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Humanitky. Zní to jako název malé 

jednohubky, ale ve skutečnosti je 

to porce inspirativních příběhů 

našich absolventů. Humanitky.cz 

jsou totiž nové webové stránky 

věnované humanitním 

a společenským vědám. 

A abychom tyto vědy dokázali 

co nejvíce přiblížit veřejnosti, 

přinášíme řadu zajímavých 

rozhovorů z nejrůznějších oblastí. 

Naši absolventi se nezřídka 

uplatňují v mnoha rozličných 

oborech po celém světě. Tím se 

snažíme ukázat, že vystudovat 

humanitní vědy může být (a často 

i je) skvělý start a cesta k práci, 

která naše absolventy opravdu 

baví a naplňuje. 

S humanitními a společenskými 

vědami je totiž spojena řada mýtů, 

které chceme vyvrátit. V očích 

nejednoho rodiče čerstvého 

maturanta střední školy se humanitní 

a společenské vědy stávají 

postrachem, neboť se údajně jedná 

o neperspektivní obory. Ale jak se 

sami můžete přesvědčit, zdaleka to 

není pravda. Mezi našimi absolventy 

jsou úspěšní novináři, vysocí úředníci 

Evropské unie, středoškolští učitelé, 

vědečtí pracovníci a další, 

vyvracející mýtus 

o nezaměstnatelném a zbytečném 

idealistovi, který v moderním, 

technologicky pokrokovém světě 

najde uplatnění jen stěží. 

Na humanitky.cz můžete 

nahlédnout do světa humanitních 

a společenských věd a seznámit se 

s našimi absolventy, jejichž práce je 

zajímavá, inspirativní a především 

smysluplná. HLEDÁME ČLOVĚKA! 

A právě bourání stereotypů 

a narovnávání polopravd je jedním 

z hlavních úkolů těchto vědních 

disciplín. Nepřebíráme slepě názory 

druhých, ale vytváříme si vlastní, 

založené na hlubších znalostech, 

souvislostech a relevantních datech.
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SEZNAMTE SE S...

ABSOLVENTI

MY VE SVĚTĚ , SVĚT V NÁS

STUDENTŮM

Přemýšleli jsme, jak pojmenovat náš nový fakultní 
magazín, jehož prostřednictvím bychom rádi 
seznamovali naše budoucí i stávající studenty, jejich 
rodiče, absolventy a středoškolské pedagogy s děním 
na Filozo�cké fakultě Ostravské univerzity. 

Název OFFline v sobě skrývá jistý vzkaz nebo 
možná i výzvu. Být občas o�-line, odpojen od 
sociálních sítí, všudypřítomného internetu 
a virtuálního digitálního světa, má totiž nejen své 
kouzlo, ale čas od času se stává nutností. Je zřejmé, 
že se moderní technologie staly nedílnou součástí 
našich životů. Není důvod poučovat o jejich 
škodlivosti nebo si stěžovat na uspěchanou dobu. 
Chceme jen říct, že bychom neměli zapomínat na 
všechno hmatatelné a živé kolem nás a že bychom 
nikdy neměli přijít o právo a možnost být o�-line.

Nový magazín Filozo�cké fakulty bude 
pololetníkem, v němž Vás budeme pravidelně 
seznamovat s lidmi, které potkáváte nebo budete 
potkávat na přednáškách a chodbách fakulty. 
Podzimní vydání bude obsahově zaměřené na 
uchazeče, které bychom rádi jeho prostřednictvím 
oslovovali mimo jiné na veletrhu Gaudeamus, 
na němž byla naše univerzita v loňském roce 
mimořádně úspěšná. Jarní číslo pak bude více 
orientováno na absolventy a bude podrobněji 
re�ektovat dění na fakultě. 

V tomto vydání představujeme kolegu Michala 
Místeckého – lingvistu, jehož metoda zkoumání 
jazyka je založena na statistikách a číslech, což 
u humanitních oborů není příliš obvyklé. Pomůžeme 
uchazečům i studentům zorientovat se v prostředí 
univerzity, jež zdaleka není jen o studiu, postupně 
vás seznámíme se studentskými spolky a aktivitami 
organizovanými studenty. Věříme, že reportáž naší 
studentky Veroniky Virta bude motivující inspirací 
pro studium v zahraničí. Pravidelně budeme přinášet 
rozhovory nejen s lidmi z univerzity, ale také
mimo ni. 

 Buďte s námi OFFline

Šéfredaktorka časopisu 
a proděkanka po vnější 
a zahraniční vztahy FF OU

V tomto vydání jsme si například povídali s naším 
absolventem a ředitelem Wichterlova gymnázia 
Janem Netoličkou o tom, jaké je být, v dnešní 
dynamicky se měnící digitální době, učitelem a jak 
se mění (nebo nemění) jeho žáci.

Nabízíme Vám mnoho poutavého čtení a zároveň 
doufáme, že pokud budete chtít být alespoň na chvíli 
o�-line, tak vedle kávy a dobré knihy sáhnete také 
po našem magazínu! 

Daniela 

Katedra české literatury nabízí studentům 
další novinku, která UČÍ STUDENTY 
SEBEJISTOTĚ, nebát se projevit na 
veřejnosti, mluvit a objevit v sobě herecké 
vlohy. V krátké reportáži představíme nové 
divadelní studio OU WAY.

V příštím čísle…

Rywiková

ROZHOVOR S AMY PETERSEN SAGRADO, kterou na rok hostí 
katedra anglistiky a amerikanistiky FF OU v rámci programu 
English Language Fellow �nancovaného Ministerstvem zahraničí 
USA. Během svého desetiměsíčního pobytu povede řadu kurzů 
a workshopů nejen na katedře, ale především na středních školách. 
Kurzy určené středoškolským učitelům budou zaměřené mimo jiné 
na INTERKULTURNÍ KOMUNIKACI A KRITICKÉ MYŠLENÍ. Dovíte 
se například, jak velký je o její kurzy zájem, proč si vybrala zrovna 
Ostravu a jaké jsou její dojmy z českého vzdělávacího systému.

JEDEN DEN V HEBEI. 
Univerzita studentům nabízí 
možnost vycestovat téměř do 
celého světa. O své zkušenosti 
a dojmy z čínské Hebei 
University se podělí David 
Mi¡ek, který v Číně stráví dva 
semestry jako lektor češtiny. 
Očima našich studentů 
představíme i další programy 
a možnosti, které rozšiřují 
obzory za hranice České 
republiky i Evropské unie. 

V tomto čísle jsme vás 
seznámili s novou kolegyní 
na katedře romanistiky. 
Filozo�cká fakulta však se 
začátkem zimního semestru 
přivítala MNOHO DALŠÍCH 
NOVÝCH KOLEGŮ, které 
bychom vám rádi také 
představili.

Pokusíme se nahlédnout do 
mysli maturantů. Co jsme se 
dověděli od uchazečů na 
veletrhu Gaudeamus a na Dnech 
otevřených dveří? CO VLASTNĚ 
UCHAZEČI OČEKÁVAJÍ OD 
VYSOKÉ ŠKOLY, od studia 
a pedagogů? Jak vidí svou 
budoucnost a jak vidí nás?

Představíme vám Magdalénu 
Michlovou – absolventku 
katedry sociologie, která pracuje 
na pozici koordinátorky 
Nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež Komunitního 
centra Liščina. Dozvíte se, 
jak pomáhá obecně prospěšná 
společnost Vzájemné soužití 
a jaká je jejich skutečná role. Jak 
s nimi spolupracuje stát či město 
A PROČ JE PRÁCE S ROMSKÝMI 
DĚTMI SMYSLUPLNÁ 
A DŮLEŽITÁ.

A mnoho dalšího…
PŘÍŠTÍ ČÍSLO OFFLINE 
VYJDE V DUBNU 2020

DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY 
S PŘÍBĚHEM A TRADICÍ. 
Pro naše vyjíždějící akademiky 
a přijíždějící zahraniční hosty 
máme upomínkové předměty, 
které jsou z modrotiskové dílny 
Danzinger v Olešnici. V příštím 
čísle naleznete reportáž o tom, 
jak lze zastavit čas a zůstat věrný 
poctivému řemeslu. Panu 
Danzingerovi vznikají pod 
rukama překrásné výrobky, které 
vyrobil také speciálně a jen 
pro Filozo�ckou fakultu.
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K latině a k matice 
se musí dozrát

Kolik mají společného 

matematika, latina a český jazyk? 

Michal Místecký z katedry českého 

jazyka tvrdí, že mnoho. Patří k těm 

lidem, kteří vidí souvislosti mezi 

zdánlivě neslučitelnými obory. 

On sám se zabývá kvantitativní 

lingvistikou, která je založená 

na znalosti jazyků i matematiky. 

Dokáže do detailu rozebrat 

traktáty středověkých filosofů, 

texty skupiny Kryštof nebo 

projevy prezidentských kandidátů.  

Sám o sobě totiž mluví jako 

o žoldákovi, který nabízí vědeckou 

metodu aplikovatelnou téměř  

na cokoli.

› TEXT Nela Parmová

› FOTO Jana Hájková, Linda Kořená

Kde všude lze kvantitativní 
lingvistiku uplatnit?

Na základě kvantitativní analýzy 
lze vysledovat mnoho jevů – slovní 
bohatství, využívání sloves, žánrové 
rozdíly, ornamentalitu, analýzou 
lze určit autorství, věrnost překladu 
a další. Kvantitativní lingvistika je 
metoda, která má podle mého názoru 
využití v mnoha oblastech, ideální je 
například pedagogika, nově se ukazuje, 
že by se dala využít také v lékařství. Pro 
mě se jeví jako nejzajímavější výzkum 
týkající se mezí jazyka, například u lidí 
trpících schizofrenií nebo Alzheimerovou 
chorobou. My víme, že u projevů 
Alzheimerovy nemoci se u lidí snižuje 
slovní zásoba, díky naší metodě lze už 
velmi brzy zjistit, že křivka slovního 
bohatství klesá. Něco podobného lze 
vysledovat u projevů schizofrenie, 
kdy pacient postupně začne používat 
takzvaný „slovní salát“. To je terminus 
technicus, který laicky řečeno znamená, 
že člověk už plácá nesmysly, ale neví 
o tom. A to je právě ten okamžik, kdy 
přestává vnímat. Bohužel v tuto chvíli 
se ale pohybujeme ve velmi teoretické 
rovině, protože nemáme k dispozici 
vzorky, s nimiž bychom mohli pracovat. 
Je obtížné dostat se k pacientům a jejich 
textům, neboť se jedná o citlivou oblast.  
Je to ale jedna z možností výzkumu.

Proč jste si vybral pro svou 
seminární práci zrovna 

analýzu textů skupiny Kryštof?
Vybral jsem si je, protože je mám rád 
a chtěl jsem vědět, proč si fanoušci stěžují 
na poslední alba. Tvrdí, že jsou plytká 
a jiná. Já jsem se chtěl dopátrat toho,  
proč tomu tak je. Věděl jsem, že pokud se 
změna stala v textu, tak to zjistím. Pokud 
se stala v hudbě, tak to nezjistím. Jejich 
poezie je založená na přívlastcích a právě 

ty v posledních albech velmi ustupují do 
pozadí a prosazuje se dějovost. A to je jev, 
který posluchači vnímají, ale nedokáží ho 
pojmenovat a já ho pojmenuju.

Má to smysl, kvantitativně 
hodnotit či analyzovat 

umělecký text?

Jde o to, že já nabízím metodu a lidé s ní 
nějak nakládají. Sledujeme různé cíle. 
Určujeme autorství u literatury, nebo 
se snažíme prokázat, že něco není tak, 
jak se celou dobu tvrdilo. Zkoumáme 
ale jenom věci, které jsou měřitelné. To 
znamená, že nezkoumáme, jestli se to líbí, 
nebo ne, ale proč například čtenáři tvrdí, 
že se něco změnilo a už se jim to nelíbí. 
Hledám příčiny změny. Nelze vyzkoumat 
například to, kdo psal lépe. Jak lépe? Já 
mohu spočítat ornamentalitu, slovní 
bohatost, ale „jak lépe“, to opravdu nelze.

Literáti také těžko přijímají fakt, že my 
pracujeme s množstvím. Zatímco literáti 
označují za erbovní slovo to podstatné, 
byť se v textu vyskytuje jen jednou, my 
pracujeme s četností. Pro nás je erbovní 
slovo to nejčetnější, plnovýznamové. My 
jsme ale lingvisté, nikoli kulturní vědci. 
V našem případě je to opodstatnitelné. Já 

potřebuji množství textů, abych 
z toho něco validního vyvodil. Jeden 
náš oponent nazval naši metodu 
fyzikalismem, a to není špatný pojem. 
Máte nějaký jev, což je v našem případě 
text, a rozdělíme ho na různé veličiny – 
slovní bohatství, slabiky atd., zkrátka 
vezmeme veličinu a zkoumáme ji. Z toho 
důvodu máme s literáty někdy spory, jim 
se naše metoda nelíbí a já to do jisté míry 
chápu, protože máme odlišný způsob 
uvažování. Literát říká: já si nespočítám, 
že Macharova báseň je o oku. Ona je 
symbolická. Já mám ale nějakou metodu, 
která je exaktní, a je pak na interpretaci, 
jak a pro co ji použiju. Nemůžu ale stavět 
jen na intuici.

A tady začíná prostor pro 
matematiku?

My pracujeme s poměrně jednoduchou 
matematikou. Stále se mi však stává, 
že dělám numerické chyby při počítání, 
ale dnes využíváme převážně software, 
který toho hodně spočítá za nás. My však 
musíme chápat, co, jak a proč chceme 
počítat, a to je na celé metodě vlastně to 
nejtěžší. Je pravdou, že v humanitních 
vědách se jedná o velmi neobvyklý 
způsob práce. Většinou je obecná 
představa, že vědec v oboru humanitních 
věd tráví čas zahloubaný v archivu. 
Mnohé naše studenty právě matematika Umím metodu, 

kterou propůjčuji 

do služeb různých 

vědeckých oborů

(?)

(?)

(?)

(?)
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odrazuje, nemáme zatím mnoho těch, 
kteří by se kvantitativní lingvistice chtěli 
věnovat.

Je to ještě vůbec humanitní 
věda?

Problém je v tom, co se od nás vlastně 
očekává. Exaktnost je jedna věc, ale 
přírodní vědy nemají větší validitu 
než humanitní. Mají jen perfektně 
propracované metrické nástroje. Můj 
názor je ten, že my nejsme schopni 
poznat do detailu svět, jen nadhazujeme 
síťovinu našeho vnímání, kdy básník ji 
nahodí jinak než vědec, podle nějakých 
vlastních pravidel. Básník má pravidla 
nastavená naprosto odlišně než vědec. 
U vědce platí, že je lepší si vše propočítat. 
V okamžiku, kdy jsem vědec z Hongkongu 
a použiju stejnou metriku jako vědec 
z Ostravy, vyjde nám stejný výsledek. Ale 
propočtem nemohu zjistit podstatu světa. 
Já tím kupříkladu pouze zjišťuji, proč je 
někdo více nemocný než druhý nebo proč 
se někomu může líbit ten nebo onen.

Nemám rád otázky typu: co to je ta 
poezie? To je naprosto špatně položená 
otázka. My spíše zjišťujeme různé 
odlišnosti. A právě vědy, které staví 
jen na interpretaci nebo zkoumání 
nepřímých pramenů, jsou často chápány 
jako méně důvěryhodné. V angličtině se 
proto označují jako humanities, nikoli 
science. Science je prostě přírodní věda 
a humanities jsou chápány jako vědy 
založené na interpretacích. Ale představa, 
že pravdu mají přírodovědci, kteří si vše 
změří, zváží a spočítají, je také mylná. 
Svět je příliš komplikovaný, ale vždy se 
raději opřu o čísla než o spekulaci, kterou 
nelze nijak ověřit.

Kde metodu kvantitativní 
lingvistiky nejvíce 

uplatňujete?
Já se nazývám žoldákem. Umím metodu, 
kterou propůjčuji do služeb různých 
vědeckých oborů a v podstatě jsem 

velmi často v něčích službách. Většinou 
vytvářím literárněvědné analýzy, které 
mě i nejvíce baví, což platí zejména u 
poezie, ale zabývám se i autorstvím, a to je 
někdy doslova peklo, obzvlášť jedná-li se 
o středověké autory, kteří od sebe běžně 
opisovali. Plagiátorství nebyl v minulosti 
problém, ale spíše projev vzdělanosti. 
V 19. století je už situace naprosto odlišná, 
zde se nám už krásně shlukují Nerudovy 
texty, spisy Němcové a třeba Sládkovy. 
Tito autoři tvoří naprosto samostatné 
větve, použiju -li odbornou terminologii. 
U středověkých autorů se musíte velmi 
snažit, abyste vůbec tyto shluky nalezli.

Podle čeho poznáte autora 
nějakého textu a jakou máte 

jistotu?
Díky naší metodě se ukazuje jedna 
důležitá věc, která je pro literární vědu 
poměrně šokující, a to že náš styl stojí na 
synsémantických slovech. To znamená 
na předložkách a spojkách, jejichž užívání 
nedovedeme příliš ovlivnit, podobně jako 
se nám v mluveném projevu velmi těžko 
kontrolují slova „jako“, „vlastně“, „takže“ 
a další. A právě tato slova nás určují. 
Autorství se určuje podle sta nejčastějších 
slov, která jsou pro každého autora 
poměrně typická.

Kromě toho, že působíte 
na katedře českého jazyka 

Filozofické fakulty OU, učíte 
také latinský a anglický jazyk na 
gymnáziu. Má výuka latiny v dnešní 
době význam?
Spousta studentů nechápe, k čemu jim 
latina bude, ale jsou i tací, kteří už začínají 
chápat, že jazyky jsou neuvěřitelně 
propojené, že latina vám například 

okamžitě vysvětlí, proč jsou ve slově 
„accommodation“ dvě „c“ a dvě „m“. 
Latina vám zkrátka dodá souvislosti 
a mám už několik studentů, kteří toto 
objevili. Čtení a učení se jazyků vám dává 
řadu kontextů, vynikajícím způsobem 
trénuje mozek a dodává jazykový cit. 
Můj kamarád byl skvělý matematik, ale 
nešikovný na jazyky. Já si tehdy myslel,  
že to je jen záležitost memorování 
slovíček, ale po čase jsem pochopil, 
že každý člověk má nějaké limity, a to 
i v jazyce. Dnes doučuji latinu mnoho lidí, 
kteří ji potřebují ke své profesi, a skutečně 
vidím, že existuje určitá hranice, kterou 
nedokáží někteří překročit. Já osobně 
vnímám latinu jako naprostý základ. 
Tak jako je základ matematika. Latina 
totiž funguje hodně podobně, a proto 
ji lidé nemají rádi. Latinu se stejně jako 
matematiku nenaučíte bez znalosti 
základů, kdy v hlavě musíte držet 
obrovské penzum znalostí a pravidel. 
K matematice a latině se musí dozrát.

Pozn.: rozhovor je redakčně krácen. Celý 

rozhovor si můžete přečíst na webových 

stránkách ff.osu.cz

Svět je příliš 

komplikovaný,

vždy se raději 

opřu o čísla

(?)

(?)

(?)

(?) Mgr. Mgr. Bc. Michal Místecký, Ph.D., 

(29 let) vystudoval anglický, francouzský, 

latinský a český jazyk na Filozofické 

fakultě Ostravské univerzity. V současné 

době pracuje jako vědecký pracovník 

na Katedře českého jazyka FF OU. Odborně 

se zabývá kvantitativní lingvistikou, která 

je propojením lingvistiky a matematiky. 

Jak sám říká, pro humanitní vědy dosti 

neobvyklá kombinace. Vedle působení 

na vysoké škole vyučuje latinský 

a anglický jazyk na ostravském Jazykovém 

gymnáziu Pavla Tigrida a tvrdí, že učení 

ho opravdu velmi baví. Důkazem jeho 

tvrzení je fakt, že vyučuje i soukromě 

latinský jazyk, který pokládá za naprostý 

základ. Michal Místecký rozhodně patří 

k nejzajímavějším a nejtalentovanějším 

mladým vědcům na Filozofické fakultě OU.
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Karla 
Rohová

Kudy vedla tvoje cesta ke psaní 
poezie? V jakém okamžiku 

sis uvědomila, že se chceš věnovat 
skládání básní?
Všechno to vlastně začalo Shakespearem, 
kterého jsem vždy obdivovala. Během 
svého studia na univerzitě jsem se 
mu ale začala věnovat mnohem více 
i z odborného hlediska, a právě tehdy 
mě popadlo silné nutkání vzít do ruky 
papír a tužku a vyjádřit své emoce a vztah 
k okolí právě formou poezie. Mezitím 
jsem se zamilovala… a najednou ze všech 
stran proudila spousta inspirace, což mě 
dovedlo k napsání mé vůbec první básně. 
Následovalo období prodlevy, protože 
jsem si příliš nevěřila a myslela jsem si, 
že je to pouze výkřik do tmy. Naštěstí 
mě v dalším tvorbě podpořili mí blízcí, 
především má rodina.

Jaké motivy tě inspirovaly na 
počátku tvé tvorby? Jak se dál 

vyvíjely?
Zprvu jsem vycházela ze svých 
každodenních prožitků, psala jsem 
o svých dominujících emocích. Nebyla 
to pouze láska, která prolínala mé 
počáteční básně, ale třeba i smutek, 
vztek a frustrace… V současné době 
se soustředím na feministickou 
a ekofeministickou poezii.

Feminismus je obzvláště 
v české kultuře častým 

jablkem sváru a nese s sebou spíše 
negativní spojení. Spousta lidí si ještě 

stále představuje ženy v cylindru, 
které nenávidí muže. Co pro tebe 
feminismus představuje?
Feminismus rozhodně není o tom,  
že ženy nenávidí muže. Já sama často 
o mužích píši, v mých básních je nabádám 
k tomu, aby se nebáli projevovat své 
emoce. Feminismus v poezii podle mě 
spočívá právě v tom, že bychom se neměli 
bát otevřeně vyjadřovat to, co cítíme. 
A nejen ty hezké, vznešené pocity, ale 
i ty špatné. Proč bych měla ve svých 
básních romantizovat zlomené srdce? 
Měli bychom být schopni o tom mluvit 
a psát i drsně, otevřeně říct, že nám 
někdo ublížil nebo že nás něco frustruje. 
Feminismus v poezii pro mě znamená 
psát bez filtru.

Má feminismus jen jednu 
univerzální definici a podobu?

Feminismus rozhodně nemá jen jednu 
tvář. I když o sobě muži tvrdí, že jsou 
feministi, tak to pro ně má jiný význam 

než pro ženy, jelikož se soustředí na jiné 
věci a prociťují je jiným způsobem. Každý 
člověk si zažil něco jiného jak v dětství, 
tak i v dospělosti, od toho se odvíjí naše 
odlišné priority. To je také důvodem toho, 
proč má feminismus tolik tváří. Například 
pro Afroameričanky bude v rámci 
feminismu důležitý boj proti rasismu, 
pro LGBTQ+ komunitu zase boření 
předsudků vycházejících z homofobie. 
Diverzita, tedy různorodost, je podstatná 
i ve feminismu, ale musíme si uvědomit, 
že ve všech případech tvoří základ touha 
po svobodě, rovnosti a vzájemném 
porozumění.

Ekofeministická poezie 
propojuje dvě témata, 

která u nás patří k těm nejvíce 
kontroverzním – ekologii 
a feminismus. Kde se vzalo  
to spojení?
Ekofeminismus má svůj základ 
v metafoře ženy v rámci přírody. S tím si 
pohráváme i my, básníci, když oslovujeme 
přírodu a promlouváme k ní jako k ženě. 
Už v historickém kontextu je příroda 
spojována s ženskostí, technické odvětví 
naopak s mužskou stránkou. Role ženy 
spočívala v tom, že vždy vychovávala 
děti a pečovala o rodinný krb, z čehož 
se vyvinula naše představa o Matce 
přírodě, která také pečuje o své království 
a udržuje v něm harmonii. Avšak je s tím 
spojena i negativní stránka, třeba paralela 
mezi násilím páchaném na ženě a ničením 
přírody. To není jen otázkou literatury 

Feminismus v poezii  
pro mě znamená  
psát bez filtru

Srdcervoucí, mozek drásající, 

a především krvavě upřímné 

svědectví o životě mladé básnířky 

na území kraje zastaveného v čase. 

Tak svou tvorbu charakterizuje 

talentovaná a nápaditá básnířka 

Karla Rohová, studentka anglického 

jazyka pro překladatelskou praxi, 

která v nedávné době představila 

ostravské veřejnosti svou anglicky 

psanou prvotinu Nude. Její 

pozoruhodná tvorba je mostem 

mezi přírodou a feminismem, boří 

hluboce zakořeněné stereotypy, 

odvážně odhaluje ty nejniternější 

lidské emoce a reprezentuje hlas 

mladé generace. 

Diverzita, tedy 

různorodost, je 

podstatná i ve 

feminismu, ale musíme 

si uvědomit, že ve všech 

případech tvoří základ 

touha po svobodě, 

rovnosti a vzájemném 

porozumění. 

(?)

(?)

(?)

(?)
(?)

› TEXT Sandra Mikulcová

› FOTO Jana Hájková
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a umění obecně, ale i našeho vyjadřování 
a volby slovních obratů.

Ve své tvorbě se inspiruješ 
především významnými 

zahraničními autorkami. Je u nás 
v Česku ženská poezie také na 
vzestupu?
Myslím si, že ženská tvorba je na vzestupu 
hlavně v rámci nepublikovaných sbírek. 
Já sama znám spoustu žen, které píší, ale 
nemohou najít nikoho, kdo by jim texty 
publikoval. V české literatuře dominují 
mužští básníci. Vlastně si ani nemůžu 
vybavit, že bychom se třeba v rámci 
středoškolské literatury zaměřovali na 
některou českou básnířku.

Jak je to tedy u nás 
s publikováním básnických 

sbírek? Co je největší překážkou?
Pro mě osobně je překážkou to, že píši 
v anglickém jazyce. S tím mají čeští 
vydavatelé největší problém, i když zájem 
o anglicky psanou literaturu u nás každým 
dnem stoupá. Nejvíce mě ale mrzí, že 
téměř všechna nakladatelství se zaměřují 
na podobná témata, která jsou u nás již 

zažitá, ale už nejsou natolik otevřena 
novým autorům s odlišnou vizí. Mají 
zkrátka svou ustálenou cílovou skupinu 
a drží se své tradice, co se obsahu i formy 
týče. Myslím si, že je potřeba podpořit 
nejen nové autory, ale i nové čtenáře. Stále 
si stěžujeme na to, že české děti nečtou 
a nezajímají se o českou literaturu. Přitom 
jim nabízíme stále dokola jedno a to samé, 
a když už mají chuť tvořit, tak jim v tom 
vlastně bráníme.

Svou sbírku jsi představila 
v ostravském Britském centru 

před publikem z široké veřejnosti. Co 
to pro tebe jako básnířku znamenalo?
Otevřít se takto před cizími lidmi pro mě 
byla životní zkouška. Do té doby jsem své 
básně ukládala do šuplíku a dělila se o ně 
jen se svými nejbližšími. Najednou jsem 
před sebou měla dav lidí, kteří přišli kvůli 
mé tvorbě, a naživo jsem mohla sledovat 
jejich tváře a reakce. Když jste pak 
svědky toho, že vaše slova dokáží vzbudit 
v ostatních emoce, je to pro každého 
básníka ta nejvyšší forma uznání.

 

Feminismus podle 

mě spočívá právě 

v tom, že bychom se 

neměli bát otevřeně 

vyjadřovat to,  

co cítíme.

Stále si stěžujeme 

na to, že české děti 

nečtou a nezajímají se 

o českou literaturu. 

Přitom jim nabízíme 

stále dokola jedno 

a to samé, a když už 

mají chuť tvořit, tak 

jim v tom vlastně 

bráníme. 

LEGACY  

(To our Mothers, Especially to Earth)

lilac trees in my dreams remind me of. 

the working-class woman. giving birth 

to me. before i was even meant to be. 

pulling the spine apart from my body 

with a wonderful ease. as if she was born 

to do it. as if she was peeling off. the 

skin of a fresh pomegranate. i am the 

daughter she could not have. i am the 

daughter she will always have. unnamed. 

unmasked. a lonely flower growing out 

of her roots. i am the one. who sits beside 

her on a wooden porch. the veranda of 

our Mother Earth. stained with the blood 

of every ancestor. we peel off the haram 

stuck on the skin of her body. freedom. 

is what we give to our grief.

Untitled 04

beloved. liberating. intense. 

burning. but as he wraps his arms 

around me. home.

(?)

(?)

(?)
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absolventi   

kdo se stane nahraditelným 
a na koho jsou roboti krátcí?

› TEXT Nela Parmová
› ZDROJ McGill University, Forbes 06/2019› FOTO Archiv OU

› VÍCE NA ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

Kam na vysokou
„Studium filosofie mě naučilo dvě věci: 
dokážu se díky němu vyjadřovat velmi 
precizně a vést argumentaci až do 
důsledků, což je neocenitelné při vedení 
obchodních schůzek. A dějiny vědy zase 
ukazují, jak funguje, když věříme nějaké 
teorii, dokud se neprokáže opak,“ uvedl 
v jednom z rozhovorů vrcholný manažer 
Stewart Butterfield, šéf prosperující 
americké společnosti.

Fantazie, kreativita, rozhled, 
schopnost kritického a analytického 
myšlení, schopnost argumentovat, 
zformulovat myšlenku a umět vyjádřit 
její podstatu několika málo slovy, je 
neocenitelný soubor schopností, který je 
žádaný v téměř každé profesi. Takzvané 
měkké dovednosti (soft skills), které 
studium humanitních a společenských 
věd prohlubují, nabývají v posledních 
letech na významu. Absolventi 
humanitních a společenských věd se díky 
těmto schopnostem stále častěji uplatňují 
v manažerských pozicích a vedoucích 
funkcích. Z výzkumu Britské rady z roku 
2015 vyplynulo, že více než polovina 
vedoucích pracovníků a manažerů napříč 
odvětvími má vysokoškolský diplom 
právě z těchto vědních disciplín.

Zpráva Institutu pro budoucnost 
práce Strada a analytické firmy Emsi 
z loňského roku uvádí, že mezi uchazeči 
o zaměstnání budou mít do budoucna 
největší výhodu ti, kteří disponují těmito 
měkkými dovednostmi, jež stroje (zatím) 
napodobit nedovedou.

V ohrožení umělé inteligence
Mnozí odborníci se shodují, že strojová 
umělá inteligence nezasáhne pracovní 
místa, která vyžadují komplexní a hlubší 
pochopení lidského chování. Právě po 
takových lidech bude poptávka ze strany 
zaměstnavatelů narůstat.

Emocionální inteligence, 
představivost, vůdcovství, humor, 
schopnost psát a budovat mezilidské 
vztahy: to vše se do budoucna jeví 
jako velmi žádané schopnosti, které 
zaměstnavatelům pomohou posilovat 
konkurenceschopnost na rychle se 

rozvíjejícím pracovním trhu zasaženém 
sociálními změnami a inovacemi. Již nyní 
se ukazuje význam pochopení lidských 
rozdílů, kultur a tradic, individuálního 
i kolektivního chování.

Absolventům humanitních 
a sociálních věd zpravidla trvá delší dobu, 
než naleznou pracovní pozici adekvátní 
jejich schopnostem a vzdělání, mají však 
daleko širší možnosti uplatnění. Podle 
nejnovějších prognóz jsou to adepti na 
zajímavou profesní kariéru v jakémkoli 
odvětví a mnohé příklady nejen ze 
zahraničí tuto teorii potvrzují.

Mýty kolem humanitních věd
Zakořeněná nedůvěra k humanitním 
a společenským vědám mnohdy pramení 
z tradovaných mýtů a stereotypů, 
vytvářených některými médii 
a osobnostmi. Jsou často označovány 
za archaické a pro potřeby současného 
světa nepotřebné. Sociolog Roman Vido 
popisuje nepochopení a neoblíbenost 
některých vědeckých disciplín těmito 
slovy: „Pro mnoho lidí je velmi těžké 
přijmout, pokud nějaká věda naznačuje, 
že věci jsou komplikovanější, než se na 
první pohled zdá. Mnoho lidí očekává 
jasné závěry a čísla. Ale to je nepochopení 
povahy lidského světa, který je velmi 
rozmanitý.“ Rychle se měnící společnost 
a nástup moderních technologií pohled 
na humanitní vědy zásadně mění 
a jejich význam v posledních letech 
stoupá. Je zjevné, že abychom dokázali 
udržet určitou společenskou stabilitu 
a prosperitu, je zcela nezbytná znalost 
cizích jazyků a kultur, náboženství či 
společnosti. Musíme znát a uvědomovat 
si vlastní kořeny, identitu i historii. 
Nezastavitelný společenský vývoj vede 
k tomu, že se objevují například otázky 
spojené s etickou rovinou robotizace, 
množí se spekulace o budoucím vývoji 
lidské společnosti, mění se pohled na 
lidskou práci, řeší se dopady masového 
využívání moderních technologií 
a umělé inteligence. A právě zde 
nabývají na významu mnohé humanitní 
obory, zejména sociologie a filosofie. 

S narůstající problematikou šikany 
na školách i pracovištích, syndromem 
vyhoření u špičkových manažerů 
a s nástupem dalších společenských 
jevů spojených se zrychleným 
způsobem života se zvyšuje poptávka 
po psycholozích a kvalifikovaných 
personalistech.

Lehké studium? Jak pro koho
Tvrzení, že filozofickou fakultu zvládne 
vystudovat každý, je zásadní omyl 
pramenící z nedostatku pochopení 
podstaty těchto věd. Do jisté míry se lze 
naučit téměř jakékoli dovednosti. Každý 
člověk však má v určitých oblastech 
své limity, disponuje rozdílnými 
dovednostmi a vrozeným nadáním, 
jemuž se nelze naučit, lze ho pouze 
rozvíjet.

Ostravská Filozofická fakulta nabízí 
téměř sedm desítek oborů a jejich 
kombinací. Všechny studijní programy 
naší fakulty prošly v loňském roce 
přísným hodnocením Národního 
akreditačního úřadu, který garantuje 
vysokou kvalitu vzdělávání. Aktuálně 
nabízené studijní programy jsou 
zaštítěny vynikajícími pedagogy 
a vědeckými pracovníky. Některé 
katedry Filozofické fakulty OU přijímají 
studenty bez přijímacích zkoušek, to 
však neznamená, že následné studium 
je snazší než na jiných školách, kde se 
po uchazečích požaduje absolvování 
přijímacích zkoušek nebo testu studijních 
předpokladů. Studenti, kteří se hlásí ke 
studiu s předpokladem nižších studijních 
nároků, během studia často zjišťují, že 
jsou na ně ve skutečnosti kladeny vysoké 
nároky a studium předčasně ukončí.

Filozofická fakulta je dobrou volbou 
především pro ty, kteří se zajímají 
zároveň o více vědních disciplín. Mohou 
si totiž zvolit studium dvou programů 
(tzv. sdružená studia), musí však počítat 
s tím, že takové studium je náročné. 
Odměnou jsou širší znalosti a schopnosti, 
které mohou být zásadní pro nastartování 
kariéry bez oborového omezení. Stačí si 
vybrat, co vás baví.

Kam na vysokou je palčivá  

otázka, která trápí řadu maturantů. 

Ať už si člověk vybere studium 

jazyků, práv nebo psychologie, 

musí ho především bavit. Může 

se ukázat jako krátkozraké 

zabývat se myšlenkou, zda je daný 

obor perspektivní, či zda bude 

zdrojem vynikajících příjmů nebo 

společenské prestiže.
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Nechte se 
inspirovat našimi 
absolventkami

Cestuji, překládám, píšu, ale 

nejvíc mě baví učení. Ta interakce 

se studenty, kteří se stále rozvíjí 

a zdokonalují, a to mě pohání 

kupředu a inspiruje.

Regionální koordinátorka 
informačních aktivit o Evropské 
unii, Úřad vlády ČR

Každý den potkávám nové a zajímavé 

lidi, každý den je úplně jiný než ten 

předchozí a nic nemusí být takové, jak 

jsem si naplánovala. Nepodléhám panice 

a užívám si různorodost své práce.

Mám ráda komunikaci s lidmi. 

Díky znalosti jazyků přispívám 

k mezikulturnímu porozumění, což 

pokládám za svůj stěžejní úkol, který 

zcela koresponduje s mým vnitřním 

přesvědčením.

Lenka Fonioková

Redaktorka a reportérka 
České televize
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Markéta Radová Hana Magicová

Středoškolská učitelka 
angličtiny a základů 
společenských věd

To je cíl 
ředitele 
Wichterlova 
gymnázia 
Jana Netoličky

Wichterlovo gymnázium 

patří mezi nejžádanější 

a nejvyhledávanější gymnázia 

v Ostravě. Studenti a absolventi 

gymnázia jsou velmi úspěšní 

v nejrůznějších studentských 

soutěžích, převážná většina z nich 

pokračuje ve studiu na prestižních 

vysokých školách v tuzemsku 

i v zahraničí. Svůj podíl na tomto 

úspěchu má i jeho současný 

ředitel Jan Netolička, který je 

přesvědčen o tom, že mladí lidé 

jsou právě tak dobří, jak dobré 

vzory kolem sebe mají.

Nebýt 
součástí 
neviditelné 
masy

› TEXT Nela Parmová

› FOTO Jana Hájková

12 rubrika > 

absolventi  



OFFLINE > 

filozofická 

fakulta OU > 

podzim 20191514 rubrika >   

absolventi

Čím jste chtěl být, když vám 
bylo, dejme tomu, deset let?

Učitelem. Vždycky jsem chtěl být učitelem. 
V životě to mám tak, že si nejprve 
vyberu cíl a jdu si vytyčenou cestou, 
která čas od času sice vede nějakými 
odbočkami, ale vždycky potřebuji vidět 
cíl. Doktor Oldřich Kramoliš (člen katedry 
filozofie, pozn. redakce) na Filozofické 
fakultě Ostravské univerzity říkal, že 
v okamžiku, kdy má člověk všechny 
cíle uskutečnitelné, hrozí riziko, že se 
mu je podaří naplnit. Člověk de facto 
umírá. Takže je třeba mít i několik cílů 
nedosažitelných, neuskutečnitelných. 
Takové mám někde hluboko v hlavě také 
schované. Ale ty uskutečnitelné mám 
nastavené dosti konkrétně.

Jste ředitelem gymnázia, zdá 
se, že profesně jste na vrcholu. 

Jaký je tedy váš další cíl?
Ten reálný a blízký cíl je, aby vše 
fungovalo. Vzhledem k tomu, že se 
školský systém, legislativa i společnost 
neustále a rychle mění, je třeba na tyto 
změny reagovat. A především změny 
ve společnosti na nás vytváří obrovský 
tlak, musíme pomoci dětem, aby uměly 
reagovat, aby se dokázaly přizpůsobit 
a držet krok. To je někdy velice těžké. 
Občas mám pocit, že jsme běžící chrti, 
kteří vidí před sebou prchajícího zajíce 
a musíme se hodně snažit, aby nám 
neutekl. Cílem je držet krok.

Jak chcete dosáhnout toho, aby 
vám ten „zajíc“ neutekl?

Především odlišením našeho gymnázia od 
ostatních, aby nebylo součástí neviditelné 
masy. Vždy byla na naší straně snaha 
v rámci striktně nastaveného systému 
vyzkoušet nové věci, které nejsou úplně 
obvyklé. Například jsme se chtěli více 
věnovat nadaným žákům. Dnes je to 
už zcela běžné a moderní, ale před šesti 
lety, kdy jsme s tím začínali, jsme byli 
v podstatě sami a byli jsme za to téměř 
biti, protože řada dětí k nám měla strach 
jít. Samy sebe nepovažovaly za výjimečné 
a nadané. Vyvolávali jsme tím pocit, že 
naše škola je zbytečně obtížná. Dnes 
naše děti jezdí na badatelské pobyty do 

center, která jsou k tomu uzpůsobená, 
spolupracujeme s vysokými školami, 
letos odešlo 10 % maturantů studovat na 
prestižní zahraniční univerzity.

Mladé lidi učíte řadu let. Jak se 
mění v čase?

Oni se nemění. Fungují pořád stejně 
dnes, jak fungovali, dejme tomu, před 
tisíci lety. Mladí lidé totiž stále kopírují 
úspěšné modely chování. Problém je 
v tom, že úspěšným modelem chování se 
stává model, který je třeba pro mě méně 
společensky přijatelný. Když to vezmu na 
konkrétním případu: jsem člověk, který 
rád řeší problémy tím, že má neustále 
otevřené dveře. Když někomu něco vadí, 
měl by přijít a říct mi to. Já řeknu: fajn, 
pojďme se na to podívat a vyřešíme 
to. Pro dnešní mladé lidi je úspěšným 
modelem chování podat písemnou 
stížnost. Je to anonymní, pohodlné, 
nemusí se to osobně řešit, nejsou 
vystaveni stresu z konfrontace. Je to 
bezpečné, často velmi funkční a nenesou 
za to žádnou osobní odpovědnost. Tato 
cesta je pro dnešní studenty mnohem 
jednodušší než zaklepat na dveře a přímo 
se zeptat, zda by se věc nedala řešit jinak.

To byl ten negativní případ. Na druhou 
stranu jsem přesvědčen o tom, že mladí 
lidé zůstávají stejní i v tom pozitivním 
slova smyslu. Jsou neuvěřitelně akční, 
kreativní, plní života a chuti vyzkoušet 
si spoustu příležitostí, což jim současná 
společnost umožňuje. A já se pak dmu 
pýchou, když vidím, že šestnáctileté 
de facto děti vedou vlastní firmy 
a nechávají se od rodičů zplnoletnit, 
protože začínají být plátci DPH.

Čím si vysvětlujete, že 
pro mnohé uchazeče není 

učitelství atraktivní. Skutečně je to 
jen o penězích?
To je otázka, na kterou se na různých 
frontách odpovídá tak padesátkrát týdně. 
Učitelství ztratilo určitou prestiž, která je 

přímo vázaná na finance a já myslím, že 
i na kulturu, což se nezmiňuje tak často. 
Kulturou mám na mysli spíše kulturu 
v nás, kdy se lidé učí zpochybňovat 
jakákoli pravidla, jakékoli autority 
a řády. Celý systém učitelské profese 
je ale o tom, že učitel je člověk, který 
ostatní vede. Máme kulturu, kde se lidé 
občas dokonce i chlubí tím, že nějakým 
způsobem někoho doběhli, podvedli, 
nebo že vyzráli nad člověkem, který by 
měl být autoritou. Učitel se pak ocitá 
v pozici, kdy se ho ostatní snaží obelstít, 
doběhnout, převézt… Obdobně je to 
i u policistů. Stačí se podívat na Facebook, 
kde se lidé chlubí tím, jak se jim povedlo 
obelstít policistu nebo ho donutit, aby 
jim sundal botičku z auta místo toho, aby 
se zamysleli nad tím, že parkovali někde, 
kde neměli. A právě na dobrém pocitu, že 
jsme „vyzráli“ nad autoritou, je založená 
naše kultura. To vnímám jako obrovský 
problém.

Velkým problémem učitelské profese 
je také syndrom vyhoření, protože 
nemáte zpětnou vazbu, nic viditelného, 
hmatatelného za vámi nezůstává, což pro 
řadu lidí začne být po čase frustrující.  
Mě doslova zachraňuje to, že mimo učení 
ještě překládám. Učím s vědomím, že 
bych nemusel, protože i překladem bych 
se uživil. U překladů je příjemné, že za 
sebou vidíte konkrétní výsledek v podobě 
naskládaných knížek v poličce. Tohle 
v učitelské profesi chybí. Myslím si, že 
bez překládání bych učitele dělat nemohl.

Jste víc manažer nebo učitel? 
Co se s novou funkcí změnilo?

Méně učím, na druhou stranu si více 
vážím vyučovacích hodin, opravdu si je 
užívám. Zavedli jsme nový systém výuky 
angličtiny, kdy se snažíme simulovat 
výuku druhé, třetí třídy základní školy 
v Británii. Přišli jsme totiž na to, že 
absolventi gymnázií v České republice 
jsou schopni se u maturity bavit 
o Shakespearovi, ale popsat svět v cizím 
jazyce na úrovni třetí třídy základní školy 
neumí. Neučí se v angličtině, proč je moře 
slané, jak funguje sopka, neučí se běžné 
věci, které kolem nich jsou. Společně ten 
předmět tvoříme za pochodu, dáváme 

(?)

(?)

(?)

(?)

(?)

(?)

na hodiny se opravdu 

těším, protože mě  

i studenty velmi baví

dohromady témata a postupně sháníme 
materiály. Já se na tyto hodiny opravdu 
těším, protože mě i studenty velmi baví.

Wichterlovo gymnázium je 
výběrová škola a předpokládá 

se, že u vás studují opravdu nadané 
děti. Jaká je připravenost žáků, kteří 
k vám přichází ze základních škol?
K nám opravdu přicházejí asi ti nejlepší, 
jaké si jen můžeme přát. Já se však snažím 
zůstávat v kontaktu s ostatními učiteli 
a řediteli, abych věděl, jaká je situace i na 
jiných, negymnaziálních typech škol. 
Obecně došlo k poklesu požadavků na 
žáky na základních školách. S kolegy jsme 
dělali srovnání, co musela na základních 
školách zvládnout naše generace a co 
musí zvládat dnešní žáci. Například 

v matematice se dříve probírala látka, 
kterou dnešní žáci mnohdy vidí až na 
střední škole. A to byly základní školy 
osmileté. Na druhou stranu, budeme -li se 
bavit o humanitních vědách, například 
v oblasti jazykové vybavenosti vidím, že 
posun k lepšímu je velký. Už v okamžiku, 
kdy žáci končí základní školu, mají dobré 
základy cizích jazyků, ale samozřejmě 
záleží, odkud přicházejí.

A co další kompetence 
a schopnosti, které se ve 

škole nevyučují? Třeba schopnost 
vyjadřovat se nebo přemýšlet 
v souvislostech, jak si tam žáci stojí?
Jsem přesvědčen, že tyto schopnosti jsou 
záležitostí fungování dítěte v rodině a ve 
světě obecně. Škola podle mého názoru 

nemá takový vliv jako rodina. Spoustu 
kompetencí, o nichž se bavíme, dítě 
získává mimo školu. Naše generace ve 
škole nezískávala nic, čemu se dnes říká 
kritické myšlení, které bylo v podstatě 
tehdy nežádoucí. Zároveň si nemyslím, 
že by ho naše generace neměla. Naopak 
si myslím, že ho máme vyvinuté velice 
dobře. To znamená, že jsme ho někde 
mimo školu získali: četbou knížek, 
povídáním s rodiči, sledováním zpráv, 
k nimž nám rodiče řekli nějaký komentář. 
V tomto ohledu se význam školy 
přeceňuje a podceňuje se čas, jenž dítě 
tráví mimo školu.

Jan Netolička vystudoval anglickou 

filologii na Filozofické fakultě Ostravské 

univerzity. Po ukončení studia 

nastoupil na Wichterlovo gymnázium 

na pozici učitele angličtiny. Osm let 

působil jako zástupce ředitele a v roce 

2015 byl jmenován do funkce ředitele 

gymnázia. Kromě učení také překládá, 

dosud přeložil na čtyři desítky knih, 

převážně detektivky, thrillery a sci -fi 

literaturu. V posledních letech překládá 

především pro nakladatelství Domino. 

Je překladatelem knih amerického 

spisovatele Michaela Connellyho.

(?)

(?)

více rozhovorů s našimi 

absolventy na humanitky.cz
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Učitelkou v Zemi 
tisíců jezer

› TEXT  Sandra Mikulcová

› FOTO  Jana Hájková,  

 Veronika Elisabet Virta

V Ostravě studentkou, ve Finsku 
učitelkou. Čerstvá absolventka 
dvouoborového studia anglického 
jazyka a biologie Veronika Elisabet 
Virta se v minulém akademickém 
roce chytila příležitosti a v rámci 
programu Erasmus+ se vypravila na 
praktickou stáž do Finska. Během 
svého téměř tříměsíčního pobytu ve 
městě Tampere vyučovala tamější 
školáky, předávala jim pozitivní 
motivaci k učení a čerpala inspiraci 
z unikátního finského vzdělávacího 
systému. Veronika Elisabet se s námi 
podělila o své zkušenosti i vize do 
budoucna.

Když jsem si vybírala svůj studijní 
obor, podstatnou roli hrály mé zájmy. 
Vždy jsem měla vřelý vztah ke kultuře, 
literatuře, přírodě a především k dětem,  
se kterými jsem pracovala již od dob 
svého dospívání. Vedle toho mám cizí 
jazyky zkrátka pod kůží. Tatínek je Fin, 
takže jsme spolu mluvili finsky. Maminka 
zase vyučuje angličtinu na gymnáziu, 
díky čemuž jsem poznala kladnou 
i stinnou stránku učitelské profese. 
Díky stáži ve Finsku v rámci programu 
Erasmus+ jsem si otestovala své 
možnosti a došla jsem k závěru, že bych 
se učitelství chtěla do budoucna věnovat 
naplno.

Své zahraniční zkušenosti bych ráda 
využila v praxi, a přispěla tak ke změně 
některých metod, jež se v českém školství 
uplatňují. Na finském modelu vzdělávání 
se mi nejvíce líbí to, že se klade důraz 
na spolupráci a vzájemnou důvěru, 
nikoli na soutěživost a porovnávání 
dětí. Finští žáci nejsou několik prvních 
let hodnoceny známkou. České děti 
jsou naopak hned od začátku vystaveny 

velkému tlaku, snaží se vždy získat tu 
nejlepší známku, aby potěšily rodiče, 
a často pak přichází o radost z učení. 
Rivalita nás provází celý život, na vysoké 
škole, na sociálních sítích i v zaměstnání 
se stále porovnáváme s ostatními, což 
neprospívá našim mezilidským vztahům 
ani nám samotným.

Školská reforma celého systému 
probíhá ve Finsku již desítky let a ani ten 
český ze dne na den určitě nezměníme. 
Mohli bychom se snažit dělat alespoň 
malé krůčky a hlavně se nebát inspirace 
a nových myšlenek. Se svými budoucími 
studenty bych si přála mít přátelský 
vztah založený na vzájemném respektu. 
Je pro mne důležité, abych jim mohla být 
nápomocna nejen ve vzdělávacím rozvoji, 
ale i v tom osobním.

Stáž na fakultní škole Tamperské 
univerzity jsem si vyhledala a zařídila 
sama, což nebylo jednoduché, ale stálo 
to za to. Pojem „fakultní škola“ znamená, 
že se tamější zkušení učitelé při své 
profesi zaměřují i na budoucí učitele, tedy 
studenty vysokých škol, a provázejí je 
během jejich praxe. Jeden z rozdílů mezi 
českým a finským školstvím spočívá 
v tom, že finský školní rok se ve vyšších 
ročnících dělí do dvouměsíčních bloků, 
kdy se žáci soustředí pouze na čtyři až 
šest specifických předmětů. Já měla šanci 
odučit právě jeden celý dvouměsíční 
blok, můj rozvrh se skládal z výuky 
biologie a angličtiny. Biologie pro mě 
představovala největší výzvu, jelikož jsem 

Rivalita nás provází 

celý život, i na vysoké 

škole, sociálních 

sítích, v zaměstnání se 

stále porovnáváme 

s ostatními, což 

neprospívá našim 

mezilidským vztahům, 

ani nám samotným.

Biologie pro mě 

představovala 

největší výzvu, 

jelikož jsem ji 

měla vyučovat  

ve finštině.

Na Ostravské univerzitě se 

meze fantazii nekladou, stejně 

tak jako cestování a sbírání 

nových zkušeností. Našim 

studentům se díky rozšířeným 

mobilitním programům otvírají 

dveře do všech koutů světa, 

a tím i k zajímavým pracovním 

příležitostem. A co vy –  

máte už sbaleno? 
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ji měla vyučovat ve finštině. Finsky hovořím, 
ale především na komunikativní úrovni. Před 
každou hodinou biologie, kde je potřeba ovládat 
odbornou terminologii, jsem investovala 
spoustu času do přípravy. I náročnější gramatiku 
v angličtině bylo potřeba vysvětlit finsky.

Kromě své vlastní výuky jsem docházela i na 
náslechy a semináře, jež vedli zkušení učitelé 
a byly určeny právě nám, budoucím učitelům. 
Velmi mile mne překvapilo, že mí žáci byli 
zvídaví a neuvěřitelně aktivní. Neobávala jsem 
se ani tolik o kázeň, ale spíš o to, abych zvládla 
zodpovědět jejich četné dotazy. Všechno to opět 
vychází ze zavedeného vzdělávacího systému. 
Ten finský stojí na pozitivní motivaci, osobním 
ohodnocení studentů a vzájemné důvěře 
a podpoře, což se pak odráží i v jednotlivých 
hodinách.

Před každou hodinou jsem docházela na 
konzultace za svými školitelkami, jimž jsem 
předložila svůj návrh a plán výuky. Nejvíce mi 
však dala jejich zpětná vazba na mé hodiny, 
která mi velmi pomohla a posunula mě o hodně 
dál. Vždy mi řekly, co je dobrý nápad a co bych 
ještě mohla vylepšit, samotné vyučování už 
potom bylo pouze v mé režii. Ve Finsku je učitel 

Ve Finsku je učitel 

svým vlastním pánem 

— nikdo na něj nevyvíjí 

tlak a nenařizuje mu 

co a jak učit. Je to 

také prestižní a dobře 

placené povolání.

svým vlastním pánem – není na něj vyvíjen tlak 
a nikdo mu nenařizuje co a jak učit. Nestraší 
jej žádná inspekce, jelikož ke kultuře finského 
vzdělávání patří důvěra v to, že učitel naplní 
cíle dané národním kurikulem podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí. Být dobrým 
učitelem je ve Finsku otázkou osobní prestiže, 
k níž patří ovšem i slušný plat. Už přijímací 
řízení na pedagogické fakulty a univerzity 
obecně, je velice přísné – ke studiu je přijata jen 
zhruba čtvrtina uchazečů.

Díky praktické stáži v rámci programu 
Erasmus+ jsem si ujasnila své životní poslání 
a objevila radost a nadšení z učitelského 
povolání. Praktickou stáž bych doporučila 
všem, kdo se nebojí výzev a chtějí naplnit svůj 
potenciál.

Ostrava? 
Spectaculaire!

› TEXT Sandra Mikulcová

› FOTO Jana Hájková

Časy, kdy byla Ostrava 

pochmurným místem 

a své poklady skrývala pod 

závojem uhelného prachu, 

jsou dávno pryč. Drsná 

hornická slupka pukla 

a odhalila město, které víří 

barvami a s otevřenou náručí 

přijímá nejen studenty ze 

všech koutů světa. Svou 

rázovitou osobitostí si 

Ostrava získala i srdce 

Nadii Senhadji, francouzské 

rodačky a nové posily 

na Katedře romanistiky 

Filozofické fakulty. 
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MY VE SVĚTĚ, 

SVĚT V NÁS   

Ostrava mi přirostla k srdci a stala se mým 
domovem. Jsem hrdá Moravanka – zkrátka 
mnohem raději říkám „chcu“ místo „chci“.

Líbí se mi, jaký pozitivní vztah mají Češi 
k přírodě. Francie je sice veliká a tamější 
krajina je úchvatná, nikdy jsem ale neviděla, 
že by francouzské rodiny vyrážely každý 
víkend na výšlap s ruksakem na zádech.

Nechci být stereotypní učitelkou, 
která za každou cenu vyžaduje perfektní 
gramatiku a hláskování. Podle mě je 

na vrcholu žebříčku důležitosti jazyka 
vzájemná komunikace. Proto se ve svých 
hodinách zaměřuji na praktické využití 
jazyka, komunikační dovednosti i na to, 
jak vyjádřit sdělení jinými slovy, když si 
zrovna nevím rady. Vždy se snažím navodit 
příjemnou atmosféru. A také neskrývám své 
emoce, neboť je důležité ukázat studentům, 
že jsme také jen lidé a ne počítače. Obecně 
u humanitních oborů je podstatné projevit 
lidskost.

Často se mi zdá, že se tady znalost 
jazyka řadí mezi neměnné dovednosti 
a klade se důraz na to, aby studenti 
v tomto směru znali zpaměti ohromné 
množství vědomostí. Tak tomu ale není 
ve Francii ani ve Velké Británii, tam 
se klade důraz na schopnost používat 
jazyk v různých situacích. Představte 
si, že každá vědomost se rovná jedné 
cihle. Když máte spoustu cihel, je vám to 
k ničemu, protože z nich neumíte postavit 

dům. Když ale víte, jak dům postavit, 
není problém sehnat cihly – ty jsou všude 
kolem nás. Ale člověk schopný postavit 
dům, to je vzácnost. Proto ve svých 
hodinách učím studenty, jak pracovat 
s vědomostmi, a ne jak je hromadit.

Dobrá nálada je nezbytná pro to, aby se 
člověk cítil sebevědomě a vstřebal nové 
dovednosti. Když se neustále bojíme, 
že uděláme chybu, brzdí nás to v našem 
projevu.

Největší pochvalou  
pro mě je, když mé 

lekce studenty pohltí natolik, že zapomenou na čas. A pak je jim 
vlastně líto, že hodina už skončila.

Seznamte se s Nadiou Senhadji, 

renesanční ženou původem z Francie, 

která patří mezi nové tváře katedry 

romanistiky. Studovala ve Francii a Velké 

Británii, ve své rodné zemi působila 

jako učitelka francouzštiny pro cizince. 

Když nadešel čas na změnu, odstěhovala 

se do České republiky, kde nakonec 

zakotvila v Ostravě, do níž se zamilovala 

na první pohled. Jak sama říká, učení je 

její životní láska, a proto ve své profesi 

pokračuje i ve svém novém domově. Její 

inspirativní a neotřelé metody sklízí 

chválu a nadšení, a tak už mezi její 

žáky nepatří pouze studenti Ostravské 

univerzity, ale třeba i čeští vojáci, kteří 

se aktivně připravují na službu v oblasti 

Mali a Burkina Faso.
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c o j e
d e n s  p ř e k l a d e m

překladatelská soutěž Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity pro 
studenty středních a vysokých škol 
(soutěží se v několika kategoriích)

soutěžit lze v devíti různých jazycích – 
angličtině, němčině, francouzštině, 
španělštině, ruštině, polštině, 
portugalštině, italštině a latině

soutěž se vyhlašuje vždy v září, na 
začátku zimního semestru. Příspěvky 
jsou přijímány do konce ledna (pro SŠ do 
poloviny ledna) následujícího roku

součástí soutěže je překladatelská 
konference a překladatelské workshopy, 
které se konají vždy v březnu při 
slavnostním vyhlášení výsledků soutěže

studenti středních škol se mohou 
do soutěže zapojit prostřednictvím 
svých vyučujících na střední škole, 
text překladu je předem určen

všichni účastníci soutěže získávají 
certifikát, ty nejlepší překlady jsou 
oceněny čestným uznáním, jež může 
posloužit k dobrému nastartování 
profesní dráhy překladatele

soutěž je anonymní a každý překlad 
posuzují nezávisle dva členové poroty

soutěž je jediná svého druhu v České 
republice a je držitelem prestižního ocenění 
Evropská jazyková cena LABEL 2009

učení  nemusí
být mučení

s o u t ě ž
d e n  s   p ř e k l a d e m

Znalost jazyků dodává člověku 

obrovskou míru svobody. Jednak 

se domluví na mnoha místech 

světa, jednak si například při práci 

překladatele může svobodně plánovat 

svůj čas. S Filozofickou fakultou 

Ostravské univerzity si studenti mohou 

nanečisto vyzkoušet, jaké to je být 

překladatelem. Zjistí, zda by je taková 

práce vůbec bavila a také, že učit se 

jazyky může být i zábavné.

Nejjednodušším způsobem prověření 
vlastního talentu je přihlášení se do 
soutěže Den s překladem, kterou 
každoročně pořádá Filozofická fakulta 
OU. „Chceme, aby soutěž byla pro 
studenty zábavná, přínosná, aby 
sami objevovali, hledali, zjišťovali, 
nejdříve doma v klidu a později 
na našem workshopu s pedagogy 
a profesionálními překladateli, kteří 
jim mohou v mnohém hodně poradit,“ 
uvádí garantka soutěže z katedry 
anglistiky a amerikanistiky Renáta 
Tomášková.

Od loňského roku je soutěž Den 
s překladem přístupná také studentům 
středních škol. „Soutěž vznikla 
před patnácti lety z popudu našich 
studentů, kteří chtěli nabrat zkušenosti 
a vzájemně poměřit své překladatelské 
síly, ale netroufali si přihlásit se do 
soutěží určených profesionálům,“ 
dodává. Dnes je řada absolventů 
Filozofické fakulty a laureátů soutěže 

úspěšnými překladateli, učiteli jazyků, 
mnozí jsou roztroušeni po celém světě, 
kde denně využívají cizí jazyk.

ZKUS JAZYKOVÉ WORKSHOPY 
A ZJISTI ,  ZDA MÁŠ TALENT NA 
JAZYKY
Nic nemusí být takové, jak se na první 
pohled zdá. Řada studentů nemá 
patřičnou sebedůvěru ke studiu 
cizího jazyka, přitom mohou být 
pro daný jazyk velmi nadaní. Není 
nic jednoduššího než si to zkrátka 
vyzkoušet. I z toho důvodu se do 
soutěže mohou zapojit také studenti 
středních škol, kteří teprve zjišťují, 
kterým směrem by se chtěli v budoucnu 
ubírat. Do soutěže se mohou zapojit 
formou překladu předem daného 
textu, který je volně ke stažení na 
webových stránkách Filozofické 
fakulty OU. Studenti si zvolí jazyk, 
z něhož chtějí překládat (pro studenty 
SŠ to je angličtina, němčina, polština, 

ruština, španělština a francouzština) 
a prostřednictvím svého vyučujícího 
zašlou e -mailem své překlady do 
soutěže. Zasílat je mohou až do 
poloviny ledna. Slavnostní vyhlášení 
proběhne 12. března na Filozofické 
fakultě OU. Oblíbenou a praktickou 
částí soutěže jsou workshopy vedené 
přímo na jednotlivých jazykových 
katedrách, jež se konají v den vyhlášení. 
Studenti se během workshopů 
setkají s vysokoškolskými pedagogy, 
jazykovědci a profesionálními 
překladateli, společně proberou 
nejrůznější záludnosti v překládaných 
textech, načerpají nové zkušenosti 
a především zjistí, jaké nároky se 
kladou na studenty během studia. 
Vyučující i naši absolventi se shodují 
na dvou skutečnostech: znalost jazyků 
otevírá dveře k mnoha profesím, ale 
zároveň platí, že ovládnutí pouze 
jednoho cizího jazyka nemusí stačit.
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Patronum

Na Ostravské univerzitě 

Fakultu čar a kouzel sice 

nenajdete, ale svého 

patrona si studenti 

zvolit mohou. Patron je 

postupně zasvětí do tajů 

a magie učitelské profese. 

— vyčaruj si svého 
patrona, který ti 
ukáže cestu

PRO ŽIVOT, NE PRO ŠKOLU SE 

UČÍME. To jsou slova římského 

filosofa Senecy, platná v každé době, 

v každé společnosti. Filozofická 

fakulta proto nabízí vedle studia 

další možnosti, které studentům 

rozšiřují obzory a kompetence. 

Pravidelně otevíráme takzvané 

moduly, do nichž se může přihlásit 

každý student Ostravské univerzity 

bez ohledu na to, jaký program 

studuje. Nemusí skládat přijímací 

zkoušky, jediným předpokladem 

je chuť dozvědět se něco nového 

a získat konkurenční výhodu  

na trhu práce. 

Portugalština: jazyk, reálie, kultura
Výuka jazyků, to v našem případě neznamená biflování 
slovíček a teoretických pouček. U nás je výuka portugalštiny, 

ale i španělštiny nebo francouzštiny především zážitková 
záležitost. Velký podíl na tom mají naši zahraniční lektoři, 
znalci a milovníci kultury a jazyka rodné země, kteří pro ni 

dokážou studenty nadchnout. Samotný modul portugalštiny 

je určen začátečníkům, kteří si na konci ročníku ověří své 
znalosti přímo v Portugalsku. Studium portugalštiny není jen 

pro studenty jazykových oborů, je pro všechny, kteří milují 

cestování, moře, temperament hudby fado či brazilského 
tance capoeira. Cílem modulu není ovládnout všechny 
záludnosti a detaily gramatiky, ale nadchnout pro kulturu 
portugalsky mluvicích zemí a získat kvalitní základy jazyka, 

jimž hovoří přibližně 250 mil. lidí na čtyřech kontinentech. 

Kdo podlehne kouzlu portugalštiny, může navázat dalším 
ročníkem Portugalština: Jazyk, reálie, kultura II.

Základy televizní žurnalistiky
Uvažujete-li o studiu žurnalistiky, měli byste vědět, že nejcennější je novinář, který má rozhled a znalosti z různých oborů. Studium jiného oboru než žurnalistiky se při novinářské profesi nakonec může ukázat jako konkurenční výhoda. Katedra sociologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity však pro zájemce z řad studentů pravidelně otevírá modul Základy televizní žurnalistiky, který se vyučuje ve spolupráci s Českou televizí. Studenty během dvou semestrů čeká teorie a především praxe, díky čemuž získají hlubší povědomí o žurnalistické profesi. V rámci modulu se dostanou do míst, která jsou běžnému smrtelníkovi zapovězena. Nahlédnou do „zpravodajské kuchyně“ a na závěr si sami připraví vlastní reportáž přímo ve studiu ČT. Modul je skvělou průpravou také pro ty, kteří by si chtěli jen vybrousit své řečnické schopnosti a získat větší sebejistotu v psaném i mluveném projevu.

HR-personální konzultant

Personalistika je profesní oblast, jež v posledních letech 

zažívá neuvěřitelný rozmach. Nabízený modul pomáhá našim 

studentům získat či prohloubit potřebné vlastnosti a znalosti, 

které jim zajistí šanci stát se co nejlepšími personalisty. Modul 

zdaleka není určen jen studentům psychologie či sociologie. 

Každý, kdo je komunikativní, projevuje empatii, otevřenost, 

vstřícnost a respekt k názorům druhých, by se měl do modulu 

zapsat. Absolvent modulu pak bude mít na trhu práce velkou 

konkurenční výhodu, neboť bude znát všechny základní procesy 

řízení v malých i velkých firmách, bude umět pracovat s lidskými 

zdroji, porozumí firemní kultuře a politice, bude chápat proměny 

a potřeby pracovního trhu. Během praktické části studenti 

docházejí na několik hodin denně do firem, kde se jim věnují 

profesionální personalisté, takže už během studia navazují 

posluchači první cenné kontakty.  

Nejlépe smysl modulu vystihuje jeho absolventka Jana 

Melčáková, HR Specialistka ze společnosti SCHOTT CR, s. r. o.  

„Do společnosti, kde nyní pracuji, mě přivedla odborná praxe 

v rámci HR modulu na Filozofické fakultě OU. Spadám pod 

HR oddělení, kde mám na starost cizineckou agendu. Denně 

využívám znalosti ruského jazyka, který jsem vystudovala 

na Filozofické fakultě. Nebála jsem se svému budoucímu 

zaměstnavateli dát najevo, že mám o práci ve firmě zájem.“

Je libo 
portugalštinu, 
žurnalistiku nebo 
personalistiku?

Filozofická fakulta OU nabízí desítky 
studijních programů, zaměřených na 
přípravu budoucích středoškolských 
učitelů, přitom řada studentů si není jistá, 
zda se této profesi bude chtít v budoucnu 
věnovat. Na druhou stranu je mnoho 
těch, kteří se rozhodnou stát se učiteli až 
po ukončení studia a následně si složitě 
dodělávají učitelské minimum. Nový 
předmět Patronus – vizitační praxe je 
právě pro všechny, kteří by si chtěli už 
během bakalářského studia vyzkoušet, 
zda by je práce ve škole vůbec bavila. 

„Naši studenti se s praxí setkávali až 
v navazujícím magisterském studiu a já 
se domnívám, že je to pozdě. Proto jsme 
nově zavedli tento předmět, do něhož se 
mohou zapsat i studenti bakalářského 
stupně, kteří o učitelské profesi zatím 
neuvažují, jen chtějí nejdříve zjistit, jak 
školský systém funguje, chtějí vědět, jaké 
jsou děti, jak uvažují, co je trápí. Pak si 
teprve vyberou, jak se svou zkušeností 
naloží, zda budou pokračovat ve studiu 
jako budoucí učitelé či nikoli,“ přibližuje 
hlavní myšlenku Martin Tomášek 
z katedry české literatury.

Jak to celé funguje
Filozofická fakulta dlouhodobě 
spolupracuje s celou řadou vynikajících 

učitelů středních a základních škol, kteří 
se stanou průvodci (patrony) našich 
studentů a pomohou jim získat první 
zkušenosti, dodají potřebnou sebejistotu, 
umocní vztah k dětem i k pedagogické 
práci. „Nyní spolupracujeme s 25 učiteli 
z ostravských i mimoostravských 
škol. Jsme univerzita, která se neutápí 
v akademismu, ale reaguje na potřeby 
školní praxe a měnící se metody přípravy 
učitelů,“ upřesňuje Martin Tomášek. 
Studenti by si měli patrony vybírat během 
praxe sami, což jim umožní setkat se 
s více učiteli na různých školách. Celkem 
je čeká 26 různorodých hodin, jejichž 
podoba bude záležet pouze na vzájemné 
domluvě s patrony. Studenti budou 
své patrony „stínovat“, díky čemuž se 
postupně seznámí s řadou kompetencí, 
jež musí dobrý učitel mít a které jsou 
často nad rámec studovaného oboru. 

 „Výhodou tohoto předmětu je 
možnost už poměrně brzy si vyzkoušet, 
co všechno obnáší být učitelem na 
základní či střední škole. Nejprve 
studenti svého patrona jen sledují při 
práci, později se pod jeho dohledem 
zapojují do výuky a nakonec se stávají 
téměř jeho asistenty,“ přibližuje dr. 
Tomášek, jak celá výuka vlastně funguje. 
Profese učitele totiž není zdaleka jen o 
„učení“, což mnozí absolventi zjistí až 

po nástupu do zaměstnání a posléze 
jsou nemile překvapeni z množství 
doprovodné agendy a celého systému, 
který je pro ně nový a neznámý. Studenti 
proto budou svého patrona „stínovat“, 
postupně se seznámí se vším, co učitel 
musí během pracovního dne vedle učení 
řešit a vyřizovat. 

Být, či nebýt učitelem?  
Cílem celého pilotního projektu je 
přiblížit učitelskou práci širšímu spektru 
studentů, vytipovat si nadané studenty 
a podpořit je v dalším studiu pedagogiky 
a didaktiky. „Setkáváme se s tím, že nám 
nadaní a schopní studenti posléze utíkají 
k jiné profesi, čemuž bychom chtěli 
zabránit,“ uvádí dr. Tomášek. Hlavním 
důvodem, proč o učitelskou profesi není 
takový zájem, je podle Martina Tomáška 
vedle nedostatečného finančního 
ohodnocení také často nízká připravenost 
na realitu, následné rozčarování, pocit 
vyhoření a malá motivace ze strany 
vedení školy. 

› TEXT  Nela Parmová,  

 Martin Tomášek
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ELTO

Studenti překypující talentem, záře 

reflektorů a ovace vestoje. Zrodila se 

hvězda. Anglické divadlo ELTO dobývá 

již více než dvě dekády nejen ostravské 

divadelní nebe. Připomeňte si s námi ty 

nejpozorohudnější momenty, které se 

zapsaly do divadelních dějin!

Legenda na ostravských 
prknech slávy

› TEXT Sandra Mikulcová

› FOTO Jana Hájková

Současná režisérka Markéta Bilanová 

přebrala vedení v roce 2010 a každoročně 

úspěšně posouvá hranice působení 

i tvorby. Mezi důležité milníky 

nepochybně patří světoznámá hra 

Richarda Nathana Scots on the Rocks,  

jež byla slavnostně uvedena u čtyřstého 

výročí úmrtí anglického velikána 

Williama Shakespeara. V uplynulých 

letech spatřil světlo světa i kultovní 

muzikál Josse Whedona Once More,  

with Feeling za doprovodu ostravsko-

-skotské kapely Woe Betide the Boy.

Historie studentského divadla ELTO 

(English Language Theater of Ostrava) 

se začala psát v roce 1996, kdy na Katedře 

anglistiky a amerikanistiky Filozofické 

fakulty Ostravské univerzity působil vůbec 

první profesor Fulbrightovy komise Thomas 

Connolly. V průběhu následujících let se 

drama klub stal nedílnou součástí fakulty, 

zařadil se mezi oblíbené povinně volitelné 

předměty a pod taktovkou vynikajících 

mentorů odchoval desítky hereckých talentů 

z řad studentů.

26rubrika >   
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Vloni jsme si s divadelním klubem ELTO 

připomněli sté výročí vzniku republiky, 

a to díky projektu Knihovny Václava 

Havla. Členové natočili anglickou verzi 

hry Zítra to spustíme! (Tomorrow),  

se kterou zazářili na přehlídce souborů 

v pražském Divadle v Dlouhé. Vrcholem 

minulého akademického roku byla pak 

proslulá a nadčasová hra Jak je důležité 

míti Filipa (The Importance of Being 

Earnest) z pera Oscara Wildea. Všem 

hereckým hvězdám souboru ELTO patří 

hluboká poklona – těšíme se na další 

představení! 

Nejenže drama klub ELTO zpestřuje svou 

činností univerzitní život a obohacuje 

ostravskou kulturní scénu, ale s rozvojem 

a seberealizací pomáhá i svým členům. 

Studenti zdokonalují svou rétoriku, 

překonávají komunikační bariéry a aktivně 

se učí pracovat s anglickým jazykem v praxi.

Špičkové 
vybavení 

Se začátkem nového semestru 

se Filozofická fakulta může 

pochlubit několika novými 

učebnami. Jsou vybaveny 

natolik kvalitní audiovizuální 

technikou, že se na přednášce 

budete cítit jako v multikině. 

Studenti jazyků zase ocení 

špičkově vybavené tlumočnické 

laboratoře, které je skvěle 

připraví na praxi.

Hlavním cílem celé rekonstrukce 

bylo zpřístupnění studia také 

studentům se specifickými 

vzdělávacími potřebami, proto je 

budova nově vybavena mimo jiné 

i výtahem, umístěném ve dvoře 

fakulty. Hendikepovaní studenti 

se tak pohodlně dostanou do 

výuky, aniž by byli odkázáni na 

pomalé plošiny nebo na pomoc 

svých spolužáků.

pro studenty 
Ostravské 
univerzity

› TEXT Nela Parmová,  

 Michaela Závodná

› FOTO Nela Parmová
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Multimediální učebna je určena především studentům kulturních dějin, historie či dějin umění, zejména památkové péče. Součástí vybavení učebny jsou notebooky s programy, jež jsou běžně využívány na pracovištích zaměřených na ochranu památek a kulturního dědictví. V učebně je k dispozici i interaktivní 

tabule s funkcí elektronické tužky, jak ji známe například z rozborů hokejových zápasů. Studenti tak mohou analyzovat projektové plány při obnově historických památek, navrhovat možná řešení a současně je i realizovat v podobě 3D tisku na 3D tiskárně. Cílem výuky je připravit studenta na budoucí praxi.

Díky rekonstrukci získali všichni 

studenti filologických oborů zcela 

nové, bezbariérové a špičkově 

vybavené tlumočnické laboratoře. 

Pomocí LCD obrazovek si mohou 

procvičovat simultánní tlumočení 

reálné konference, vyučující zase 

mají možnost už během výuky 

porovnávat tlumočení v jednotlivých 

kabinách a obratem studentům 

poskytovat zpětnou vazbu. 

A nejen to. Moderní technika jim 

umožňuje tlumočení nahrávat, 

čímž vyučující získává možnost 

s každým studentem zvlášť či ve 

skupině jednotlivé výkony následně 

rozebrat.

Rekonstrukcí získala Filozofická 

fakulta také velkou posluchárnu, 

která bude sloužit všem studentům 

Ostravské univerzity. Novinkou 

jsou dvě LCD obrazovky, rozměrné 

promítací plátno, kvalitní akustika, 

možnost během výuky promítat 

v HD kvalitě či využít Blu ‑Ray 

technologie. Učebna pojme 

162 posluchačů, pro studenty 

s hendikepem jsou vyhrazena 

samostatná místa. V sále jsou 

rovněž dvě tlumočnické kabiny 

a přenosná tlumočnická soustava. 

Toto vybavení studentům 

umožní procvičovat si simultánní 

tlumočení v reálných podmínkách, 

s nimiž se budou setkávat v praxi.

Učebna s tlumočnickými laboratořemi  
pro studenty filologických oborů

Velká posluchárna s nejnovější 
audiovizuální technikou

»  
  

Multimediální 
učebna

»  
  

»    
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Dostupnější vzdělání pro 
všechny
„Rekonstrukce konečně umožňuje studium 
i lidem se specifickými potřebami. Nyní se 
mohou po budově pohybovat bez jakéhokoli 
omezení lidé na vozíčku, slabozrací a další 
tělesně znevýhodnění studenti. Dosud jim 
totiž byla část učeben úplně nepřístupná. 
S modernizací se na Filozofické fakultě 
Ostravské univerzity zlepšila jak 
dostupnost vzdělávání, tak i jeho kvalita, 
neboť jsou studentům k dispozici 
nejmodernější pomůcky a vybavení,“  

uvádí projektová manažerka a proděkanka 
pro rozvoj Michaela Závodná. Filozofickou 
fakultu však v nejbližších čtyřech 
letech čeká ještě řada úprav a vylepšení. 
Následovat by měla rekonstrukce 
zbývajících částí budovy na ulici Čs. legií 
tak, aby celá budova odpovídala současným 
standardům studia. Do budoucna se 
předpokládá také rekonstrukce budov 
v ulici Reální, které budou sloužit 
především pracovníkům fakulty. V poslední 
fázi se přistoupí k rekonstrukci dvora 
fakulty, kde by měla vzniknout tzv. chill out 
zóna a nové parkoviště.

Rekonstrukce byla financována z OP VVV: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její 

dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344 Vizualizace dvora fakulty»    

Přemýšleli jsme, jak pojmenovat náš nový fakultní 
magazín, jehož prostřednictvím bychom rádi 
seznamovali naše budoucí i stávající studenty, jejich 
rodiče, absolventy a středoškolské pedagogy s děním 
na Filozo�cké fakultě Ostravské univerzity. 

Název OFFline v sobě skrývá jistý vzkaz nebo 
možná i výzvu. Být občas o�-line, odpojen od 
sociálních sítí, všudypřítomného internetu 
a virtuálního digitálního světa, má totiž nejen své 
kouzlo, ale čas od času se stává nutností. Je zřejmé, 
že se moderní technologie staly nedílnou součástí 
našich životů. Není důvod poučovat o jejich 
škodlivosti nebo si stěžovat na uspěchanou dobu. 
Chceme jen říct, že bychom neměli zapomínat na 
všechno hmatatelné a živé kolem nás a že bychom 
nikdy neměli přijít o právo a možnost být o�-line.

Nový magazín Filozo�cké fakulty bude 
pololetníkem, v němž Vás budeme pravidelně 
seznamovat s lidmi, které potkáváte nebo budete 
potkávat na přednáškách a chodbách fakulty. 
Podzimní vydání bude obsahově zaměřené na 
uchazeče, které bychom rádi jeho prostřednictvím 
oslovovali mimo jiné na veletrhu Gaudeamus, 
na němž byla naše univerzita v loňském roce 
mimořádně úspěšná. Jarní číslo pak bude více 
orientováno na absolventy a bude podrobněji 
re�ektovat dění na fakultě. 

V tomto vydání představujeme kolegu Michala 
Místeckého – lingvistu, jehož metoda zkoumání 
jazyka je založena na statistikách a číslech, což 
u humanitních oborů není příliš obvyklé. Pomůžeme 
uchazečům i studentům zorientovat se v prostředí 
univerzity, jež zdaleka není jen o studiu, postupně 
vás seznámíme se studentskými spolky a aktivitami 
organizovanými studenty. Věříme, že reportáž naší 
studentky Veroniky Virta bude motivující inspirací 
pro studium v zahraničí. Pravidelně budeme přinášet 
rozhovory nejen s lidmi z univerzity, ale také
mimo ni. 

 Buďte s námi OFFline

Šéfredaktorka časopisu 
a proděkanka po vnější 
a zahraniční vztahy FF OU

V tomto vydání jsme si například povídali s naším 
absolventem a ředitelem Wichterlova gymnázia 
Janem Netoličkou o tom, jaké je být, v dnešní 
dynamicky se měnící digitální době, učitelem a jak 
se mění (nebo nemění) jeho žáci.

Nabízíme Vám mnoho poutavého čtení a zároveň 
doufáme, že pokud budete chtít být alespoň na chvíli 
o�-line, tak vedle kávy a dobré knihy sáhnete také 
po našem magazínu! 

Daniela 

Katedra české literatury nabízí studentům 
další novinku, která UČÍ STUDENTY 
SEBEJISTOTĚ, nebát se projevit na 
veřejnosti, mluvit a objevit v sobě herecké 
vlohy. V krátké reportáži představíme nové 
divadelní studio OU WAY.

V příštím čísle…

Rywiková

ROZHOVOR S AMY PETERSEN SAGRADO, kterou na rok hostí 
katedra anglistiky a amerikanistiky FF OU v rámci programu 
English Language Fellow �nancovaného Ministerstvem zahraničí 
USA. Během svého desetiměsíčního pobytu povede řadu kurzů 
a workshopů nejen na katedře, ale především na středních školách. 
Kurzy určené středoškolským učitelům budou zaměřené mimo jiné 
na INTERKULTURNÍ KOMUNIKACI A KRITICKÉ MYŠLENÍ. Dovíte 
se například, jak velký je o její kurzy zájem, proč si vybrala zrovna 
Ostravu a jaké jsou její dojmy z českého vzdělávacího systému.

JEDEN DEN V HEBEI. 
Univerzita studentům nabízí 
možnost vycestovat téměř do 
celého světa. O své zkušenosti 
a dojmy z čínské Hebei 
University se podělí David 
Mi¡ek, který v Číně stráví dva 
semestry jako lektor češtiny. 
Očima našich studentů 
představíme i další programy 
a možnosti, které rozšiřují 
obzory za hranice České 
republiky i Evropské unie. 

V tomto čísle jsme vás 
seznámili s novou kolegyní 
na katedře romanistiky. 
Filozo�cká fakulta však se 
začátkem zimního semestru 
přivítala MNOHO DALŠÍCH 
NOVÝCH KOLEGŮ, které 
bychom vám rádi také 
představili.

Pokusíme se nahlédnout do 
mysli maturantů. Co jsme se 
dověděli od uchazečů na 
veletrhu Gaudeamus a na Dnech 
otevřených dveří? CO VLASTNĚ 
UCHAZEČI OČEKÁVAJÍ OD 
VYSOKÉ ŠKOLY, od studia 
a pedagogů? Jak vidí svou 
budoucnost a jak vidí nás?

Představíme vám Magdalénu 
Michlovou – absolventku 
katedry sociologie, která pracuje 
na pozici koordinátorky 
Nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež Komunitního 
centra Liščina. Dozvíte se, 
jak pomáhá obecně prospěšná 
společnost Vzájemné soužití 
a jaká je jejich skutečná role. Jak 
s nimi spolupracuje stát či město 
A PROČ JE PRÁCE S ROMSKÝMI 
DĚTMI SMYSLUPLNÁ 
A DŮLEŽITÁ.

A mnoho dalšího…
PŘÍŠTÍ ČÍSLO OFFLINE 
VYJDE V DUBNU 2020

DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY 
S PŘÍBĚHEM A TRADICÍ. 
Pro naše vyjíždějící akademiky 
a přijíždějící zahraniční hosty 
máme upomínkové předměty, 
které jsou z modrotiskové dílny 
Danzinger v Olešnici. V příštím 
čísle naleznete reportáž o tom, 
jak lze zastavit čas a zůstat věrný 
poctivému řemeslu. Panu 
Danzingerovi vznikají pod 
rukama překrásné výrobky, které 
vyrobil také speciálně a jen 
pro Filozo�ckou fakultu.



Je libo portugalštinu, 
žurnalistiku nebo 
personalistiku?

Rozhovor s Michalem 
Místeckým 

K latině a matice 
se musí dozrát

kam na vysokou
Kdo se stane nahraditelným 
a na koho jsou roboti krátcí?

To je cíl ředitele Wichterlova 
gymnázia Jana Netoličky 

Nebýt součástí 
neviditelné masy

Učitelkou v zemi
tisíců jezer
Report Veroniky Virta 
ze zahraniční stáže

Pro život, ne pro 
školu se učíme

magazín pro lidi s humanitou v krvi
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Humanitky. Zní to jako název malé 

jednohubky, ale ve skutečnosti je 

to porce inspirativních příběhů 

našich absolventů. Humanitky.cz 

jsou totiž nové webové stránky 

věnované humanitním 

a společenským vědám. 

A abychom tyto vědy dokázali 

co nejvíce přiblížit veřejnosti, 

přinášíme řadu zajímavých 

rozhovorů z nejrůznějších oblastí. 

Naši absolventi se nezřídka 

uplatňují v mnoha rozličných 

oborech po celém světě. Tím se 

snažíme ukázat, že vystudovat 

humanitní vědy může být (a často 

i je) skvělý start a cesta k práci, 

která naše absolventy opravdu 

baví a naplňuje. 

S humanitními a společenskými 

vědami je totiž spojena řada mýtů, 

které chceme vyvrátit. V očích 

nejednoho rodiče čerstvého 

maturanta střední školy se humanitní 

a společenské vědy stávají 

postrachem, neboť se údajně jedná 

o neperspektivní obory. Ale jak se 

sami můžete přesvědčit, zdaleka to 

není pravda. Mezi našimi absolventy 

jsou úspěšní novináři, vysocí úředníci 

Evropské unie, středoškolští učitelé, 

vědečtí pracovníci a další, 

vyvracející mýtus 

o nezaměstnatelném a zbytečném 

idealistovi, který v moderním, 

technologicky pokrokovém světě 

najde uplatnění jen stěží. 

Na humanitky.cz můžete 

nahlédnout do světa humanitních 

a společenských věd a seznámit se 

s našimi absolventy, jejichž práce je 

zajímavá, inspirativní a především 

smysluplná. HLEDÁME ČLOVĚKA! 

A právě bourání stereotypů 

a narovnávání polopravd je jedním 

z hlavních úkolů těchto vědních 

disciplín. Nepřebíráme slepě názory 

druhých, ale vytváříme si vlastní, 

založené na hlubších znalostech, 

souvislostech a relevantních datech.
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Humanitky.czZakousni se do 

Časopis OFFline je spolufinancován z Centralizovaného 

rozvojového programu MŠMT ČR „Společný postup 

filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže 

humanitních a společenských věd. (C20)“
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