i když
má autorův podpis i malířský styl. První Juditu namaloval Klimt v roce 1901
a nachází se ve vídeňské galerii v Belvederu. Další Juditu, ale mnohem větších
rozměrů pak namaloval v roce 1909, a ta je k vidění v Benátkách. Ostravská
Judita s uťatou hlavou asyrského vojevůdce Holoferna, má mnohem blíž k té
vídeňské. Je ale ležérněji pojata, malířův rukopis je volnější a její erotičnost
mnohem více provokuje. Obraz na své docenění v zahraničí teprve čeká.

Otakar Nejedlý, Ples masek (1919) Jan Kotík, Interiér s horským sluncem (1944)

Václav Boštík, Modrá pro Jana Palacha (1969)

Otto Gutfreund, Don Quijote (1911)

Jan Zrzavý, Ostravské haldy II (1933)

Óscar Domínguez, Revoluce (1947)

Jindřich Štyrský, Cigareta u mrtvé (1931)
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VĚDA A ŽIVOT NA
ZAHRANIČNÍCH UNIVERZITÁCH
JAN MLČOCH NA KOLUMBIJSKÉ UNIVERZITĚ

V druhém říjnovém týdnu tohoto roku se v Ostravě sejdou
hispanisté z různých koutů světa, aby společně diskutovali nad
motivem svobody ve španělsky psaných literaturách. Téma
svobody zvolili organizátoři záměrně nejen proto, že si tento
rok připomínáme třicáté výročí konce komunistického reži‑
mu u nás, ale také proto, že cítí, jak je svoboda na Západě čím
dál více ohrožována různými moderními utopickými projekty
uspořádání světa. Organizaci kongresu má na starosti kated‑
ra romanistky naší fakulty ve spolupráci s Universidad de La
Sabana z kolumbijské Bogoty.
Tato univerzita patří k vynikajícím vysokým školám v této
andské zemi. Je zřizována katolickou osobní prelaturou Opus
Dei, která působí po celém světě především v oblasti vzdělá‑

vání a sociálních činností. Naše fakulta spolupracuje s taměj‑
ší filozofickou fakultou. Vede ji prof. Dr. Bogdan Piotrowski,
který počátkem osmdesátých let odešel do Kolumbie studovat
na prestižním Instituto Caro y Cuervo a v Bogotě již zůstal.
Je řádným členem Kolumbijské Akademie věd a členem kore‑
spondentem dalších jazykovědných a kulturních institucí, mezi
něž lze řadit také Královskou španělskou akademii v Madridu.
Ale zpět k samotné škole. Universidad de La Sabana má cel‑
kem 9 fakult a nabízí 24 pregraduálních studijních programů
– od inženýrství po medicínu. Dále v její nabídce najdeme asi
stovku navazujících studijních programů, které v sobě zahr‑
nují jak tradiční doktoráty, tak různé specializační studium.
Namátkou lze zmínit například programy na Instituto de la
Familia, které se zabývají studiem rodinného života a jeho
transformací v současné době. Tamější filozofická fakulta na‑
bízí pouze dva programy: bakalářskou filozofii, která je ale
pojata šířeji, než bývá zvykem u nás, a navazující magisterský
program v aplikované lingvistice. Bakalářské studium trvá 9
semestrů. Tři roky se podobají českému školství: student chodí
do školy, účastní se přednášek a seminářů – jeden předmět je
často vyučován víckrát týdně – a zpracovává různé seminární
úkoly. Čtvrtý rok je téměř celý věnován zpracovávání závěreč‑
né práce. Není to ale tak, že by nemusel navštěvovat přednáš‑
ky. Naopak, bakalářské semináře probíhají každý týden a na
nich studenti prezentují pokroky ve svém výzkumu. Kromě
toho má student stále ještě doplňující teoretické předmě‑

Budova rektorátu
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Kavárna

Hlavní náměstíčko kampusu
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ty. Poslední semestr je pak věnován praxi. Na
rozdíl od České republiky, kde je praxe, po‑
kud je do studijního plánu zařazena, vnímána
jako ověření nabytých poznatků ve firmách
a státních institucích, případně jako příprava
na budoucí povolání, v Kolumbii, a potažmo
v celé Latinské Americe, má praxe silný soci‑
ální rozměr. Spíše než o opravdovou praxi tak,
jak ji vnímáme my, se jedná o sociální práci ve
vybrané problematické lokalitě. Bývá zařazena
právě proto, aby došlo k většímu sociálnímu
prolínání jednotlivých společenských vrstev.
Universidad de La Sabana vnímá tuto svou roli
velmi odpovědně a naprostá většina studentů
pochází lidově řečeno z chudších poměrů a stu‑
dují v rámci speciálního stipendijního progra‑
mu financovaného katolickou církví.
Universidad de La Sabana sídlí v malém měs‑
tečku La Chia na okraji Bogoty, kde má per‑
fektně vybavený kampus. V bývalé haciendě
sídlí rektorát a hlavní administrativní oddělení
univerzity. V okolních nově postavených bu‑
dovách nalezneme všechno vybavení, jaké si
jen dokážeme představit. Několik sportovišť,
která jsou velmi využívána i o přestávkách (po‑
někud zarážejí prosklené zdi, takže lze pěkně
vidět na potící se studenty – prý je to motivace
k pohybu, který je školou považován za důle‑
žitou součást výchovy a vzdělávání), perfektně
vypadající a chutná jídla podávaná v restauraci
a kavárně a pochopitelně třídy, specializované
učebny a laboratoře s nejmodernějším vybave‑
ním. Nechybí ani školní kaple, ve které se pra‑
videlně slouží mše. Kampus je sice rozlehlý, ale
vše je v docházkové vzdálenosti. Má velké par‑
koviště a škola provozuje taky vlastní autobuso‑
vou linku, která studenty vozí do Bogoty a zpět.
Z kolumbijských univerzit má Ostravská
univerzita uzavřenu smlouvu o spolupráci
a výměně studentů s Universidad Nacional de
Colombia – tedy tamější „Karlovkou“ – a s Uni‑
versidad Pedagógica Nacional, jakýmsi celoná‑
rodním „pajdákem“, který převážně připravuje
nové učitele. S Universidad de La Sabana nám
zatím smlouva o výměně studentů chybí, ale
jsem přesvědčen, že kongres organizovaný v říj‑
nu v Ostravě pomůže navázat ještě užší spoje‑
nectví mezi našimi institucemi a že se brzy naši
studenti budou moci na tuto excelentní školu
podívat taky, třeba v rámci projektu VIA.
Jan MLČOCH

Sportoviště pod Andami
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V JARNÍCH MĚSÍCÍCH
FILOZOFICKÁ FAKULTA MÁ NOVÉHO PROFESORA

Prof. Miloš Matěj, foto R. Polášek (Archiv NPÚ)

Z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta
Plagy převzalo 20. června ve Velké aule pražského Karolina
jmenovací dekrety šest desítek nových profesorek a profeso‑
rů. Mezi nositeli nejvyšší vědecko‑pedagogické hodnosti je
i prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., z katedry
dějin umění a kulturního dědictví Filozofické fakulty Ostrav‑
ské univerzity, který byl jmenován na návrh Vědecké rady Os‑
travské univerzity pro obor České a československé dějiny se
zaměřením na hospodářské a sociální dějiny.
Profesor Matěj působí na naší fakultě již od roku 1998. Sfé‑
rou jeho badatelského zájmu je široká oblast problematiky
průmyslového dědictví, zahrnující mimo jiné industriální ar‑
cheologii, uměleckou historii, hospodářské dějiny, historický,
technický a sociální vývoj průmyslových aglomerací v evrop‑
ském kontextu.

Prof. Miloš Matěj se výrazně angažuje v záležitostech prů‑
myslových památek, jejich ochrany, záchrany a možnostech
dalšího využití, v rámci evropského projektu se významnou
měrou podílel na revitalizaci oblasti Dolních Vítkovic včetně
jejich prohlášení za národní kulturní památku a zapsání na se‑
znam evropského kulturního dědictví.
Profesor Miloš Matěj spolu s docentem Petrem Holým je
autorem koncepce studijního oboru zaměřeného na technické
památky a památkovou péči. Tato v České republice ojedinělá
specializace měla zásadní vliv na akreditaci bakalářského stu‑
dijního oboru Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči
a technické památky a magisterského studijního oboru Historie
a ochrana průmyslového dědictví.
Podstatné jsou také aktivity prof. Matěje při organizaci
vědeckého života fakulty a jeho dovednosti v oblasti správy
vědeckých projektů, zejména ve spolupráci s Ministerstvem
kultury České republiky a zprostředkovávání přednášek vý‑
znamných zahraničních odborníků.
Důležitá je také jeho mimouniverzitní činnost, v níž naplňu‑
je třetí roli univerzity a široké veřejnosti prezentuje výsledky
svých badatelských aktivit, o čemž svědčí pravidelné přednáš‑
ky v řadě kulturních institucí v rámci České republiky.
Nově jmenovanému panu profesorovi gratulujeme a přejeme
mnoho zajímavých počinů v jeho badatelských, publikačních
a pedagogických aktivitách.
Jana BOLKOVÁ

PROF. PHDR. KAREL PAULÍK, CSC. SEDMDESÁTILETÝ
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc., profesor Katedry psychologie
FF OU, se narodil 2. května 1949 v Karlových Varech v rodině
učitele a dětské sestry, v níž vyrůstal spolu s svými sourozenci,
bratrem a sestrou. Dětství do svých 14 let prožil v Hroznětíně
na Karlovarsku. Základní školu dokončil v Ostrově nad Ohří,
kam se rodina přestěhovala a zde také maturoval na střední
průmyslové škole elektrotechnické. Po dvouleté vojenské služ‑
bě v Brně a Táboře vystudoval jednooborovou psychologii na
Masarykově univerzitě v Brně.
Ve své diplomové práci se věnoval problematice myšlenko‑
vých operací a ve zkoumání tohoto tématu pokračoval také
v rigorózní práci s názvem „Příspěvek k problematice myšlen‑
kových operací“, na jejímž základě mu byl po složení přísluš‑
ných zkoušek udělen na Karlově univerzitě v Praze titul PhDr.
Po ukončení vysoké školy působil v Psychologickém ústa‑
vu Československé akademie věd (ČSAV) v Praze, na níž

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity					
po obhájení disertační práce zaměřené do oblasti kognitivní
psychologie a psycholingvistiky a nazvané „Některé psycholo‑
gické aspekty řešení problému jazyka“ získal v roce 1980 titul
kandidáta psychologických věd.
Od roku 1978 působil jako podnikový psycholog a vedoucí
oddělení psychologie a sociologie práce v hutním kombiná‑
tu s tehdejším názvem NHKG v Ostravě, kam se přistěhoval.
Současně pracoval jako terapeut v ostravské Manželské a před‑
manželské poradně.
V roce 1982 nastoupil na samostatnou Pedagogickou fakultu
v Ostravě a pracoval zde jako odborný asistent a od roku 1986
jako docent. V roce 1990 se významně podílel na vzniku ka‑
tedry psychologie a byl jejím prvním vedoucím. Toto pracoviš‑
tě se v roce 1991 stalo součástí nově zřízené Filozofické fakulty
Ostravské univerzity.
Během své akademické dráhy vedl množství kvalifikačních
diplomových a bakalářských prací a oponoval řadu prací rigo‑
rózních a disertačních. Jako předseda nebo člen posuzovacích
komisí či oponent se podílel na habilitačních a profesorských
řízeních v České republice i na Slovensku.
Byl členem řady vědeckých rad na českých a slovenských
univerzitách (Ostravská univerzita, Masarykova univerzita,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Univerzita Mateja
Bela v Banské Bystrici, Panevropská vysoká škola v Bratisla‑
vě). Své řídící předpoklady uplatnil také v pozici prorektora
Ostravské univerzity. Byl rovněž proděkanem a statutárním
zástupcem děkanky Filozofické fakuly OU.
Karel Paulík se habilitoval v oborech obecná psychologie
(1986) a školní a poradenská psychologie (1996) a stal se pro‑
fesorem v oboru pedagogická psychologie (2004). Vedle Ost‑
ravské univerzity působil jako univerzitní profesor psycholo‑
gie na univerzitách Konštantína Filozofa v Nitře (2005–2010)
a Mateja Bela v Banské Bytrici (2010–2011). V rámci odbor‑
ných a vědeckých aktivit absolvoval řadu výzkumných a před‑
náškových pobytů na univerzitách v Polsku, Slovensku i Velké
Británii. Kromě toho provozuje poradenskou praxi zaměřenou
na problémy vztahů dospělých a vrcholových sportovců.
Již za svého působení na samostatné Pedagogické fakultě
v Ostravě působil Karel Paulík jako člen redakční rady perio‑
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dického sborníku Acta Facultatis Philosophicae Universitatis
Ostraviensis - Psychologica. Kromě toho stál u zrodu dvou re‑
cenzovaných odborných časopisů „Psychologie a její kontex‑
ty,“ kde byl prvním šéfredaktorem, a „Aplikovaná psychologie
(Applied Psychology), který rediguje dosud.
Karel Paulík je zkušeným výzkumným pracovníkem, který
se podílel jako hlavní řešitel anebo spoluřešitel na řadě vý‑
zkumů podporovaných granty GA ČR, MŠMT, Ministerstva
zdravotnictví i dalších institucí. V rámci dalších odborných
aktivit je členem Českomoravské psychologické společnosti
a České asociace psychologů práce a organizace, zapojil se rov‑
něž v rámci International Council of Psychologists, pracoval
jako člen posuzovacího panelu GA ČR.
Publikační činnost Karla Paulíka je rozsáhlá. Je autorem,
spoluautorem a editorem mnoha odborných knižních a časo‑
piseckých publikací (mimo jiné deseti odborných knih a deseti
kapitol v odborných knihách), řady výzkumných zpráv, recen‑
zí a odborných posudků. Jeho publikace jsou citovány domácí‑
mi i zahraničními autory.
K nejúspěšnějším knihám K. Paulíka patří monografie „Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů“ (1999) a „Psychologie lidské odolnosti“ (2010), jejíž druhé, doplněné vydání
vyšlo v roce 2017 v nakladatelství Grada Publishing. Jeho za‑
tím poslední kniha z roku 2018 nese název „Psychologie práce
a organizace. Vybrané kapitoly.“
V soukromí je Karel Paulík přátelský a oblíbený pro svůj
smysl pro humor. Kromě širokých odborných zájmů se věnuje
sportu, a to nejen jako divák. Aktivně hraje tenis, stolní tenis,
donedávna hrál i fotbal, má rád moderní i klasickou hudbu,
divadlo, film, rád čte texty týkající se historie a miluje belet‑
rii. Od roku 1977 je ženatý a s manželkou Hanou mají dceru
a jednu vnučku.
Aktuálně se náš kolega Karel Paulík v plné fyzické a duševní
síle dožívá svého významného životního jubilea - sedmdesáti
let. Při této příležitosti Ti, milý Karle, přejeme do dalších let
hodně zdraví a pokračující hluboký zájem o obor psychologie,
kterému se celý život intenzivně věnuješ.
Za kolektiv pracovníků Katedry psychologie FF OU
Zdeněk MLČÁK

ČERVNOVÉ PROMOCE FILOZOFICKÉ FAKULTY A ÚSPĚŠNÉ
ZAKONČENÍ STUDIA SLABOZRAKÉ STUDENTKY
Studentky a studenti Filozofické fakulty Ostravské univerzi‑
ty, kteří úspěšně prošli sítem státních závěrečných zkoušek, se
o pocity štěstí a radosti podělili se svými blízkými na promo‑
cích, které se konaly ve dnech 25. a 26. června tradičně v Domě
kultury města Ostravy. Vysokoškolské diplomy zde z rukou
děkana fakulty, docenta Roberta Antonína, převzalo sto šede‑
sát jedna absolventek/absolventů bakalářského studia a čtyři‑
cet devět nových nositelů/nositelek magisterského titulu.
Slavnostní atmosféru akademické ceremonie umocnilo spe‑
ciální vystoupení fagotového kvarteta v mistrném podání stu‑
dentů katedry dechových nástrojů Fakulty umění Ostravské

univerzity, které zaplněnému auditoriu připravilo skvělý umě‑
lecký zážitek.
K letošním úspěšným absolventům se řadí i Bc. Pavlína
Soušková, která vystudovala bakalářský studijní obor Anglic‑
ký jazyk a literatura‑Německý jazyk a literatura. Jmenovaná
má v pokročilém stádiu vzácné zrakové onemocnění, tzv. Star‑
gardtovu chorobu, což je degenerace sítnice, kdy dochází po‑
stupně ke ztrátě centrálního vidění. Na Filozofické fakultě
studují v současné době dva těžce zrakově postižení a Pavlína
je první absolventkou filologického oboru s tímto znevýhod‑
něním.
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V této souvislosti bych chtěla vyzdvihnout Pavlínin aktivní
přístup a nezměrnou vůli ke studiu, protože především počá‑
tek vysokoškolského studia byl pro ni velmi náročný. Součas‑
ně musím také ocenit vstřícnost pedagogů z kateder anglisti‑
ky a germanistiky, kteří Pavlíně po celou dobu jejího studia
vycházeli maximálně vstříc. Pro většinu z nich to byla nová
zkušenost a díky spolupráci s Centrem Pyramida Ostravské
univerzity a fakultní koordinátorkou probíhalo její studium
standardně. K modifikaci docházelo jen u zkoušení, kdy k pí‑
semným testům používala svůj speciální počítač opatřený
elektronickou lupou a hlasovým výstupem, potřebné studijní
materiály jí v součinnosti s příslušnými pedagogy adaptova‑
lo rovněž Centrum Pyramida. Toto zařízení pro studenty se
specifickými potřebami jí také zapůjčovalo potřebné kom‑
penzační pomůcky, jako např. Pichtův psací stroj apod. Ač
budova filozofické fakulty není přizpůsobena pro pohyb sla‑
bozrakých a nevidomých, ve spolupráci s neziskovými orga‑
nizacemi Tyfloservis a Kafira probíhalo pro studentku každým
rokem trasování k jednotlivým učebnám a dalším objektům
univerzity.
Pavlína by se ráda v budoucnu zaměřila na pedagogickou
činnost zejména v institucích pro zrakově znevýhodněné.

Nyní se zabývá adaptací a tvorbou studijních materiálů pro
slabozraké a nevidomé včetně využití informačních tech‑
nologií a moderních kompenzačních pomůcek pro tento typ
znevýhodnění. Této problematice zasvětila i svou bakalářskou
práci pod vedením dr. Markéty Bilanové z katedry anglistiky
a amerikanistiky, která na základě zkušeností z výuky a náro‑
ků této studentky se specifickými potřebami řeší IRP projekt
s názvem Příprava studijního a výukového materiálu pro studenty se specifickými potřebami v rámci výuky anglického jazy‑
ka (haptická pomůcka).
Pavlína ráda cestuje a poznává další lidi s tímto znevýhodně‑
ním. Taktéž se každoročně účastní specializovaných, mnohdy
i zahraničních workshopů a konferencí pro zrakově znevýhod‑
něné, které jsou pro ni velmi přínosné.
Bc. Pavlína Soušková bude na naší fakultě dále pokračovat
ve studiu magisterského oboru Němčina pro překladatelskou
praxi a na počátku akademického roku 2019/2020 vyjede na
erasmovský pobyt na Technickou univerzitu do Drážďan.
Přejeme Pavlíně zajímavé zahraniční zkušenosti a mnoho
úspěchů v dalším studiu.
Jana BOLKOVÁ

Bakalářské promoce 26. 6. 2019 (foto Pavel Domes)

Magisterská promoce 25. 6. 2019 (foto Pavel Domes)

Projev děkana FF OU k absolventům bakalářských studijních programů
(foto Pavel Domes)

Předávání bc. diplomu Bc. Pavlíně Souškové (foto Pavel Domes)
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FILOLOGICKÉ ODPOLEDNE NA KATEDŘE SLAVISTIKY
PROF. MARIÁN ANDRIČÍK A JAROMÍR NOHAVICA
Dne 6. 5. 2019 v rámci Filologického odpoledne, které jsem
měl tu čest organizovat, proběhla přednáška a netradič‑
ní překladatelský seminář. Nejprve proslovil přednášku
o literárněvědném díle prof. Stanislava Rakúse náš milý
kolega, prof. PhDr. Marián Andričík, Ph.D., z Univerzi‑
ty Pavla Jozefa Šafárika ve východoslovenských Košicích.
Je to anglista, slovakista a zejména překladatel W. Blakea
a J. Miltona. Přednáška, určená primárně doktorandům,
byla velmi zajímavá. Představila tohoto v ČR neprávem
opomíjeného literárního vědce a jeho vědecké koncepce.
A právě díky prof. Andričíkovi jsme se mohli sezná‑
mit s Jaromírem Nohavicou, slavným ostravským pís‑
ničkářem a překladatelem písňových textů i operních
libret – prof. Andričík již několikrát na toto téma žer‑
toval, že musel přijet až z Košic, aby navzájem seznámil
několik Ostravanů. Podařilo se realizovat dávný záměr
prof. Andričíka – přivést na akademickou půdu barda,
který se do povědomí mnoha Čechů vryl svými vyni‑
kajícími písněmi, a požádat jej, aby vedl překladatelský
workshop. Stalo se tak, pokud je mi známo, na Ostravské
univerzitě poprvé! Myslím si, že i pro něj to byla zajímavá
zkušenost, když vstoupil do S‑zóny na Bráfově ulici a za‑
hájil diskuzi o tom, zda překládat písňové texty a pokud
ano, jak je nutno v těchto případech postupovat. Po úvod‑
ní besedě, kdy zazněla řada dotazů a podnětných komen‑
tářů, si pan Nohavica nasadil brýle, vzal do ruky fix a zby‑
tek setkání probíhal v jeho režii. Jako materiál pro překlad
byla vybrána Pěsenka ob Arbate od Bulata Okudžavy
(s ohledem na jeho letošní 95. výročí narození). Poté, co si
všichni přítomní vyslechli píseň v podání ruského barda,
byl text doslovně přeložen do češtiny a pak následovala
skutečná překladatelská řehole. Z publika zaznívala řada
nápadů, které náš host dále tříbil a ty, které mu připada‑
ly nejpovedenější, rovnou zapisoval na tabuli. Po hodině
a půl se nakonec tomuto „týmu“ spojenými silami podaři‑
lo přeložit první refrén a celou první sloku. Pan Nohavica,
který překlad přímo na místě zahrál a zazpíval, se tvářil
spokojeně, byť podotkl, že jsme vybrali velmi náročný
text. Publikum pak ve spolupráci s ostravským bardem
vytvořilo ještě jednu variaci na první sloku (tentokrát pa‑
rodickou), kterou však nemůžeme publikovat. Přál si to
její hlavní autor. Troufám si říci, že Filologické odpoledne
bylo pro všechny zúčastněné velmi osvěžující, jak o tom
svědčí nadšené reakce zúčastněných.
Pan Nohavica projevil přání, abychom podobné setká‑
ní zopakovali na polském materiálu. Na podzim se tedy
budeme těšit znovu, byl to nezapomenutelný zážitek.
Jaromír Nohavica se vedle toho, že „odučil“ svůj první
seminář na univerzitě, stačil ještě jako bývalý knihovník
stát se čtenářem Univerzitní knihovny OU. Umělecká sfé‑
ra a akademická půda byly tak propojeny!
Igor JELÍNEK

Jaromír Nohavica hraje překlad své písně do slovenštiny

Překladatelský tým v akci

Úvodní beseda – zleva Jelínek, Andričík, Nohavica
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLENÍM NA TALLINNSKÉ UNIVERZITĚ

Astra – nejnovější část Tallinnské univerzity

Terra – Nejstarší budova Tallinnské univerzity

Na počátku dubna jsem se spolu s kolegyněmi ze studijního
oddělení, Pavlou Kociánovou a Marií Šimákovou, zúčastni‑
la školení nepedagogických pracovníků (Staff Mobility for
Training) na Fakultě humanitních studií Tallinnské univerzi‑
ty (School of Humanities) v Estonské republice. Maris Peters,
fakultní koordinátorka programu Erasmus+, nám připravila
velmi bohatý poznávací program této instituce, s jehož někte‑
rými poznatky si Vás dovolím obeznámit.
Tallinnská univerzita slaví v letošním roce 100 let od svého
vzniku. V roce 1919 byl v Tallinnu založen seminář pro učitele,
transformovaný v průběhu let na pedagogický institut a peda‑
gogickou fakultu.
V roce 2005 se rozhodnutím Parlamentu Estonské republi‑
ky sloučilo několik tallinnských univerzit do jediné instituce,
nově vzniklé Tallinnské univerzity, která je nyní třetí největší
veřejnou univerzitou v Estonsku.
Tallinnskou univerzitu tvoří v současné době 6 fakult:
»» Baltická fakulta filmu, médií, umění a komunikace
»» Fakulta humanitních studií
»» Fakulta pedagogických věd
»» Fakulta digitálních technologií
»» Fakulta přírodních věd a zdravovědy
»» Fakulta správy, práva a společnosti,
»» dále 2 regionální vysoké školy, 5 center excelence, 8
výzkumných center a 13 podpůrných jednotek.
Studuje zde více než 7 500 studentů (z toho 9,5% ze zahrani‑
čí), celkem zde pracuje 800 zaměstnanců.
Studium na Tallinnské univerzitě se realizuje v industriálně
koncipovaném univerzitním kampusu, budovaném v letech
2006–2019, který se nachází v samotném centru hlavního měs‑
ta Estonska. Jednotlivé budovy kampusu jsou pojmenovány
latinskými názvy – Astra, Mare, Terra, Nova, Silva, symbo‑
lizujících pro zdejší univerzitu důležité a významné hodnoty.
Na Fakultě humanitních studií Tallinnské univerzity stu‑
duje v devíti bakalářských, patnácti magisterských a třech
doktorských programech 1 400 studentů, z nichž zhruba 8 %
jsou studenti ze zahraničí – největší počet je z Itálie a afrických
států. Studium je uskutečňováno v šesti studijních oblastech:

Asijská studia, Estonský jazyk a kultura, Historie, Kulturní
teorie, Ruská a východoevropská studia, Západoevropská stu‑
dia. Sedm studijních programů je nabízeno v angličtině (Bc. 1,
Mgr. 4, Ph.D. 3).
Ve studijní oblasti nás zaujala možnost volby u zakončení
bakalářského studia. Pokud student již nepokračuje v dalším
studiu a odchází do praxe, zakončuje studium pouze složením
státní závěrečné zkoušky, na rozdíl od pokračujících ve studiu,
kteří kromě státních závěrečných zkoušek obhajují i bakalář‑
skou práci.
V magisterských studijních programech fakulta v současné
době cílí na podporu studia učitelství. Snaží se pro studium
motivovat zejména lidi z praxe, kterým je přizpůsobena i vý‑
uka. I když zde není forma kombinovaného studia, výuka pro‑
bíhá většinou blokově – od čtvrtku do soboty vždy v odpoled‑
ních a večerních hodinách.
Přihlášky tuzemských uchazečů o studium nejsou zpoplat‑
něny, hradí se taxy za studium v cizím jazyce: Mgr.: 830 €/
semestr, Bc. 1 500 €/semestr. Zahraniční studenti mají studium
rovněž zpoplatněno, ale na pokrytí výdajů mohou využít vel‑
kého množství specializovaných grantů a stipendií.
Co se týče výuky asijských jazyků – studuje se zde japonšti‑
na (ta již od roku 1919) a čínština. V bakalářské formě studia
se studium zaměřuje na zvládnutí jazyka, v magisterské formě
studium cílí na problematiku studia vývoje společnosti a jejího
kontextu v rámci politického vývoje daného teritoria. Absol‑
ventem tohoto programu by měl být specialista s hlubokými
znalostmi asijské společnosti a politiky, mající potřebné vě‑
domosti pro analýzu současných problémů týkajících se Číny
a Japonska. Ústav asijských studií disponuje pedagogy – rodi‑
lými mluvčími, kteří jsou dlouholetými kmenovými zaměst‑
nanci fakulty. Působí zde i Konfuciův institut, jehož posláním
je rozšíření tradiční čínské kultury do povědomí Estonců
a rovněž zajišťování kurzů čínského jazyka pro veřejnost.
Akademické obřady jsou pojímány velmi civilně a konají se
v Obřadním sále univerzitního kampusu.
Scénář ceremonie je shodný s naší klasickou variantou, ale
akademici jsou přítomni v civilním oblečení doplněném
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Kadri Kiigema, ředitelka PR a marketingu Tallinnské univerzity při
úvodním představování instituce

Pohled na Staré město

Revitalizovaná přístavní čtvrť

Staré město (fota Jana Bolková)

dvoubarevnou šálou v univerzitní barvách (stříbrná a červe‑
ná). Pouze pan rektor, který je účasten u magisterských pro‑
mocí, má rektorský řetěz. Součástí každého akademického
obřadu je hudební vystoupení v podání univerzitního symfo‑
nického orchestru.
Imatrikulaci pojímají jako Welcome Day, kdy se na počátku
akademického roku studenti a pedagogové společně setkávají
v prostorách kampusu.
Nadchlo nás zázemí univerzity, kde mají studenti vše po‑
třebné soustředěno na jednom místě, ať už se jedná o šatny,
četné prostory pro studium a odpočinek apod. Univerzitní
kampus je otevřen denně, ve všední dny od 7:00–22:00, o ví‑
kendech od 8:00–20:00.
V průběhu dne studentům slouží studijní centrum spo‑
lu s oborovou knihovnou, až do 23:00 hod. mohou využívat
studovnu. V kampusu se nachází také kavárna, bufet s teplou
i studenou kuchyní, které fungují denně vyjma neděle. Vlastní
koleje univerzita nemá, ubytovací zařízení si pronajímá.
Součástí univerzity je rovněž poradenské centrum, kte‑
ré nabízí studentům širokou škálu služeb v oblasti poraden‑
ství pro budoucí profesní uplatnění, psychologickou pomoc
či operativní řešení vzniklých studijních problémů. Součástí
poradenského centra jsou i služby pro studenty se speciální‑
mi potřebami, které vedoucí této univerzitní složky zajišťuje

v součinnosti s fakultními koordinátory. Studenti se znevý‑
hodněním bezplatně využívají servisních služeb vážících se
k jejich handicapu a mají k dispozici rovněž relaxační míst‑
nost, což si velmi pochvalují. Rozvinutá je i spolupráce s absol‑
venty, kteří se aktivně zapojují do univerzitního dění.
Po náročném univerzitním programu jsme se v odpoledních
hodinách vydávaly poznávat krásy tohoto středověkého han‑
zovního města, zapsaného na seznamu památek UNESCO.
Tallinn – to je fascinující směsice středověkých uliček a věží
s množstvím sakrálních staveb a historických budov, které
spolu s unikátním městským opevněním navozují osobitou
atmosféru. Naší pozornosti neunikla ani citlivě revitalizova‑
ná přímořská promenáda, která Vás dovede jak do přístavu,
tak do části Pirita, kde se v roce 1980 konala jachtařská část
Letních olympijských her v Moskvě. Obdivovaly jsme i nové
využití původních rybářských objektů, které jsou skvěle za‑
komponovány do moderní nadčasové architektury přístavní
části města.
Naše školení na Tallinnské univerzitě bylo velmi přínosné,
oceňovaly jsme, že univerzita/fakulta není uzavřená sama do
sebe a zaujímá aktivní roli ve veřejném prostoru, o čemž jsme
se mohly konkrétně a názorně přesvědčit.
Jana BOLKOVÁ
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NEJVĚRNĚJŠÍ STUDENTKA STUDUJE NA UNIVERZITĚ TŘETÍHO
VĚKU FF OU JIŽ 26 LET
V květnovém čísle Listů FF bylo zveřejněno zamyšlení ke stu‑
diu na U3V Filozofické fakulty Ostravské univerzity její fre‑
kventantky paní Aleny Haladejové. V tomto čísle se k tomu‑
to fenoménu vzdělávání osob v postproduktivním věku ještě
vracíme.
Univerzita třetího věku (U3V) je v současné době nejrozší‑
řenějším způsobem vzdělávání seniorů, odrážejícím jejich ak‑
tivní přístup k životu a zdravý životní styl. Zachování duševní
svěžesti v seniorském věku závisí ve velké míře na využívání
kapacity mozku a trénování kognitivních funkcí a právě Uni‑
verzita třetího věku je jednou z alternativ vedoucích k tomuto
výsledku. U3V je současně i významným socializačním čini‑
telem, neboť umožňuje sociální kontakt s podobně smýšlejí‑
cími a věkově blízkými lidmi, navazování nových přátelství,
překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti
a udržuje jejich psychickou svěžest a duševní zdraví.
Všechna pozitiva této formy vzdělávání potvrzuje paní
Drahomíra Grygarová, nejvěrnější studentka U3V FF OU,
která od vzniku U3V Filozofické fakulty Ostravské univerzity
v roce 1993 absolvovala doposud všechny její běhy, aktuálně
navštěvuje právě probíhající XIII. běh, konkrétně přednáškový
cyklus Milovníci umění – sběratelé – mecenáši.
„O zahájení výuky na Univerzitě třetího věku Filozofické
fakulty jsem se dozvěděla z denního tisku, nabídka mne zau‑
jala, tak jsem se ihned přihlásila,“ vzpomíná paní Grygarová.
„První dva přednáškové cykly se konaly z důvodu enormního
zájmu a nedostatečné kapacity poslucháren nově vzniklé Fi‑
lozofické fakulty v zasedacím sále Magistrátu města Ostravy
v budově Nové radnice, navštěvovalo je přes 250 občanů. Před‑
nášky byly a jsou velice obsahově zajímavé, tak jsem pro tuto
formu vzdělávání nadchla řadu svých známých. Jsme výborná
parta a člověk se dozví úžasné věci. Setkávám se zde s odbor‑
níky a výraznými osobnostmi, které bych jinak neměla šan‑
ci osobně poznat,“ dodává paní Drahomíra. „Přednášky jsou
vedeny poutavou formou a bonusem jsou v závěru každého
roku tematické exkurze, na které se všichni moc těšíme.“ Za
čtvrtstoletí studia na Univerzitě třetího věku FF OU se paní
Grygarová setkala s řadou přenášejících, velice ji oslovili
např. PhDr. Lubomír Zaorálek, doc. Petr Holý, doc. Tomáš
Novotný, doc. Míla Čechová, prof. Jan Mazurek, prof. Pavel
Zatloukal, prof. Jiří Svoboda, dr. Jiří Jung.
Paní Drahomíra Grygarová je nejen noblesní dámou, ale
především aktivní seniorkou. „Těším se na pondělky, kdy s ko‑
legyněmi z Bohumína, kde bydlím, jezdíme na přednášky do
Ostravy. Po nich si ještě zajdeme na kafíčko či víno a rozebere‑
me získané poznatky.“
A recept paní Drahomíry na aktivní stáří: „Neustrnout,
nerezignovat na životní problémy, neustále se zajímat o dění
kolem sebe, chodit mezi lidi a zapojovat se do různých i dob‑
rovolnických činností,“ zdůrazňuje paní Grygarová, která
do svých 68 let pracovala na právním oddělení generálního
ředitelství OKD v Ostravě. Kromě studia na U3V FF OU se

Paní Drahomíra Grygarová (foto Jana Bolková)

účastní kulturních akcí a zájezdů, pořádaných Seniorklubem
v Bohumíně a nezapomíná ani na pravidelný pohyb formou
procházek.
Naší nejvěrnější studentce U3V, která oslaví 1. července úctyhodných 94 let, přejeme především pevné zdraví, neutuchající
vitalitu a životní energii, se kterou nechť si užívá krás života!
Koncepce studia na Univerzitě třetího věku Filozofické fakulty
OU, která se z iniciativy první děkanky FF OU, doc. Mrhačové,
realizuje od roku 1993, je strukturována do tzv. běhů, v délce
trvání dva akademické roky, tj. čtyři semestry. Frekventan‑
ti jsou z důvodu velkého počtu zájemců rozděleni do dvou
skupin (každá skupina čítá přibližně sto studentů), které mají
přednášky vždy v pondělí, úterý a středu ve čtrnáctidenních
intervalech, tj. šestkrát za semestr (24 přednášek za celé dvou‑
leté studium). V současné době z důvodu rekonstrukce objektů
Filozofické fakulty se konají v budově Ostravské univerzity na
ul. Českobratrské.
Čtyřsemestrální studium je za úplatu (800 Kč/1 běh) a každý běh má nyní již čtyři nosná témata, jimž jsou věnovány
jednotlivé přednáškové okruhy. Výuka v zimním semestru
začíná většinou na konci září/počátkem října, výuka v letním
semestru je zahajována koncem ledna/počátkem února. Studi‑
um je realizováno formou přednášek, ve kterých jsou přední‑
mi akademickými pracovníky fakulty prezentovány nejnovější
poznatky z různých vědních a uměleckých oborů (literatura,
filozofie, psychologie, sociologie, historie, dějiny umění, hud‑
ba, film, výtvarné umění). Podmínkou pro úspěšné zakončení
studia je nadpoloviční účast na přednáškách ve všech čtyřech
semestrech, po jehož absolvování obdrží frekventanti na slav‑
nostním aktu promoce osvědčení o absolvování programu ce‑
loživotního vzdělávání.
Jana BOLKOVÁ
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PŘEHLED PŘEDNÁŠKOVÝCH TÉMAT U3V FF OU V LETECH 1992–2019
ČÍSLO BĚHU

ROK KONÁNÍ

TÉMA

I.

1992/93 LS a 1993/94 ZS
1993/94 LS a 1994/95 ZS

Kořeny evropského myšlení a kultury I
Psychologie všedního života; Vybrané kapitoly z národních dějin; Svět
20. století; Biblistika a religionistika; Přednášky o moderním umění;
Filozofie jako životní moudrost; Středověká Evropa (254 účastníků)

II

1994/95 LS a 1995/1996 ZS,
1995/1996 LS a 1996/1997 ZS

Kořeny evropského myšlení a kultury II
Psychologie, národní dějiny, sociologie a politologie, literatura 20. století
(222 účastníků)

III

1999–2001

Společenské vědy a kultura na konci tisíciletí

IV

2001–2003

Společenské vědy a kultura na prahu tisíciletí (194 účastníků)

V

2003/04

Region a Evropská unie (tento běh byl výjimečně jednoletý) (136 účastníků)

VI

2004–2006

Historie regionu Slezska a severní Moravy; jeho významné osobnosti
(183 účastníků)

VII

2006–2008

Dějiny hudby a filmu (198 účastníků)

VIII

2009–2010

Společenské vědy a česká literatura (188 účastníků)

IX

2010–2012

Kapitoly z české výtvarné kultury od středověku do 20. století
(194 účastníků)

X

2012–2014

Místa a osobnosti ve vizuální kultuře od antiky do současnosti
(143 účastníků)
Jazyk a kultura člověka (103 účastníků)

XI

2014–2016

Evropské královské rody, Jazyk a kultura člověka (197 účastníků)
Člověk, kultura a umění v proměnách dějin regionu, Jazyk a kultura člověka (137 účastníků)

XII

2016–2018

Kultura a život v evropských městech od středověku do současnosti
Evropské královské rody (195 účastníků)
Evropské královské rody (179 účastníků)
Úvod do moderní psychologie (104 účastníků)

XIII

Od 2018

Evropské královské rody (186 účastníků)
Milovníci umění – sběratelé – mecenáši (162 účastníků)
Vybrané kapitoly z dějin kultury španělsky a francouzsky mluvících zemí
(96 účastníků)
Společnost v českých zemích v proměnách času (91 účastníků)
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BILANČNÍ ZAMYŠLENÍ EVY MRHAČOVÉ
S jakými pocity vlastně zavírám desetiletí Listů FF?
Po pravdě řečeno se dvěma protikladnými. Na jedné straně s lí‑
tostí, že dobrá a hlavně potřebná práce končí, na druhé straně
s radostí, že mi měsíčně přibydou desítky volných hodin, které
jsem Listům po celá léta téměř zdarma věnovala…
Už čtvrtstoletí znám naši filozofickou fakultu „jako své boty“,
zakládala jsem ji a budovala od nuly. Přemýšlím nad tím, jaká
má podle mne slabá místa a jaká místa silná?
Tak nejprve ta slabá: chybí jí pár dalších skutečných osobností
a hlavně – chybí jí rozvoj. Od chvíle, kdy jsem odešla z děkanátu,
a to už je téměř deset let, nevznikl jediný nový studijní obor, pře‑
devším jazykový. (Vlastně jeden vznikl – sociologie – a vzbudil
velkou nelibost na naší fakultě sociálních studií, která má všechny
tři stupně vysokoškolského studia, tedy i doktorské (nadto v češti‑
ně a angličtině!), v oboru sociální práce.
Jakže to řekl náš absolvent Radim Dvořák? Pro dnešní dobu
jsou důležité především „jazyky a kritické myšlení“. Katedru
filozofie máme výbornou, kritické myšlení nechybí, ale ty jazy‑
ky… Francouzština dodnes nemá, ani po čtvrtstoletí své existen‑
ce, doktorská studia, slavistika nedávno přišla o to nejcennější,
co měla – o práva profesorských řízení, která jsem probojovala
s prof. Damborským už v roce 1993. (Práva profesorských ří‑
zení na polonistice a historii byla první na naší nové fakultě.)
V rámci přednáškového bloku „exotické jazyky“, který jsem
navrhla a vyhlásila roce 2004, byla už celkem dobře připravo‑
vána k založení japonština a arabština. Oba tyto plány dnes
pomalu skomírají… Když vidím, jak se rozvinula FF na Zápa‑
dočeské univerzitě, je mi smutno. Ta fakulta vznikla až po nás,
a mají už akreditována vedle běžných oborů taková studia jako
archeologie, etnologie, mezinárodní vztahy, sociální a kultur‑
ní antropologie, blízkovýchodní studia (a v jejich rámci ara‑
bistika)… Nové obory vznikají i na tradičních univerzitách,
na FF UP v Olomouci právě vznikl evropsky jedinečný bada‑
telský obor Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch.
Jenže: založení nového oboru se musí chopit osobnost, sám od
sebe nevznikne. Vím z vlastní zkušenosti, jaká je to dřina, všech‑
no osobní musí jít stranou. Je třeba, aby lidé tu osobnost ze sebe
vykřesávali, aby dřeli, studovali, psali, publikovali, jezdili po svě‑
tě, navazovali odborné známosti, konzultovali s nimi své nové
programy. (Já jsem náš hotový program studia francouzštiny jela

VÁŽENÁ PANÍ ŠÉFREDAKTORKO,

jménem redakční rady Listů FF přijměte naše poděkování za
Vaši usilovnou práci v čele fakultního měsíčníku Listy Filozofické
fakulty, kterou jste vykonávala s vysokým pracovním nasazením,
obrovským zaujetím, ale především s láskou.
Listy se v průběhu let staly respektovaným fakultním periodi‑
kem, v němž kromě pravidelných přispěvatelů/přispěvatelek z řad
členů akademické obce hojně publikovali i naši absolventi.
Od dubna 2010 do června 2019 bylo vydáno úctyhodných 93
čísel fakultního časopisu. Z Vaší iniciativy redakce Listů vydávala
rovněž specializované brožury k významným událostem – v roce
2017 k výročí prof. Jana Patočky, v roce 2018 k 500. výročí refor‑
mace a nyní je dokončena v pořadí již třetí brožura k pětistému
výročí úmrtí Leonarda da Vinciho.

spolu s vedoucí katedry Janou Pavliskovou představit na vědeckou
radu starobylé univerzity v Montpellieru a přivezla odtud vynika‑
jící tříletou smlouvu… Erasmus ještě neexistoval). Není rozhod‑
ně žádoucí, aby akademičtí pracovníci hledali nějaké „vedlejšáky“
nebo aby třeba kandidovali dvakrát i třikrát za sebou do senátů
a ztráceli tak svůj drahocenný životní čas. Je dobré připomenout
si v této souvislosti slova prof. Jana Kleina z Penn State University:
„Badatelské místo na amerických univerzitách je nejisté. Nedo‑
stal jsi grant? Pak je nám velice líto, ale u nás zůstat nemůžeš.
Nepublikuješ v prestižních odborných časopisech? To znamená,
že jsi nic důležitého neobjevil a to není pro naši univerzitu dobrá
reklama. Jenom badatel, který plní tyto dvě podmínky, má šanci,
že mu univerzita dá TENURE, stálou smlouvu.“
Z toho vyplývá, že by měla být daleko větší přísnost v hodnoce‑
ní jak vědeckých plánů, tak vědeckých výsledků každého akade‑
mického pracovníka.
A teď pět dobrých zpráv o fakultě:
1. Máme akreditováno 14 doktorských programů, nejvyšší
počet na Ostravské univerzitě!
2. Jen v posledním akademickém roce byli tři naši
akademičtí pracovníci jmenováni profesory: prof. Kladiwa,
prof. Málková, prof. Matěj. Gratulujeme jim i jejich
katedrám!
3. Máme nejvyšší počet těch, kdo využívají skvělých možností
ERASMU a vyjíždějí do světa!
4. Máme bohatou vydavatelskou činnost, nejvyšší
na Ostravské univerzitě!
5. Mezi našimi absolventy rostou skutečné osobnosti, jak se
snažíme ukázat i v tomto posledním čísle Listů.
A úplný závěr: Je něco, před čím bych fakultu chtěla varovat?
Vzpomněla jsem si na jednoho z našich současných předních filo‑
zofů, pana doktora Daniela Kroupu. Ten jednou u mne na děka‑
nátě rozvíjel myšlenku, že celé lidské dějiny jsou permanentním
zápasem dobra a zla. „A co vítězí?“, zeptala jsem se. „Bohužel vět‑
šinou zlo,“ zněla odpověď. „K jeho vítězství stačí jediný aktivista
a třicet lhostejných…“
Takže všem přeji: nebuďte nikdy k důležitým věcem, veřejným
i fakultním, lhostejní. Jste‑li přesvědčeni o své pravdě, tak neml‑
čte, argumentujte, přesvědčujte!
Současně využívám této příležitosti a dovolím si poděkovat
za činnost členům redakční rady – dr. Šilerovi, doc. Vorlovi,
Mgr. Barboře Michlové, grafičkám Mgr. Lucii Otiskové,
Mgr. Tereze Čapandové a MgA. Heleně Hankeové, za distribu‑
ci Listů Haně Greplové, a všem přispěvatelům a přispěvatelkám
a samozřejmě Vám, našim čtenářům a čtenářkám.
Vážená paní docentko, každý konec v sobě skrývá začátek ně‑
čeho nového.
Děkujeme za zajímavou a tvůrčí desetiletou spolupráci a do
další životní etapy Vám přejeme pevné zdraví, neutuchající život‑
ní energii a mnoho elánu k Vašim dalším počinům.
Za redakci Listů Jana BOLKOVÁ
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CESTOVATELSKÉ ČRTY
POUŤ DO EL ROCIO

Na FF OU absolvoval v roce 2013 magisterské studium
oboru Anglický jazyk a literatura.
Doktorské studium anglické a americké literatury
absolvoval na UP v Olomouci u prof. Josefa Jařaba (na
fotografii druhý zprava).
Závěry svých studií prezentoval na univerzitách ve
Francii, Španělsku, Portugalsku a Anglii. Má bohatou
publikační činnost v českých i zahraničních periodikách.
V roce 2014 vydal básnickou sbírku Píseň zamilovaného
Misogyna. V současnosti žije v Madridu a v Seville.

Bylo to přesně před čtyřmi lety, 20. května 2015, když jsem při‑
jel poprvé do Sevilly a ani jsem netušil, že jsem se sem v tuto
chvíli zároveň přestěhoval. Měl jsem za sebou trasu: Barcelona
– Madrid – Cordoba, kde jsem vystupoval na konferencích
nebo na katedrách a nadměrně vstřebával vše, co jsem do té
doby znal jen zprostředkovaně skrze literaturu nebo hudbu.
Vystoupil jsem tenkrát z vlaku a přímo před nádražím Santa
Justa kvetly fialové jacarandy a mezi všemi těmi projíždějící‑
mi auty voněl, opravdu voněl horký polední vzduch. Sedl jsem
do autobusu a jel se ubytovat do Triany. Před domem jsem si
objednal něco k jídlu a vrátil se do bytu, abych si ještě jednou
pročetl poznámky ke své přednášce na další den. K večeru
jsem se šel projít. Náhodou jsem narazil na bar, kde hráli flamenco, a tam mě okouzlila tanečnice, cikánka v černých ša‑
tech. Pozval jsem ji pak na tinto de verano, zakouřili jsme si,
vyfotili se spolu a já pak nemohl celou noc usnout.
Ráno mě při cestě na univerzitu doslova zasáhl průvod koní
a dobytka, který táhl nazdobené kočáry s rodinami ve staro‑
bylých šatech. Doprovázely je stovky, možná i tisíce poutníků
s kytarou, typickými klobouky (sombrero cordobés) a medaile‑
mi bratrstva Sevilla. Hlavní pozornost poutal ale povoz, který
vezl El Simpecado, což je insignie, která reprezentuje Panenku
Marii de el Rocío. Toho dne, 21. května, jsem měl přednášet
o lásce a jejích mystických proměnách v díle Leonarda Cohena,
ale tady před očima jsem měl mystickou lásku v přímém pře‑

Panenka Rocío. Stejně jako každá Panna Marie ve Španělsku je i tato
postavená na půlměsíci. Půlměsíc je často spojován v mytologii s býčím
rohem. Spojení mezi Ašerou a Baalem je zřejmé.

nosu. Jak jinak je popsat, ty poutníky, kteří odevzdaně putují
60 km pěšky nebo na koni nebo v kočáře, aby se Jí poklonili,
aby Jí zpívali, aby Ji uctívali a velebili, aby Jí odevzdali svůj ži‑
vot – patronce Andalusie, panence Rocío. Celý den jsem myslel
jenom na tento zážitek a bavil se o tom s každým, s kým jsem
mohl. A od toho dne až do následujícího roku jsem čekal na
moment, kdy budu moct s nimi putovat.
Do Sevilly jsem se fyzicky přestěhoval téhož roku před
Vánocemi. Do Česka jsem se vracel jen na obhájení jednoho
projektu a abych splnil povinnosti doktorského studia. Začal
jsem Panenku z Rocío studovat a brzy jsem si uvědomil, že to
nestačí, že za ní musím jet a mluvit s ní, a tak jsem za ní jezdil
ze Sevilly na kole a přespával na pláži v Matalascañas. V obličeji to není taková kráska jako Macarena nebo Esperanza
z Triany, ale zračí se v ní něco pradávného. Říká se, že pochází z doby Alfonse X. Kastilského, který šířil kult Panny
Marie v Andalusii, a který Jí zasvětil velkou část svých Písní.
Její současná podoba je ale ryze barokní, přestože v sobě nese
středověké rysy, podobné jaké má třeba sevillská Virgen de los
Reyes. Z literatury a vlastně i celého andaluského ducha je ale
jasné, že to je pradávná Ašera, kterou si šiřitelé křesťanství
upravili do své vlastní podoby a že její kult se datuje od období
Féničanů nebo dokonce Egypťanů.*
* García, Miguel Zapata. El Rocío: Estudio psicoanalítico de la devoción mariana en Andalucía. Sevilla: J. Rodríguez Castillejo, 1991.
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Bazilika Panenky Rocío

Vado de Quema

Vado de Quema

Typičtí poutníci, kteří mají svůj kočár. Počet kočárů je v současnosti 34

Autor článku se svým společníkem
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Simpecado Triany ještě před vynesením Panenky z Baziliky

Ale to je příliš suché. Příběh, který zná každý, vypráví o my‑
slivci, který se jednou v noci ztratil. Jeho psi najednou začali
štěkat u rozštěpeného stromu, ze kterého se linulo světlo. Tam
spatřil malou dřevěnou sošku Panenky Rocío. Vzal ji k sobě
domů, ale ráno ji nemohl najít. Byla opět na původním místě
a tak tam postavili kapli a později baziliku a celé místo dnes
přitahuje miliony věřících.
Následující rok jsem byl na tradiční mši Misa de romeros,
která se odehrává ráno v den pouti. Něco mi tam ale nehrá‑
lo, stuhy na klobouku a medaile měly zelenou barvu, barvu
Andalusie. Bylo to v kostele Santa Ana a bratrství se jmeno‑
valo HERMANDAD DE TRIANA. Píšu to velkými písmeny,
protože tohle je největší a nejživější a nejzapálenější ze všech
124 bratrství k dnešnímu dni. Bratrství, které jsem viděl rok
předtím, bylo sevillské, ale tady jsme v Trianě, kterou Antonio
Machado nazval hlavním městem Sevilly. Od první chvíle
jsem mezi nimi a mnou cítil jisté propojení. Bylo to právě při
mé první pouti, kdy jsem se prostě připojil, aniž bych někoho
blíže znal a kdy jsem cítil jejich přijetí a souznění a nebylo to
jen tím, že jsem byl mezi nimi. Bylo to o tom, že mě hostili,
že jsem s nimi mohl jíst a pít a že mě nechali spát pod jejich
kočárem, kde spí všichni boyeros (honáci dobytka) a hlavně
sdílet myšlenky, modlitby, tužby a nakonec i křesťanskou lás‑
ku k bližním.

Pouť se odehrává v době Letnic, kdy se oslavuje seslání
Ducha svatého, a vrcholí o Svatodušním pondělí, přesně 50 dní
po Velikonocích, letos to vyšlo na 9. června. V Seville jsou tři
velká bratrství: Sevilla, jak jsem zmiňoval, Sevilla Macarena
a Triana. Sevilla a Sevilla Macarena vychází vždy ve čtvrtek,
ale Triana už ve středu ráno. Možná kvůli veselí a taky proto,
že se rádi courají.
Popíšu vám teď celou trasu. Ze Sevilly se vychází z ulice
Pureza (kde se narodil bezpočet slavných matadorů), rovnou
na dálnici ve směru na Huelvu, která je kvůli průvodu dočas‑
ně uzavřena. Pak se jde do kopce přes Castilleja de la Cuesta.
Je tam slavná škola a klášter „Irlandesas,“ kde zemřel Hernán
Cortés a kde je v zahradách pochovaný jeho kůň Cordobés.
Pak se jde přes Bormujos ve směru do Bollullos de la Mitación.
Tam se na poli u statku bratrstvo utáboří. Odstrojí se dobytek,
přesně ve středu tábořiště se rozsvítí Simpecado a kněz od‑
slouží jednu z několika poutních mší. Některé rodiny začnou
vytahovat z kočárů připravené jídlo, jiné začnou vařit v pol‑
ních kuchyních. Poutníci jsou obvykle vyčerpaní, ale hrají na
kytaru a zpívají dlouho do noci. Jsou jich tisíce. Brzy ráno se
za rozbřesku ozývá typické bubnování a píšťala, která ohlašu‑
je, že do hodiny se musí uklidit celý tábor. Pak se pokraču‑
je směrem na Aznalcázar, kde je hrozně moc zmijí, opravdu
na každém kroku musíte dávat pozor, abyste na nějakou

STR. 18 							

nešlápli. A kousek za městečkem se poutníci utáboří. Ráno
se obvykle mluví o ukradených koních nebo nějakých výtrž‑
nostech. Co je ale nejdůležitější, je to, že v pátek ráno všichni
poutníci musejí přejít brod Vado de Quema, kde kněz všem
požehná, noví poutníci jsou pokřtěni a dostanou nové jméno.
Pak se pokračuje ve směru na Villamanrique de la Condesa,
odkud pocházel výše zmiňovaný myslivec, a přes nejobtížněj‑
ší úsek tzv. La Raya. To je asi 15 km dlouhá písečná „dálni‑
ce“ plná uvízlých kočárů, zaprášených obličejů a zmožených
zvířat. Tady jsou časté přestávky a mše. V noci se pak všichni
utáboří kousek od cíle poutě: vesničky El Rocío, která je jako
z westernových filmů, kde nejsou asfaltové silnice a kde každý
dům má u vchodu hrazdu pro koně místo parkoviště pro auto.
V sobotu ráno se do El Rocío vchází přes Puente del Ajolí, kde
už jde cca 10 tisíc poutníků. Po celé ráno pokračují tzv. pre‑
zentace, kdy každé bratrstvo projde před vchodem do baziliky
a zdraví Panenku Rocío. V El Rocío jsou už v tu dobu stov‑
ky tisíc jiných poutníků a zvědavců ze všech koutů Španělska
a pár nechápavých cizinců, kteří to místo opouštějí obvykle do
hodiny od příjezdu.
Centrálním motivem pouti je také nedělní slavnostní mše
na pódiu za bazilikou, kterou tradičně slouží arcibiskup z Hu‑
elvy. V roce 2017 jsem při této mši přestal věřit na náhody,
když sbor začal poprvé v historii zpívat cizí píseň. Jednalo se
o píseň „Hallelujah“ od Leonarda Cohena v překladu mého
kamaráda Alberta Manzana. Byla to opět mystická láska, kte‑
rou verše nechávají zakusit, a lidská tělesná touha, která nás
k božství navádí a která mě přivedla i sem. Stále mi vrtá hlavou

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Odchod z tábořiště za rozbřesku

otázka, proč lidé, kteří uctívají panenku Rocío, mají tak blíz‑
ko k Leonardu Cohenovi a proč má Cohen tak blízko k nějaké
pouti na jihu Andalusie.
Podobná otázka sem možná přivedla v roce 1993 i papeže
Jana Pavla II, který se u panenky na kolenou modlil pro mnohé
nekonečných 15 minut. Jeho slavná věta z téhož dne k věřícím
byla: „que todo el mundo sea rociero“ („nechť je každý poutní‑
kem panenky Rocío“).
Z neděle na Svatodušní pondělí se všechna bratrství modlí
růženec. Zhruba kolem dvou hodin v noci, kdy se domodlí,
směřují všechna k bazilice, zatímco uvnitř se odehrává tzv. salto de la reja. Zvednutí ochranné mříže poutníky z bratrstva
Almonte, prvního a nejdůležitějšího bratrstva, které má k pa‑
nence nejváženější vztah. Panenka pak na nosítkách přechází
do rukou šílejícího davu. Tato scéna je něco, co běžný křesťan
kdekoliv v Evropě nebo i často v samotné Andalusii nemůže
pochopit. Emoce jsou tak silné, že lidé ztrácejí ponětí o čase
a prostoru. Jsou v transu, každý se Jí musí dotknout, často vi‑
díte v davu i několikaměsíční miminka, které k ní strkají, aby
se dotkly byť jen jejího šatu. Nosítka se také často naklánějí
a Panenka padá. Vždycky přemýšlím, jak dobře přišroubovaná
musí být, aby se Jí nic nestalo a aby se nic nestalo ani s Její výz‑
dobou a zlatou korunou.Následující den se pak pomalu všichni
připravují na cestu zpátky, stejnou trasou, jen v daleko menším
počtu a v daleko větší rodinné atmosféře…
Jiří Měsíc
5. června 2019
Madrid
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PAMĚŤ
V létě 2019 vyšla prvotina
mladého básníka, našeho
nedávného absolventa, Vladimíra
MIČULKY – Pod střechou tvých
šatů.
Z dílka máme velkou radost.
Přinášíme Vám všem několik
drobných lístků ve formě
japonských haiku, ať vám přinesou
potěšení…

Zelenají se
kaštany za mým oknem
v uvadlém městě.

Vyrostly spolu,
dnes konečně se dotknou
dva staré stromy.
Svou skrýš ctitelům
zavoněním vyzradí
– drobná fialka.

Jak sněženky jsou
rudé šaty a víno
proti tvým ústům.
O hlavu přišlo
několik pampelišek
– kýchnutí větru.

Nad vyschlou řekou
sladké slzy uroní
těžká oblaka.
Tak horká je noc
– mladík hledá záchranu
ve větším žáru.

Slunce v poledne
– pod střechy se schovaly
zbabělé stíny.
Při božské plavbě
nebe s mořem soutěží
o nejlepší modř.

Doslov ke knize napsal náš absolvent
Michal Místecký:

FIALKY A POMLČKY
Svou skrýš ctitelům
zavoněním vyzradí
– drobná fialka.
Haiku Vladimíra Mičulky jsou výsledkem vnitřně poctivé,
mnohdy i bolestivé práce; zúžit svůj emoční a myšlenkový
svět do objemu sedmnácti slabik totiž vyžaduje profesionální
schopnost zkratky, které se tvůrce učí postupně. Autorovi sbír‑
ky slouží ke cti, že se nespokojuje s drobnými črtami krajiny
a lásky, jež se jistě do daného schématu vtěsnávají dobře, ale
pokouší se též o hlubší úvahy, důvtipné slovní hříčky a neob‑
vyklé pointy. Rozmanitost formální, obsahová i stylistická je
právě důvodem, proč se Mičulkovy básně ani po několikerém
přečtení neohrávají – časté užívání pomlček inovačně rozrý‑
vá syntaktickou strukturu textů a přispívá k jejich kulminaci,
variace rozdělení slabik v různých verších (srovnej „zachváti‑

ly plameny“ a „před deštěm venku se skryl“) jim dodává na
rytmické pestrosti a střídání poloh milostných, přírodních,
filosofujících a nostalgických zajišťuje různorodost tematic‑
kou. Výsledkem je cizelérské dílko, v němž se objevují obra‑
zy moderního velkoměsta (ony markýzy, které vyplazují ja‑
zyk z kaváren), bodavé okamžiky (vykoupené léty smutku),
měkké paralely (sněží venku i v šálku), i četné personifikace
a apostrofy (slunečník a deštník, zbabělé stíny nebo přáte‑
lé hrozny); japonská forma tak přejímá evropský obsah, ale
děje se tak nenásilně a ku prospěchu celého textu. Příjemný
dojem bibliofilské miniatury, jíž si s potěšením zalistuje člo‑
věk různého věku a smýšlení, dotvářejí kongeniální ilustrace
Veroniky Jančarové, jež svou neúprosnou prostotou podporují
melancholicko‑stoickou povahu sbírky.
Ona „drobná fialka“, kterou nám Vladimír Mičulka před‑
kládá, je tedy stejně sofistikovaná jako fialka skutečná, jejíž
vůni – jak říká básník sám – nedokázal doposud žádný voňav‑
kář dokonale napodobit.
Michal MÍSTECKÝ
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
Po zmínce o tom, že Listy FF končí, přišlo do redakce celkem
32 mailů, v nichž se čtenáři vyslovují o periodiku velmi po‑
chvalně. Rozhodli jsme se, že několik z nich zveřejníme.
Dobrý den, Redakce,
je zima a prší, tak jsem si uvařila kafe a sedla si k Listům, hned
jak mi dnes došly. Jsou jako vždy velmi zajímavé. Nejvíce mne zaujal cestovatelský: o Patagonii, skvělé, nádherné… úplně jsem si
vše představovala…Článků ze života FF je v Listech opravdu hodně, tak jsem přemýšlela, proč je tohle periodikum trnem v oku,
když je tak zajímavé…Každopádně Listy jsou skvělé a držím jim
moc, moc a moc palce!!!
MUDr. Eva Miklová
Milá Evo,
Listy jsou opět krásné, nejen galerie, ale i ledovce a tučňáci,
život Vaší fakulty, zakládám si je, budu se k nim vracet, až budu
v důchodu, začínám se na to těšit.
Srdečně zdraví
MUDr Jarmila Korbielová
Milá paní děkanko Evo,
moc mě mrzí všechny události, kterýma jste musela projít…
Přeji Vám pevné zdraví a hlavně nervy. Můžete být na Listy pyšná, protože přijít s něčím bohatším bude těžké. Srdečně zdravím
z Ferie v Seville (letos s českou rodinou),
Jirka MĚSÍC
Vážená paní docentko,
Znovu děkuji za pravidelné zasílání Listů FF OU, díky kterým
mám stále živý kontakt se svou Alma Mater.
Listy FF OU si každý měsíc přečtu s velkým zájmem, protože se
dozvím spoustu informací nejen ze života katedry, ale také jiných
témat, která by mi ve shonu všedního dne ani nepřišla na mysl.
Skvělé jsou také rozhovory s bývalými absolventy, protože tak čtenáři vidí, jak může vypadat život po studiích, zda absolventi zůstali v oboru, zda jim studium k něčemu bylo, jak vzpomínají atd.
Práce na Listech je náročná, sama jsem kdysi bývala členkou redakční rady, takže vím, kolik práce to dá, proto si nesmírně vážím
toho, že je již tak dlouho děláš s takovým nadšením a nasazením.
Na druhou stranu to není nic divného, protože vlastně celý Tvůj
život je naše univerzita! A cokoli s ní souvisí, znamená pro Tebe
nadšení a nasazení. A za to vše Ti patří obrovský dík. Nejen ode
mne, Tvé bývalé studentky.
Mgr. Kateřina Eliášová, vaše absolventka
Ahoj, paní docentko!
Je mi moc líto, že končíte s vydáváním Listů. Bylo na nich vidět,
s jakou láskou je připravujete! Je to škoda…
Ondřej Kopa, váš absolvent, nyní Česká televize Praha

Vážená paní docentko,
bohužel, i v akademickém prostředí se najdou lidé schopní bořit,
co jiní vybudovali
Ing. Ondřej Myška
Vážená a milá paní děkanko,
děkuji Vám velice za Listy. Nejen za tyto aktuální, ale za LISTY FF OU vůbec! Bylo to poctivé, inspirativní a vskutku evropsky
humanistické čtení. Věřím, že se Vaše práce jen tak neztratí. Hned
v září zkouším v Ostravě v NDM Rusalku, budu se těšit na vidění!
Radovan Lipus, divadelní režisér
Milá Evo,
děkuji Ti za zaslání tištěného výtisku časopisu Listy FF OU.
Radost mi kalí jen vědomí, že už brzy časopis v této podobě přestane vycházet. Chtěl bych Ti aspoň takto poděkovat za práci
a spoustu času a energie, kterou jsi do příprav jednotlivých čísel
vkládala. Je mi líto, že ses od některých lidí dočkala nevděku, ale
tak už to bohužel u nás někdy chodí – to dobré se snadno zboří
(jen si vzpomeň například na trpký konec fungování naší menzy).
Přijmi tedy mé poděkování alespoň jako malé zadostiučinění za
celou tu práci, kterou jsi časopisu věnovala. Já osobně jsem byl
s Listy spokojen a byl jsem rád, že nebyly pouhým informátorem
o tom, co se kde dělo.
Vše dobré přeje
Standa Kolář
Vážená paní Mrhačová,
ráda bych Vám touto cestou vyjádřila poděkování za vydávání
Listů a celé redakci.
Listy jsou od počátku vydávání pojítkem mezi námi - ostravskou univerzitou a nakladatelstvím Academie, jehož jsme jako
jeho knihkupectví součástí.
Myslíme si, že je dobře vědět i mimo OU, co se děje v našem
městě, být jeho součástí, vždyť její studenti se zapojují do veřejného života, tak ať jsou všestranně informováni a taky naopak, ať
víme, co se děje za branami OU. Vždyť univerzita má být otevřena všem a ne být uzavřena do ulity jen pro sebe.
Jsme rádi za jakékoliv informace o dění na filozofické fakultě,
čteme se zájmem všechny články, které jsou zajímavé a hodnotné. Listy také posíláme všem našim kolegům do Prahy a Brna.
Nabízeli jsme vám informace o našich vydaných knihách, přímo
mířené na studenty FF OU a jsme rádi, že jste je tiskli.
S úctou a srdečným pozdravem
Swiatková Anna, vedoucí prodejny ACADEMIA

