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Klimatická krize patří v posledních letech 
k často zmiňovaným tématům, nyní upozaděná 
aktuální pandemií způsobenou nemocí COVID-19. 
Je celosvětovým problémem bobtnajícím 
několik posledních desetiletí, který se však až 
v posledních několika letech stal také v České 
republice předmětem vědeckých, politických 
a společenských diskuzí. Až nastupující generace 
v čele s Gretou Thunbergovou vytvořila i u nás 
z víceméně okrajového tématu téma ústřední, jež 
už nelze odsouvat za ekonomické zájmy. Jejími 
ústy promluvila jedna celá generace obávající 
se budoucnosti, volající po odpovědnosti, 
záchraně planety a k přihlášení se k jiným 
hodnotám, než jsou ty ryze ekonomické. 

V tomto čísle OFFlinu se nechceme pouštět 
do diskusí, jak moc jsou nejrůznější dystopické 
vize a klimatický kolaps blízké, reálné či 
nereálné. Chceme  na tento jev nahlédnout 
hodnotově. Co může společnosti přinést dialog 
o klimatických změnách? Kam se společnost 
může posunout, bude-li hlasům volajícím po 

řešení klimatické krize naslouchat? Chceme dát 
prostor těm, kteří se ochranou krajiny, ekologií, 
environmentem zabývají v rámci své profese, 
nebo jen z občanského zájmu. Stejně tak chceme 
dát prostor těm, kteří v aktuální podobě řešení 
klimatické krize upozorňují také na negativní 
stránku věci: možný úbytek občanských svobod, 
snížení životní úrovně, ohrožení demokracie či 
celospolečenský strach, nedůvěra a panika.

Zajímá nás, jak mohou společenské a humanitní 
vědy přispět k řešení klimatické krize, jak my sami 
můžeme pomoci a co můžeme udělat. S tím souvisí 
také další téma tohoto čísla, a tím je studentský 
a občanský aktivismus, co se pod tímto pojmem 
skrývá, kdo jsou „aktivisté“, jaké jsou jejich hodnoty 
a cíle. V neposlední řadě vám představíme také 
zajímavé osobnosti naší fakulty, jak studenty, 
tak akademiky, představíme vám také památkově 
chráněnou budovu naší fakulty projektovanou 
známým architektem Felixem Neumannem.  
Přejeme Vám příjemné OFFline čtení.

Editorial V příštím čísle…

šéfredaktorka časopisu 
a proděkanka pro vnější 
a zahraniční vztahy FF OUDaniela

Rywiková

A mnoho dalšího... 
PŘÍŠTÍ ČÍSLO OFFLINE  
VYJDE V DUBNU 2021

Reportáž O ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTECH 
OČIMA ROMSKÝCH STUDENTŮ. Kolik jich 
studuje na Ostravské univerzitě, potažmo na 
Filozofické fakultě a o jaké obory mají zájem 
a proč? Jakou hodnotu má vzdělání pro ně 
samotné a celou jejich komunitu a zda existuje a je 
dostatečně funkční tzv. pozitivní diskriminace.

Přineseme ROZHOVOR S DĚKANEM FILOZOFICKÉ 
FAKULTY doc. Robertem Antonínem o tom, jakým 
směrem by se měla ubírat společenská odpovědnost 
univerzit. Jaké vlastně mají univerzity nástroje 
a možnosti, aby mohly ovlivnit společenské dění. 
Měly by se univerzity vyjadřovat k politickým 
rozhodnutím a patří politikum na akademickou půdu? 

PODÍVÁME SE DO SVĚTA 
PROSTŘEDNICTVÍM 
ZAHRANIČNÍCH 
STUDENTŮ, kteří 
našli v České republice 
dočasný, nebo trvalý 
domov. Studují u nás 
studenti z Ukrajiny či 
Běloruska a dalších zemí, 
kde v tuto chvíli dochází 
k velkým společenským 
nebo politickým změnám. 
Jak vidí situaci ve svých 
zemích právě oni?

UPRCHLICKÁ KRIZE 
už nepatří k ústředním 
tématům večerních 
zpráv, přesto nelze říct, 
že by ustala. Uprchlíci se 
stali nedílnou součástí 
moderního světa, jenž je 
i díky nim neustále v pohybu. 
Je nejen ekonomická migrace 
novodobou záležitostí 
nebo ji známe i z historie? 
Proč se tak obáváme 
uprchlíků, jaké analogie 
můžeme hledat v historii?

Amerika jednadvacátého století už dávno neotevírá 
svou náruč přistěhovalcům všech ras a náboženství. 
JAKÁ JE VLASTNĚ SOUČASNÁ AMERIKA a co všechno 
musí podstoupit a obětovat přistěhovalci, aby zde mohli 
začít nový, svobodný život. A je Amerika skutečně 
tak svobodná, jak věříme? Jak moc je rozkastovaná 
americká společnost, kde končí a začínají práva 
Američanů, přistěhovalců, Afroameričanů… to všechno 
zjistíte v rozhovoru s amerikanistou Janem Benešem 
z katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU. 

V ROZHOVORU SE SOCIOLOŽKOU  
NICOLE HIRSCHLEROVOU HORÁKOVOU 
z katedry sociologie FF OU se pokusíme 
o srovnání přístupů k uprchlické krizi 
v Německu a v České republice. Jakou 
roli zde sehrála média a politici během 
uprchlické i covidové krize. Proč se 
Češi odvrátili od Německa jako od 
svého nedostižného vzoru a v čem 
jsme se mohli inspirovat či poučit… 
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Blýská se i u nás

Change is coming. Právě 

těmito slovy končí emotivní 

projev Grety Thunberg 

pronesený v loňském roce 

na klimatickém summitu 

OSN v New Yorku. Je to 

právě tato dívka, která 

debaty o změnách klimatu 

přenesla z akademické půdy 

do veřejného i politického 

prostoru, která přiměla 

nejen svou generaci 

přemýšlet o životním 

prostředí, o budoucnosti. 

› text Nela Parmová

na lepší 
environmentální

časy ?
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Samotná osobnost Grety Thunberg 
a její hnutí Fridays for Future rozděluje 
společnost na dva tábory. Jedni obviňují 
Gretu Thunberg a její příznivce 
z šíření neoprávněné paniky, strachu 
a podněcování k ekoterorismu, druzí 
se naopak přiklání k názoru, že za 
pomyslnou „záchrannou brzdu“ se mělo 
zatáhnout už dávno a lidstvo stojí před 
řadou problémů, počínaje extrémními 
výkyvy počasí a konče celosvětovým 
nedostatkem potravin v důsledku 
neúrody způsobené záplavami nebo 
suchem. Greta Thunberg se do jisté míry 
ocitla v roli mluvčí nastupující generace, 
která se ohrazuje, že odpovědnost za 
vyřešení řady problémů se přehazuje 
právě na ně. Rovněž upozorňuje, že 
spoléhat se pouze na technologický 
pokrok může být krátkozraké a rozhodně 
to není všespásné. Je to opět nastupující 
generace, která bude muset přijít s dalšími 
technologicky vyspělými řešeními, aby 

zamezila narůstajícím ekologickým 
rizikům. Současné vlády obviňují 
ze sobectví, neboť jsou to právě ony, 
které svůj program a konání staví na 
koncepci života založeného na neustálém 
ekonomickém růstu, spotřebě a luxusu. 
Z pohledu aktivistů je to život na úkor 
druhého, v tomto případě na úkor 
planety i generací, jež přijdou po nich. 
Pokud se ihned nepřistoupí k pozvolným 
omezením životního standardu, jenž 
stojí na produkci a konzumu, následující 
generace už pravděpodobně nebudou mít 
na výběr a omezení budou o to drastičtější 
a bolestivější. Také ekonomové se přiklání 
k názoru, že vzhledem k nastupujícím 
podmínkám je jen málo pravděpodobné, 
že se naše děti budou mít lépe či stejně 
dobře jako se aktuálně máme my. Změny 
klimatu jsou podle ekonomů jen jedním 
dílkem z celé mozaiky problémů, kterým 
bude muset mladá generace čelit. I proto 
se nelze divit obavám nové generace 

a její kritice nečinnosti stávajících vlád 
i přílišného spoléhání se na technologický 
pokrok, jenž má zvrátit možné důsledky. 
O to hlasitěji a emotivněji upozorňují 
na stav věcí, o nichž vědci tichým 
akademickým hlasem hovoří desítky let.

Co na to Češi?
V České republice se environmentálním 
otázkám od devadesátých let sice 
věnovala pozornost, zlom však nastal 
po roce 2007, kdy se největšího sluchu 
ze strany médií dostávalo tehdejšímu 
prezidentovi a kritikovi boje proti 
klimatickým změnám – Václavu 
Klausovi. Ve veřejných diskuzích hrál 
prim právě prezident a jeho odmítající 
až bagatelizující postoj ke klimatickým 
změnám. Až hodně daleko za ním byli 
slyšet klimatologové. Na druhou stranu 
je třeba říct, že Václav Klaus dokáže 
nabídnout kritický pohled na celou 

Blýská se i u nás

Futuristická vize, jak by jednou mohlo 
vypadat město budoucnosti. První zkušenosti 
se „zelenou“ architekturou však ukazují i pro 
člověka lehce odvrácenou stránku života 
v zeleni. Nájemníci musí počítat především 
s množstvím přidruženého hmyzu (hlavně 
komárů, pavouků, cikád a cvrčků) i poměrně 
náročnou péčí o balkónový či fasádní záhon.

›

»
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problematiku a varovně upozorňuje 
na sociální inženýrství či omezování 
svobody, které by důsledné uplatňování 
aktivistických plánů patrně vyvolalo.

Do této chvíle ovšem stále není do 
praxe uvedena jakákoli ucelená strategie 
České republiky v řešení klimatické krize, 
na čemž se svorně shodují klimatologové, 
ekologové, hydrologové a další odborníci. 
Stěžují si na celkovou nedostatečnou 
vůli na straně politiků uvádět nejrůznější 
ekologická opatření a vědecké poznatky 
do praxe, a to i na regionální úrovni. Brání 
tomu nejen vysoká míra byrokracie, ale 
i neschopnost nahlédnout na problém 
dále než po dobu politického mandátu. 
Celkovou liknavost vlády k řešení 
klimatické krize a dalších problémů 
spojených s životním prostředím 
komentuje v rozhovoru pro magazín 
Universitas také děkan Přírodovědecké 
fakulty Jan Hradecký: „Řada zemí již 
upravila svou environmentální politiku, 
přijala řadu adaptačních a zmírňujících 
opatření. Už desítky let revitalizují 
vodní toky, obnovuje se hydrologické 
zdraví krajiny. Bohužel, od řady českých 
politiků stále čekám na podobnou odezvu 
na probíhající klimatickou změnu.“

Česko tak systematicky neřeší místní, 
ale ani globální environmentální výzvy.

Zanedbaná environmentální 
výchova a vzdělávání? 
Ne tak docela.
Není náhodou, že nejslavnější bojovnice 
za změny klimatu pochází právě ze 
Švédska. Ze země, kde společně s dalšími 
severskými státy a Kalifornií patří 
edukace v oblasti environmentalistiky 
k nejrozvinutějším na světě. Je 
to právě Stockholm (a také Oslo, 
Helsinky, Kodaň), který je v desítce 
nejekologičtějších městských aglomerací 

světa. Z toho lze velmi snadno vyvodit, že 
zbytek Evropy ve věcech environmentální 
edukace, ochrany a udržitelnosti 
životního prostředí poněkud zaspal.

Environmentální výchova byla od 
devadesátých let zahrnuta ve školních 
osnovách a je součástí i Rámcového 
vzdělávacího programu MŠMT, který tyto 
osnovy nahradil. Jedná se ale pouze o tzv. 
průřezové téma, a je tedy jen na řediteli 
konkrétní školy nebo na samotném 
učiteli, jak dalece se bude tématu 
environmentální výchovy věnovat. 
Podle Dušana Kubečky, koordinátora pro 
environmentální výchovu Wichterlova 
gymnázia v Ostravě, se Česká republika 
v tomto ohledu nachází někde na středu. 
„Skandinávské země mají v ochraně 
životního prostředí velký náskok, 
ale určitě jsme na tom lépe než třeba 
Španělsko či Itálie. Například třídění 
odpadu Češi zvládli velmi dobře, ačkoli 
nechápu, proč se u nás stále nevykupují 
například plechovky. Také se však 
domnívám, že je čas posunout se dále 
směrem k celkovému snižování spotřeby 
a produkce odpadu,“ uvádí Kubečka.

Česká republika se ale momentálně 
nachází v situaci, kdy o způsobech, 
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Skandinávské země 

mají v ochraně 

životního prostředí 

velký náskok, ale 

určitě jsme na 

tom lépe než třeba 

Španělsko či Itálie
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strategiích a plánech na ochranu 
životního prostředí často rozhodují lidé, 
kteří jsou v zásadě environmentálně 
negramotní. Dokáží sice vyjmenovat 
všechny žaludky krávy a znají ruchadlo 
bratranců Veverkových, ale o křehkosti 
ekosystémů se toho ve školách dověděli 
jen velmi málo. Z toho důvodu si také 
mnoho Čechů nedokáže představit 
a nezná dopady, jaké mohou nastat 
například táním ledovců v Grónsku či 
v Alpách a k otázkám klimatu se tak 
staví spíše rezervovaně. V důsledku 
hlubší neznalosti problematiky plyne 
vysoká míra neochoty současné vlády 
o transfer environmentálních opatření 
do praxe. Otázkou k diskuzi také stále 
zůstává, jak dalece český vzdělávací 
systém staví na souvislostech, 
kauzalitách a implikacích nejen ve 
výchově k ochraně životního prostředí.

Když ne Greta, tak někdo jiný…
Nejen v tomto ohledu jsou severské země 
(ale i Kanada, Spojené státy Americké, 
Austrálie, JAR, Spojené království a další 
země) v mnohém napřed. Bylo tedy jen 
otázkou času, kdy se objeví první „Greta“, 

která by upozornila, že ochrana planety, 
na níž žijeme a chceme dále žít, by v tuto 
chvíli měla být pro lidstvo absolutní 
prioritou. Je v zásadě irelevantní, zda 
ke globálním změnám klimatu dochází 
vlivem člověka nebo vlivem klimatického 
cyklu. Zjevné je, že jde o zásadní problém, 
který je nutné řešit a připravit se na 
jeho dopady, které jsou už v podstatě 
nevyhnutelné. Nejen Greta Thunberg 
upozorňuje, že se ocitáme na samé hranici 
možností, že kvůli rekordním hodnotám 
emisí v ovzduší a stoupajícím teplotám 
v globálním měřítku dochází k přímému 
ohrožení lidských životů. Předchozí 
věta může být klimaskeptiky vnímána 
jako typická ukázka ekohysterie. Proti 
tomu se lze ohradit tím, že se jedná jen 
o neochotu připustit si reálné hrozby 
a neprodleně přistoupit k politicky 

nepopulárním krokům zahrnujícím 
obří investice s možným negativním 
dopadem na národní ekonomiky.

Nesporným pozitivem hnutí Fridays 
for Future je fakt, že se v důsledku jeho 
aktivit rozšířila veřejná debata týkající se 
otázek klimatických změn. Nejen čeští 
občané si díky tomu doplnili znalosti 
v oblasti ochrany životního prostředí, už 
jenom proto, aby porozuměli základním 
pojmům, jež slýchávají ze sdělovacích 
prostředků a o nichž měli do té doby 
jen mlhavé nebo žádné povědomí.

V tuto chvíli debatu o klimatických 
změnách zastiňuje koronavirová 
krize jevící se aktuálně jako mnohem 
závažnější problém, nicméně proti viru 
dokáže lidstvo účinně bojovat. Dříve či 
později bude pravděpodobně dostupná 
účinná vakcína, ale proti „nemoci“ 
naší planety žádná vakcína neexistuje 
a existovat nebude. Mnoho vědců  
dodává, že planeta se dokáže 
sama „zotavit“, otázkou ale stále 
zůstává, za jakou cenu…

Je čas se posunout 

dále směrem 

k celkovému 

snižování spotřeby 

a produkce odpadu 

Vestibul radnice nejekologičtějšího města 
světa – Kodaně.

›

Δ
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Občanský i profesionální aktivismus 
jsou nedílnou součástí každé svobodné 
společnosti. Za aktivistu nelze označit 
člověka, jenž využije svého občanského 
práva a jednorázově se zúčastní nějaké 
demonstrace. Aktivista dlouhodobě 
sleduje nějaký cíl, jehož chce svou 
činností dosáhnout. V české společnosti je 
aktivismus často vnímám velmi negativně, 
přitom si jen málokdo uvědomuje, že 
to jsou právě aktivisté – dobrovolníci, 
kteří v mnoha ohledech efektivně 
doplňují či zcela nahrazují funkci státu, 
ať už v případě sociální či humanitární 
pomoci, nebo právě při ochraně 
přírody a v různých formách edukace. 
Aktivistou může být navíc například 
i senior referující o protinacistickém 
odboji, stejně jako odborník 
seznamující veřejnost s výhodami 
či nevýhodami spalovny odpadu.

Problém podle kritiků nastává 
v okamžiku, kdy se aktivismus politizuje 
nebo dokonce začíná ovlivňovat 
nezávislý a svobodný prostor vědy, 
když se svou činností snaží vytvořit 
a prosadit nejrůznější normy. Zejména 
západní společnost si z některých témat 
aktivismu vytváří ideologický fetiš 
a přenáší ho do politického a veřejného 
světa ve formě norem, míní například 
doc. Lubor Kysučan. Výsledkem pak 
mohou být nejrůznější podstatu 
problému neřešící direktivní pravidla, 
která ohrožují svobodu ve společnosti.

Navíc v okamžiku, kdy tento proces 
neprobíhá podle demokratických 
pravidel, ocitá se celý demokratický 
systém v ohrožení. „V našich podmínkách 
je každá vláda volena lidmi. V momentě, 
kdy pomyslná strana získá dostatečné 
množství mandátů, aby prosadila 
určitá direktiva či omezení, pak je vše 
v pořádku, protože vzešla ze svobodných 
voleb. Problém z mého pohledu nastává 
v okamžiku, kdy před volbami v programu 
nic takového žádná strana nemá, ale 
pod tlakem aktivistů či lobbistických 
skupin posléze přistoupí k určitým 
omezením, s nimiž volič nebyl dopředu 
seznámen. Toto není demokratické. 
Dobrým příkladem může být Německo, 
kde je demokraticky zvolená silná strana 
zelených, která se dostává do jednotlivých 
zemských parlamentů, ta čerpá legitimitu 
nejen z aktivismu, ale i z volebních 
hlasů. U nás je ale ekologická legislativa 
přijímána dvěma způsoby: jeden je 
direktivní z EU, což je obecně problém, 
a druhý je na nátlak neziskových 
organizací,“ uvádí Dr. Mlčoch.

Co jsme ochotni obětovat 
ze svého pohodlí?
Sympatizovat s aktivistickými 
hnutími je jedna věc, ekologicky 
šetrně žít je však věc druhá.

Politici i ekonomové upozorňují na 
socioekonomické dopady, které by nastaly 
v okamžiku, kdybychom přikročili 
k opatřením zahrnujícím omezení 
automobilové a letecké dopravy, snížení 
průmyslové produkce masa a dalších 
potravin, omezení dovozu nebo zdroje 
energie založené na spalování uhlí, plynu 
a jiných. Aktivisté hovoří, že k určitým 
omezením bude muset dojít. Jinými slovy, 
každý z nás se bude muset dřív nebo 
později uskromnit a sáhnout hlouběji 
do kapsy. Pokud bude tento proces 
plynulý, nebudou změny nějak drastické 
a člověk bude mít čas na ně přivyknout. 
Palčivou otázkou ovšem zůstává, jaká 
omezení jsou pro nás ještě přijatelná, 
jak stanovit tuto hranici a kdo nám ji 
určí? Podle Dr. Mlčocha by to neměly 
být aktivistické skupiny, ale zvolené 
politické strany s jasným předvolebním 
programem, který by zahrnoval i řešení 
klimatické krize. Ekonomické dopady 
tak budou dopředu zjevné a bude 
možnost se na ně připravit. „Důležité 
je, aby se tato věc děla svobodně. Aby 
nám nikdo nepřikazoval, jak máme žít, 
co máme jíst a jak se máme chovat…
Tím nechci říct, že je svobodné ničit »

Aktivismus může 

pro mnohé 

představovat novou 

hodnotu sledující 

ušlechtilé cíle
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životní prostředí, ale ty změny musí 
probíhat svobodně podle demokratických 
pravidel,“ doplňuje Dr. Mlčoch.

Byť jsme jistým ekologickým řešením 
v běžném životě nakloněni, v důsledku 
se omezujeme jen do té míry, kdy je to 
pro nás akceptovatelné, abychom si 
zachovali svůj životní standard, na jaký 
jsme zvyklí. A tuto hranici má každý 
jedinec nastavenou odlišně. Důsledný 
ekologický způsob života vyžaduje 
poměrně velkou míru nepohodlí, počínaje 
veganstvím, absolutním zřeknutím se 
automobilové a letecké dopravy, přes 
používání věcí „z druhé ruky“, konče 
sbíráním vody po mytí atd., přičemž vše 
z toho vyžaduje nemalé množství úsilí 
a času. Jedná se přitom právě o tu práci, 
kterou si posledních sto let snažíme 
maximálně zjednodušit mechanizací 
a automatizací. Důsledný ekologický 
šetrný životní styl je v mnoha ohledech 
návratem do minulosti, pro většinovou 
populaci už i zcela nepředstavitelný. Je 
potom v plné míře pochopitelná obrovská 
frustrace aktivistů, kteří si uvědomují 
všechna blížící se rizika spojená se 
změnou klimatu, ale zároveň nemají 
možnosti a nástroje donutit politiky 
a tu skupinu obyvatel, jež všechny 
varovné signály zcela ignoruje. I kdyby 
si však každý z nás vybral jen malou 
část toho, čeho je ochotný se vzdát, bude 
to stačit? A má někdo právo to chtít?

Hledání hodnot a vyhlížení 
konce světa
Za posledních sedmdesát let sledujeme 
obrovské společenské změny související 
s velkým rozmachem nejrůznějších 

vědeckých disciplín, s rozvojem 
technologií a s tím ruku v ruce neustále 
stoupající životní úroveň a bohatnutí 
celé (nejen) západní společnosti. Tyto 
dynamické proměny s sebou přináší také 
obrovskou hodnotovou přeměnu, dochází 
ke ztrátě tradic, víry, rituálů a celkovému 
odklonu od anticko ‑křesťansko‑
‑židovských základů. Člověku je zcela 
vlastní a přirozené hledat a vytvářet 
nové hodnoty, myšlenky a vyšší cíle. 
Bylo tomu tak od počátků civilizace 
a stejně je tomu i dnes v moderní době, 
kdy je to možná o to naléhavější, o co 
více se odkláníme od víry, od tisíce 
let ověřených tradic a kořenů. Právě 
aktivismus může představovat pro 
mnohé onu novou hodnotu sledující 
ušlechtilé cíle, cestu, po níž se mohou 
vydat společně s dalšími obdobně 
smýšlejícími lidmi. Z aktivismu se ovšem 
nesmí vytvářet nová víra, dogma.

Ve Spojených státech a západní 
Evropě můžeme více či méně radikální 
aktivistické tendence sledovat od 
devatenáctého století, jmenovat lze 
například známé hnutí sufražetek 
nebo po první světové válce aktivní 
Svaz křesťanských žen, jejichž boj proti 
alkoholu vyústil v USA v prohibici. 
Různé vlny aktivismu se objevují 
s každou novou generací, kdy občasně 
vykazují známky jistého fanatismu, 
alarmují, osočují a vyznačují se 
dichotomním způsobem myšlení. 
Zejména v západní společnosti mají 
tendence nastolovat ony nové (často 
nekompromisní) společenské hodnoty 
a dále je radikalizovat, což může vést 
k ostrakizaci a nemožnosti svobodného 
projevu té skupiny lidí, jež s jejich názory 

nesouzní. Je to nebezpečný trend, který 
se začíná nenápadně promítat v různých 
aspektech společenského života.

Co se týče enviroaktivismu, ta 
radikálnější aktivistická hnutí hovoří 
o kolapsu a konci civilizace, ale ani tato 
myšlenka není ničím novým. Obsedantní 
představy o konci světa se objevují 
od počátků civilizace téměř v každém 
náboženství, v umění, literatuře, dnes 
i ve filmu či počítačových hrách.

Nejen ve středověku, novověku, ale 
ještě i ve 20. století například v USA – což 
byla po většinu minulého století silně 
religiózní společnost – vznikala řada sekt, 
které předpovídaly více či méně brzký 
konec světa. Apokalyptické příběhy 
a katastrofy jsou zkrátka pro člověka 
fascinující, jsou proto tematizovány 
a přenášeny do různých forem.

„Duchovno se ze západní společnosti 
vytratilo v průběhu 20. století. Absence 
tohoto rozměru – tedy něčeho, co 
by nás a náš život přesahovalo –, je 
důvodem, proč se v poslední době 
rozšířily ideologie, které mají ambici 
je nahradit. Tento jev laických 
náboženství je znám z evropské historie 
pokaždé, kdy dojde k duchovnímu 
ochladnutí,“ uzavírá Dr. Mlčoch.

Z historie však máme doklady, 
že k lokálním zánikům civilizací 
v důsledku ekologických katastrof 
skutečně docházelo, buď zapříčiněním 
člověka nebo zapříčiněním nenadálých 
klimatických změn – sucha, záplav 
a podobně. My však nyní máme 
daleko sofistikovanější a ničivější 
nástroje s globálním dosahem. 
S tímto vědomím je vyhlížení 
konce světa o něco snadnější… Δ
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Komentář
Proč by Filozofická fakulta OU 
neměla podporovat hnutí Fridays 
for Future a Univerzity za klima ?
Ve čtvrtek 6. června loňského roku schválil 
Akademický senát FF OU podporu středoškolskému 
hnutí Fridays for Future a na něj navazující 
vysokoškolské iniciativě Univerzity za klima. 
Tentýž senát zároveň apeloval na politiky, aby 
přestali ignorovat vědecké poznatky a začali jednat 
v souladu se závěry Pařížské dohody s cílem zajistit 
klimatickou spravedlnost. AS FF OU se tak zařadil po 
bok jiných akademických senátů (namátkou FF UK, 
PdF UK, AMU, AVU a FF MU), které dříve nebo ve 
stejnou dobu těmto hnutím podporu také vyjádřily. 
Právo a mnohdy i povinnost vysokých škol vstoupit 
do společenské debaty pochopitelně existuje, 
ale díky své vědecké reputaci by tak měly činit 
s evidentní erudicí. Je proto zajímavé, že podporu 
hnutí Fridays for Future ze začátku nevyjádřila žádná 
přírodovědecká fakulta, což poukazuje na to, že se 
jedná spíše o společenský než odborný problém.

V současné době nikdo nepochybuje 
o klimatických změnách, vyjádření podpory je však 
věcí politickou, takže lze říci, že v tomto případě 
Akademický senát překročil rámec svého působení. 
Domnívám se, že podpora různých forem aktivismu 
by měla být věcí jednotlivých akademiků, nikoli 
institucionální, zvláště když v rámci instituce existují 
různé názorové i hodnotové proudy. Instituce se 
tak přiklonila jen k jednomu názoru, bez možnosti 
širší diskuze na akademické půdě. Zcela se tak 
distancovala od té části akademické obce, která 
z různých důvodů obě hnutí nepodporuje. V ten 
okamžik se část akademiků ocitá v názorovém 
disentu a jsou označeni za konzervativce, 
zpátečníky nebo dokonce za pravicové extremisty.

Nemohu souhlasit ani s argumentem, že 
akademický senát je složen z demokraticky 
zvolených zástupců kateder, čímž získávají právo 
a mandát rozhodovat i ve věcech hodnotových, 
neřku ‑li politických. Akademický senát je kontrolní 
orgán, jehož smyslem je dohlížet na rozpočet 
fakulty a nejrůznější rozhodnutí fakultního vedení. 
Z charakteru a podstaty tohoto orgánu jsou zástupci 

voleni, aby hájili zájmy katedry nebo ji jinak 
reprezentovali. Do senátu se dostávají zástupci 
akademické obce, kteří jsou hodnotově a názorově 
odlišní od mých postojů a názorů. Toto je zcela 
v pořádku, dokud nepřebírají kompetenci vyjadřovat 
své názory za instituci, nikoli jen sami za sebe. 
Vyjádřením podpory těmto hnutím z pozice instituce 
se funkce senátu výrazně posouvá do nové roviny, 
k níž jsme mu my, voliči ‑akademici, nedali mandát.

Domnívám se, že společenská odpovědnost 
univerzit spočívá právě v podpoře svobodné 
diskuze tam, kde tato diskuze není možná. 
Podporujme nějakou formou běloruské nebo 
kubánské studenty a občany. Podporujme cestu 
předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Taiwan, 
ale buďme názorově konzistentní a odmítejme 
akademickou spolupráci s čínskými univerzitami. 
Zde například vidím velký prostor pro společenskou 
odpovědnost univerzity, nikoli tam, kde je možné 
se zatím demokraticky vyjádřit a angažovat.

Jedním z hlavních úkolů univerzity by mělo 
být poskytnutí prostoru pro širokou, názorově 
různorodou diskuzi. A právě zde vidím znepokojující 
vliv různých aktivistických skupin vyznačujících 
se intolerancí k disentním a menšinovým názorům. 
Vliv aktivistických skupin nemístně zasahujících 
do akademického prostoru lze vidět na mnohých 
zahraničních univerzitách, kdy dochází k „trestání“ 
akademiků i studentů za odlišné názory a postoje než 
ty, jež jsou těmito nátlakovými skupinami přijímány 
za správné, ať už se týkají klimatu, uprchlické krize 
nebo genderu. Nedopusťme, abychom se nejen na 
akademické půdě báli projevit svůj názor, byť se 
nemusí nést na stejné názorově vlně, jakou zastává 
akademický senát, děkan nebo většinová akademická 
obec. Tím bychom ohrozili to, co se snažíme 
historicky nejvíce obhajovat, a tím je názorová 
pluralita a možnost svobodné a nezávislé diskuze 
bez ohledu na politický nebo občanský nátlak.

Angažování akademiků ve veřejné debatě je 
správné a žádoucí, angažování instituce a z toho  
vyplývající názorová uniformita je cesta  
špatným směrem.

Dr. Jan Mlčoch
vedoucí katedry romanistiky
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potřebujeme

› text Lubor Kysučan  
                 (autor působí na katedře  
                 latinského jazyka a kultury FF OU)

historii?

environmentální 
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V představách širší veřejnosti je 
environmentální krize jevem spojeným 
s kouřícími komíny průmyslové revoluce, 
které byly zpočátku považovány za 
symbol prosperity, aby si zanedlouho 
jasnozřivější lidé uvědomili i jejich 
odvrácenou tvář a daň, kterou za 
prosperitu platíme, ať už v podobě 
sociálního napětí nebo zakouřených 
měst. Environmentální problémy jsou 
však něčím, co provází člověka na zemi 
od jeho počátku, od okamžiku, kdy se 
v dramatu evoluce lidský rozum stal 
nástrojem k ovládání světa, a to i na dálku 
a s globálními důsledky. Pravděpodobně 
již na konci poslední doby ledové vedlo 
vylovení a vyhubení velkých druhů 
savců k rozsáhlé potravinové krizi, 
která se zřejmě stala inspirací k hledání 
alternativy v podobě zemědělství 
a jedním ze spouštěčů neolitické revoluce. 
Ta pak sama o sobě nejen stála v pozadí 
dynamického skoku ke komplexní 
urbanizované civilizaci, ale současně se 
stala i rozbuškou ekologických problémů 
v míře dosud nevídané. Většina velkých 
civilizací starověku – ať už to byli 
Sumerové v Mezopotámii, harappská 
kultura v údolí Indu, Mayové v Latinské 
Americe – se stala obětí vlastního 
úspěchu a zadusil je propletený řetězec 
navzájem propojených problémů 
v podobě deforestace, eroze a zasolení 
půdy, změn klimatu a následných 
migrací a invazí. Tváří v tvář zmíněným 
problémům, které je nemilosrdně 
zavalily, lidé byli paradoxně mnohem více 
bezmocní než my vůči důsledkům naší 
průmyslové civilizace. Tento přechod 
k zemědělské a postupně k urbánní 
civilizaci můžeme považovat za počátek 
antropocénu, období, kdy se člověk 
stává novým aktivním činitelem vedle 
geologických a kosmických sil formujících 
tvář planety, ať již v dobrém či ve zlém.

Těmto i podobným otázkám se věnuje 
relativně mladý obor environmentální 
historie. Nikoliv náhodou vznikl právě 
ve Spojených státech, v zemi, v níž se 
jako málokde jinde na světě proměna od 
téměř panenské divočiny k high ‑tech 
průmyslové společnosti odehrála v řádu 
několika generací. Současně je odpovědí 
na závažnost environmentálních 
problémů, které si lidstvo začíná 
uvědomovat přinejmenším od počátku 
šedesátých let 20. století. Renomovaní 
historikové opakovaně připomínají, 
že vedle migrací a střetů kultur právě 
environmentální dějiny patří do klíčové 
trojice zásadních témat současné 
historiografie, reflektující jejich zásadní 
význam v současnosti i minulosti.

Environmentální historik se nezabývá 
jen člověkem způsobenými ekologickými 
problémy, ale má výrazně širší zájem. 
Zkoumá totiž obecně soužití a vzájemný 
vztah lidské civilizace, přírody a krajiny 
od počátku dějin až po současnost. 
Environmentálního historika zajímá 
i dopad přírodních katastrof na vývoj 
civilizace, např. vulkanické činnosti. 
V tomto ohledu tou největší nebyla 
ikonická erupce Vesuvu, která zničila 
Pompeje, Herkulaneum a Stabiae, 
již máme zdokumentovanou nejen 
archeologicky, ale i ve dvou mimořádně 
cenných dopisech římského politika 
Plinia Mladšího jeho příteli, historiku 
Tacitovi. Tou skutečně apokalyptickou 
byla erupce sopky na ostrově Théra, 
která v 16. století př. Kr. způsobila kolaps 

minojské civilizace na Krétě, ale stejně 
tak řada erupcí islandských sopek, jež 
přispěly k úpadku římské republiky, 
k oslabení Byzance v roce 536, „nejhorším 
roce historie“, a svými důsledky (roky 
bez léta, neúroda, hladomor) se výrazně 
přičinily o francouzskou revoluci (sopka 
Laki). A byla to rovněž sopka, tentokrát 
indonéská Tambora, která přispěla 
k ukončení éry francouzské revoluce. 
Deštivé počasí, které bylo důsledkem 
jejího výbuchu, totiž stálo za porážkou 
Napoleona u Waterloo v červnu 1815.

Podobě typickým environmentálně 
historickým tématem jsou dějiny 
epidemií, na jejichž podrobném poznání 
musí spolupracovat mikrobiolog, historik 
medicíny, ale i historik každodennosti. 
Lze říci, že i soudobá globální pandemie 
covidu 19 je ukázkovou environmentálně 
historickou situací. Třebaže se nalézáme 
přímo uprostřed pandemie, můžeme 
vidět, jaké široké souvislosti a dopady, 
politické, ekonomické i sociální, 
přináší a jak ze dne na den nečekaně 
proměňuje naši společnost. Vzhledem 
k výše zmíněným tématům tento 
obor někdy vyvolává negativní, ba až 
apokalyptické konotace, jako by si liboval 
jen v katastrofách a chmurných vizích. 
Opak je však pravdou. Environmentální 
historie se zabývá i vysloveně pozitivními 
a esteticky povznášejícími tématy, 
např. vztahem k přírodě ve filozofii, 
náboženství i umění, topikou zobrazování 
krajiny v literatuře i malířství.

Nespornou přidanou hodnotou 
environmentální historie je i plodná 
spolupráce přírodních a humanitních 
věd. V rámci environmentální historie 
spolu tvůrčím způsobem spolupracují 
a doplňují se. Skutečně poctivý 
a důsledný environmentální historik 
musí zpracovat a brát v úvahu množství 
exaktních dat z oblasti glaciologie, 

Environmentální 

problémy provází 

člověka od počátků 

civilizace

»
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biochemie, klimatologie, paleobotaniky, 
ale třeba i historie, lingvistiky starých 
jazyků, dějin umění. Komplexní 
obraz dopadů vulkanické činnosti 
získáme komparací geologických 
a glaciologických dat s analýzou 
starých textů, mnohdy vyžadujících 
specializovanou znalost starých jazyků. 
Své uplatnění zde naleznou i dějiny 
umění – připomeňme jen Monetovy 
obrazy londýnského smogu nebo zimní 
krajiny Pietera Breughela Staršího, 
dokládající „malou dobu ledovou“ atd.

Samozřejmě, že v sobě 
environmentální historie skrývá i určité 
riziko. Vzhledem k aktuálnosti, ba až 
určité módnosti ekologických témat, 
nám hrozí druhý extrém, totiž že budeme 
všechny historické události převádět 
na jednu environmentální rovnici. To 
je však stejně zjednodušující, jako když 
marxisté redukují dějiny na třídní boj. 
Každý historický jev, včetně kolapsů 
komplexních civilizací, je výsledkem 
působení desítek synergických faktorů. 
Např. v případě tolik diskutovaného 
pádu západořímské říše a s ní celé 
antické civilizace, který evropské (nejen) 
historiky až obsedantně zajímá už po 
více než dvě stě let, se odborníci dobrali 
bezmála 350 různých vysvětlení jejího 
konce. I když bychom polovinu z nich 
eliminovali jako fantazie stále nám tu ve 
hře zůstane 150 faktorů, které musíme 
brát vážně. Když už jsme u římské říše, 
je velmi zajímavé, že chemické stopy 
její průmyslové činnosti jsou patrné 
až v grónských ledovcích, a to zvláště 
z prvních čtyř staletí našeho letopočtu, 
období jejího vrcholného rozmachu. Ty 
dokládají mohutnost tehdejší římské 
ekonomiky, vedle Číny tehdy nejsilnější 
na planetě. Ekonomiky, která v podstatě 
stála na prahu průmyslové revoluce, 

k níž ovšem nakonec z řady důvodů 
nedošlo, stejně jako k ní nedošlo ve 
14. nebo 15. století za vlády dynastie 
Ming v Číně, která k ní rovněž měla 
všechny předpoklady. V souvislosti 
s tím je pozoruhodná debata o toxicitě 
olova, jehož používání je rovněž 
připisován úpadek římské civilizace.

Škodlivosti olova si byli vědomi již 
antičtí autoři a jeho stopy nalézáme ve 
vysokých koncentracích jak v římských 
odpadních stokách, tak dokonce 
v sedimentech na dně šumavských 
jezer a v arktických ledovcích. 
Navzdory tomu se však Římané olovem 
pravděpodobně neotrávili, nicméně 
tato hypotéza velmi napomohla tomu, 
abychom se jím skutečně neotrávili 
my. Velký bojovník proti používání 
tetraethylolova v benzínu, americko‑
‑nigerijský geochemik Jerome Nriagu, 
profesor Michiganské univerzity 
v oboru environmentálního zdraví, 
právě argumentem o kolapsu římské říše 
v důsledku chronické intoxikace olovem 
zvítězil nad olejářskou a automobilovou 
lobby a přesvědčil americké kongresmany 
k přijetí přísných environmentálních 
zákonů. Byť šlo, z přísně kritického 
hlediska, o nadsázku, možná i určitou 
fraus pia, je to přesto pěkný doklad 
toho, jak může argument abstrahovaný 
ze starověké historie mít pragmatickou 
váhu i v moderním environmentálně‑
‑politickém sporu a proměnit jej nakonec 
v „success story“, na níž nakonec 

vydělali všichni – jak naše zdraví, tak 
i průmysl, který nejenže netratil, ale 
naopak vydělal na inovacích a nových 
technologiích. Podobnou „success story“ 
je ostatně i poměrně rychlá a alespoň 
částečně úspěšná eliminace freonů 
poškozujících ozonovou vrstvu. Ostatně 
právě v tomto možná spočívá další úloha 
environmentální historie – její role 
výchovná a vzdělávací. Na příkladech 
toho, co člověk na planetě v průběhu své 
historie už poničil, mu nastavuje zrcadlo 
a zvedá varovný prst a současně nabízí 
příklady „dobré praxe“. Na druhé straně 
by nás ovšem racionální analýzou měla 
chránit před nevědeckým alarmismem 
a učit dívat se na problémy věcně a se 
zdravým nadhledem. Jen díky němu 
se v západní Evropě vrátil do řek po 
sto letech opět život, jen díky němu 
se podařilo vyřešit zmíněné problémy 
s olovem a freony. Naskýtá se otázka, 
proč se k podobnému konsensu a rychlé 
akci globální vůdci nedovedou odhodlat 
tváří v tvář klimatické krizi? Není to 
dáno jen složitostí a neuchopitelností 
klimatického systému ve srovnání 
s dílčími, jasně definovanými a v podstatě 
technickými problémy a chamtivostí 
vlád a korporací, ale možná i tím, že 
komplexní vědecký problém se stal 
politikem, jehož se zmocnili aktivisté 
a nejrůznější zájmové skupiny. Zatímco 
někdejší marxistické diktatury ve své 
agresivitě a redukcionisticky omezeném 
pohledu na svět ničily přírodu stejně 
brutálně jako lidská práva a občanské 
svobody, pro dnešní neomarxisty 
se, bohužel narozdíl od občanských 
svobod, stalo ekologické téma, vedle 
genderu, migrace a multikulturalismu 
jedním z ideologických fetišů. Téma, 
které je skutečnou výzvou naší doby, 
tak začalo žít vlastím životem, nabylo 
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všechny rysy středověkého chiliasmu 
a proměnilo se v globální cirkus.

Jakožto badatel trochu fušující do 
environmentální historie však mohu 
zodpovědně potvrdit, co jsem naznačil 
již na začátku, totiž že lidé svět mohutně 
proměňují už od dob lovecko ‑sběračské 
společnosti a se zemědělstvím spojená 
civilizační exploze v neolitu tuto proměnu 
jen akcelerovala. Náš nevyrovnaný vztah 
s přírodou, jejíž jsme přitom součástí, 
je prostě naše antropologická danost, 

která má, až na výjimky, jen velmi málo 
co do činění s nějakým společenským 
a politickým systémem. Ale samozřejmě 
k odpovědi na to, co s tím, mohou 
obory jako environmentální historie 
jistě přispět. Je to skutečně jedna ze 

zásadních otázek doby, neboť 
dnes naše civilizační exploze už 
opravdu naráží na limity světa, 
který jsme nestvořili, jen jsme 
se v rámci nějaké kosmické 
hry, jejíhož konce zatím 
nedohlédneme, do něj narodili 
a dosud z něj bohužel více 
ukrajujeme, než mu dáváme.naše civilizační 

exploze naráží 

na limity světa

Chemické stopy průmyslové činnosti 
římské říše jsou patrné až v grónských 
ledovcích, a to zvláště z prvních čtyř 
staletí našeho letopočtu, období jejího 
vrcholného rozmachu.

Přechod k zemědělství a postupně 
k urbánní civilizaci můžeme považovat 
za počátek antropocénu, období, kdy se 
člověk stává novým aktivním činitelem 
vedle geologických a kosmických sil 
formujících tvář planety.

›

›

Δ
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Přestože environmentální výchova zůstává doménou přírodovědných disciplín, mnohá témata 

a badatelské směry se protínají s humanitními a společenskými vědními obory. Environmentální 

problematika otevírá širokou škálu možností k propojení hned několika odlišných disciplín. 

„Klimatologové už odvedli svou část práce…, nyní je na sociolozích, ekonomech a dalších, aby vše 

propočítali a zjistili, zda je uvedení možných opatření do praxe ekonomicky a volebně únosné,“ 

zaznělo v diskuzi ke změnám klimatu, kterou letos v září pořádala Ostravská univerzita.

› text Nela Parmová
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Rozmanité přístupy k environmentální 
problematice jsou rozhodujícími faktory 
pro pochopení a zodpovědné nakládání 
s životním prostředím. Jako nanejvýš 
aktuální se jeví interdisciplinární 
obory a přístupy, jež mohou přinést 
nový pohled zaměřený na otázky 
smyslu, hodnoty a etiky v souvislosti 
s nejnaléhavějšími výzvami naší doby.

„Pokud se tyto obory provozují 
seriózně, mohou přispět k obecnému 
poznání – pochopení „přírodních“ 
témat je stejně důležité pro literárního 
vědce jako pro psychologa, estetika. 
Konkrétně v praxi tyto obory mohou 
přispět k výchově vychovatelů (učitelů 
ve všech oborech nebo konkrétně 
specialistů na ekologickou výchovu), 
ekologicky gramotných žurnalistů, 
ale třeba i architektů, projektantů, 
státních úředníků, právníků, všech, 
kdo přírodu nějakým způsobem 
proměňují nebo rozhodují o jejích 
proměnách, ale také o limitech těchto 
proměn, tedy její ochraně. K tomu 
všemu je dobré přinejmenším mírné 
pohlazení humanitními vědami,“ 
přibližuje smysluplnost provázanosti 
různých vědních disciplín doc. Lubor 
Kysučan, který vyučuje environmentální 
dějiny na třech univerzitách – 
v Ostravě, v Olomouci a v Brně.

To, že změny skutečně přicházejí 
se odráží jak v zájmu studentů, 
vědců a veřejnosti o humanitně 
environmentální témata, tak i v nabídce 
studijních oborů vysokých škol. 
Hned tři tradiční kamenné univerzity 
nabízejí kombinaci přírodovědných 

a humanitních disciplín se zaměřením 
na environment. Fakulta sociálních 
studií Masarykovy univerzity nabízí 
přímo environmentální studia 
v bakalářském i magisterském stupni.

Krajina, příroda a environment 
v projektu akademiků FF OU

Právě společenské vědy mohou přinést 
vhled do podoby krajiny v minulosti 
i v budoucnosti, sledují, jakou zastává 
funkci, když už ta produktivní se nejeví 
jako stěžejní. Společenské a humanitní 
vědy tematizují vztah člověka, 
společnosti a krajiny v minulosti, 
přítomnosti i budoucnosti.

Za posledních sto let prošel 
vztah člověka ke krajině výraznou 
proměnou. Lidstvo přešlo od tradičního 
zemědělského způsobu života k tomu 
průmyslovému a ztratilo tak těsný 
kontakt s přírodou a jejími cykly. Za 
tisíce let nastřádané zkušenosti ustupují 
do pozadí, krajina se za posledních 
sto let účelově, dynamicky, snad až 
kořistnicky podrobuje potřebám 
člověka, a to za využití mechanizace 
a moderních technologií. Humanitní 
a společenské vědy mají nástroje 
a možnosti zkoumat historiografii, 
umění, etiku, filozofii, psychologii 
či sociologii v souvislosti s přírodou 
a životním prostředím, sbírat doklady 
o zacházení s krajinou a její percepci. 
Sledovat krajinu v jejích rozličných 
formách, jak zasahuje či jak se promítá 
v lidské činnosti, jak a kdy dochází 
k symbiotickému soužití, jak zasahuje 
do náboženství, lidské imaginace 
a psychiky obecně a jak se tento vztah 
proměňuje a vzájemně ovlivňuje.

Na Filozofické fakultě OU se nyní 
připravuje projekt, který výše uvedené 
částečně zahrnuje. Týmový projekt 
Krajina a environment v české a americké 

literatuře navazuje na dlouholetý výzkum 
literární krajiny a prostoru, který se na 
FF OU rozvíjí především na půdě Centra 
regionálních studií. „Jeho hlavní snahou 
je propojit českou badatelskou tradici, 
zaměřenou především na tematiku 
a poetiku textů, s výzkumem americkým, 
jehož jádrem je ekokritický přístup. 
Výsledkem by měly být dvě monografie, 
jednak knížka o proměnách krajin a míst 
v české literatuře, o jejíž vydání již 
projevilo zájem americké nakladatelství 
Lexington Books, jednak soubor 
ekokritických pohledů na americkou 
literaturu,“ vysvětluje jeden z členů 
badatelského týmu prof. Jan Malura. 
Třetím a neméně podstatným výstupem 
tohoto projektu má být antologie 
teoretických ekokritických studií 
v českých překladech, která dosud českým 
humanitním vědám citelně schází. 
Projekt má mezioborový charakter, 
dotýká se estetické, filozofické i etické 
roviny zobrazení přírody a environmentu. 
Hlavním navrhovatelem je Petr Kopecký 
z katedry anglistiky a amerikanistiky, 
dále se na něm mají podílet Jan Malura, 
Martin Tomášek, Lubor Kysučan, 
Renáta Tomášková a Parisa Changizi.

Humanitní a společenské 
vědy a jejich výzvy

Sledování literárních textů ve vztahu 
k životnímu prostředí má na FF OU své 
pevné místo. Jedním z akademických 
pracovníků, který se oboru ekokritiky 
dlouhodobě věnuje, je doc. Petr Kopecký 
z katedry anglistiky a amerikanistiky. 
Krajinu jako stěžejní a dlouhodobé 
téma svého výzkumu mají i další 

environment  

nabízí propojení 

hned několika 

vědních disciplín

Nyní je čas podívat 

se na přírodu 

a společnost v mnoha 

souvislostech
»
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akademičtí pracovníci – dr. Martin 
Tomášek a prof. Jan Malura z katedry 
české literatury a literární vědy, kteří se 
zabývají krajinou venkovskou, urbánní, 
přírodní i industriální, jak se promítá 
v české beletrii, poezii či v písních, jak se 
proměňuje v literárním zobrazování od 
renesance po meziválečné období, kdy 
se obraz venkovské krajiny a přírody 
střetává s obrazem strojů, špinavých 
továren a dělnických kolonií. Literatura 
obecně nabízí širokou škálu zobrazování 

krajiny a vztahů člověka k ní, od boje mezi 
divočinou a člověkem, přes podmaňování 
si přírody, její kultivaci až po vize života 
v krajině čistě industriální, vytvořené 
člověkem. Na krajinu však nahlíží spíše 
esteticky než hodnotově. Nyní je ale 
také na humanitních a společenských 
vědách, aby se podívaly na přírodu 
a společnost v mnoha souvislostech 
a umožnily porozumět společenským 
změnám ve vztahu ke klimatické krizi, 
aby společnosti předložily všechny 

nenahraditelné funkce a hodnoty krajiny. 
Aby se na krajinu nenahlíželo pouze jako 
na objekt v přírodním nebo estetickém 
smyslu, ale také na její spirituální, etický, 
psychologický a společenský rozměr. 
Na rozdíl od přírodovědných disciplín 
mohou humanitní a společenské vědy 
přinášet kritické přístupy v souvislosti 
s etickými, filozofickými, společenskými 
a psychologickými dopady v řešení 
hlubších environmetálních krizí 
a díky tomu i leccos predikovat.

Nestačí na krajinu 

pohlížet v jejím 

přírodním nebo 

estetickém smyslu

V posledních letech nabývá na popularitě literatura nazývaná cli-fi (clima fiction). Jedná se o beletrii 
popisující negativní dopady klimatické krize. Autoři těží z přirozené fascinace člověka katastrofickými 
a dystopickými vizemi. Na rozdíl od vědy si beletrie může dovolit fabulovat, přehánět, domýšlet 
a zacházet do krajnosti. Čtenáře láká i vědomí, že tento žánr staví na reálném základu a na vědeckých 
poznatcích. V mnoha případech se jedná o velmi pesimistickou vizi budoucnosti.

Do češtiny je zatím přeložený jen zlomek této literární produkce, obrovský boom zažívá právě 
ve Spojených státech a v Severní Evropě. Přinášíme tři tipy na lehce depresivní cli-fi čtení.

Cli-fi literatura, fenomén dneška

New York 2140  
Kim Stanley Robinson

Jak vypadá odvážná vize New Yorku 
nadcházejícího století? Důsledkem 
stoupání hladiny moře se z každé ulice 
stal kanál a z každého mrakodrapu ostrov. 
Pro obyvatele jednoho bytového domu na 
Madison Square je však New York v roce 
2140 daleko od utopeného města. Najdeme 
zde spoustu postav – od obchodníka na trhu, 
detektiva, správce budovy, internetovou 
hvězdu, dva chlapce, až po dočasné obyvatele 
střechy domu, jejichž zmizení spustí sled 
událostí… Hlavními aktéry tohoto příběhu 
ovšem nejsou postavy, ale samotný New York 
pozměněný rostoucím přílivem. Tato kniha 
je o lásce k New Yorku tak, jak jsme ho znali 
v minulosti, jak ho známe v současnosti, 
ale i o tom, co by se z něj mohlo stát, pokud 
budeme klimatické změny nadále ignorovat.
(dostupná pouze v angličtině)

HISTORIE VČEL 
Maja Lunde

Tři různé osudy ve třech různých dobách, 
které se prolínají v jednom silném 
příběhu, na němž nám autorka ukazuje, 
jak to může dopadnout, pokud nebudeme 
žít v souladu s přírodou a jak fatální 
mohou být dopady v okamžiku, kdy ze 
světa vymizí všechna včelstva. William je 
zklamaný biolog a obchodník s osivem, 
žijící v Anglii roku 1852. Právě se chystá 
postavit zcela nový typ úlu, který jemu 
i jeho dětem zajistí čest a slávu. George 
je včelař, žijící v USA roku 2007 a jeho 
farma bojuje o přežití. On ale doufá, že 
jeho syn bude pro farmu spásou. Tao 
žije v budoucnosti v Číně, v době, kdy 
již včely vyhynuly. Pracuje na ručním 
opylování. Víc, než cokoli jiného chce 
pro svého syna zajistit vzdělání, aby měl 
lepší život, než je ten její.

FLIGHT BEHAVIOUR 
Barbara Kingsolver

Mladá matka objevuje v blízkosti 
svého domova v Appalačském 
pohoří krásný a zároveň děsivý 
zázrak přírody – motýli monarchové 
stěhovaví letos na zimu nemigrovali 
na jih. Je to zázračné Boží poselství 
nebo pozoruhodný úkaz v důsledku 
změny klimatu? Spolu s expertem 
na entomologii Ovidem Byronem 
se vydávají na cestu k rozluštění 
tajemství motýlů monarchů. Tento 
objev mění její život od základu – 
vztahy s rodinou, církví i členy 
komunity. Jsou to však motýli 
monarchové, kteří v tomto příběhu 
dostávají hlavní slovo. Právě jejich 
katastrofická budoucnost děsivě 
a naléhavě poukazuje i na tu naši.
(dostupná pouze v angličtině)

› text Nela Parmová, 
  Veronika  Elisabet Virta

Δ
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je u nás

Není zcela jasné, co přesně 

si pod pojmem ekokritika 

představit. „Vztah člověka 

k přírodě se vyvíjel společně 

s kulturou. Pokud toto 

východisko přijmeme, těžko 

můžeme doufat v zásadnější 

zlepšení životního 

prostředí pouze za pomocí 

ekonomických a techn(olog)

ických nástrojů,“ tvrdí 

doc. Petr Kopecký z katedry 

anglistiky a amerikanistiky, 

jenž se jako jeden z mála 

v České republice ekokritikou 

dlouhodobě zabývá.

pole neorané

Ekokritika 
› text Nela Parmová
› foto Linda Kořená
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téma
Environment

Ekokritika je směr výzkumu, 
který v České republice 

prakticky neexistuje. V tomto 
ohledu by se dalo říct, že jsi v rámci 
ČR solitér. Jak tě napadlo se 
věnovat právě tomuto tématu?
Už od doktorských studií se věnuji 
ekologické literární kritice, která je spíše 
známá jako ekokritika. Ve své disertační 
práci jsem zkoumal, jakým způsobem 
pět kalifornských spisovatelů přispělo 
k formulování principů tzv. hlubinné 
ekologie (významný směr ekologické 
etiky) a k formování radikálního 
ekologického hnutí v USA. Pro mě 
osobně byl formativní výzkumný pobyt 
na Kalifornské univerzitě v San José 
(Fulbrightovo stipendium). Kalifornie 
je stát obrovských kontrastů. Během 
necelých dvou století člověk tamější 
divočinu proměnil k nepoznání. 
Kořistnický a technokratický přístup 
k přírodě a krajině vyprovokoval 
nebývalý rozmach environmentalismu, 
který doprovázelo „zelenání“ legislativy, 

průmyslu i mnoha vědních oborů, 
humanitní nevyjímaje. Na kalifornském 
pobřeží skončil proces kolonizace 
kontinentu, ve kterém byli poraženi 
nejen divoši (Indiáni), ale i divočina. 
Nepřekvapí proto, že právě v Kalifornii 
byl založen Sierra Club, dnes největší 
environmentální organizace na západní 
polokouli. Kalifornie je laboratoří nejen 
pro geology a biology, ale i pro humanitní 
a společenské vědce, protože mnohé 
procesy a tendence lze poprvé sledovat 
právě tam. I proto někteří experti tvrdí, že 
vlny budoucnosti se tříští o kalifornské 
útesy. S trochou nadsázky se dá říci, 
že dnešní problémy Kalifornie bude 
řešit zítra zbytek Ameriky a pozítří 
celý svět. Kalifornii i v tomto roce 
postihly nebývalé vlny veder a požáry, 
které vědci přičítají především změně 
klimatu. Stále více vědců tvrdí, že to, co 
bylo dříve extrémem, stává se normou. 
Obraz Kalifornie jako ráje na zemi se 
vytrácí, v poslední době se o tomto 
státu píše a mluví spíše jako o infernu.

(?) klimatolog Radim 

Tolasz usvědčil 

Václava Klause 

z diletantství, kdo 

ale kdy slyšel 

o  Radimu Tolaszovi?
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Ekologiká a environmentální 
témata tě zajímají dlouhodobě, 

proč se jim v ČR nevěnuje větší 
pozornost? Nezaspali jsme malinko 
dobu ve vztahu k zahraničí?

Na to neexistuje jednoduchá odpověď. 
Je ale dobré připomenout, že ekologii 
tematizoval už český disent a zůstala 
prioritou i bezprostředně po sametové 
revoluci. Z postu ministra životního 
prostředí v té době definovali veřejnou 
debatu respektovaní odborníci / 
ekologové, jmenovitě Josef Vavroušek, 
Ivan Dejmal či Bedřich Moldan. Brzy 
je však vystřídal Václav Klaus, který 
hlavně jako prezident opanoval veřejnou 
debatu o ekologických tématech. 
Přední český klimatolog Radim Tolasz 
(působí na ostravské pobočce Českého 
hydrometeorologického ústavu) a jediný 
český člen Mezivládního panelu pro 
změny klimatu přitom jednoznačně 
usvědčil Klause z diletantství v oblasti 
klimatologie a jeho pohled označil za 
„odborně nesprávný, zavádějící a často 

záměrně manipulativní“. Otázka zní, 
kolik lidí kdy slyšelo o Tolaszovi. A kolik 
lidí bylo vystaveno desítkám textů a sérii 
knih Václava Klause na toto téma. Dnes 
je situace lepší, klimaskeptické názory 
se rozmělňují ve virtuálním prostoru, 
hlavně na dezinformačních webech. Je 
ale také třeba říci, že ani tak radikální 
klimaskeptik jako prezident Václav Klaus 
nedosáhl toho, co se povedlo Donaldu 
Trumpovi za krátkou dobu v USA. Po 
jeho nástupu do funkce byly z webu 
federální Agentury pro ochranu životního 
prostředí staženy veškeré informace 
o změně klimatu, výzkum v oblasti 
změny klimatu se snaží omezit i na 
dalších úrovních. Systematicky eliminuje 
nepohodlnou vědu, což je děsivé. 
Naštěstí americká vědecká obec není 
tak závislá na státu jako třeba ta česká.

Jaký prostor je ve vědě či 
veřejném prostoru věnován 

ekokritice ve Spojených státech?
V USA jde o kultivované a rychle se 

rozvíjející pole bádání. Na některých 
amerických univerzitách existují místa 
se specializací na literaturu a životní 
prostředí. Na poslední oborové konferenci 
v Kalifornii předneslo příspěvek kolem 
pěti set akademiků. U nás je ekokritika 
pole téměř neorané, setkáváme se zatím 
spíše s ojedinělými výhonky. Třeba 
Erazim Kohák a Václav Cílek ve svých 
knihách občas pracují s literárními texty 
s ekologickou tematikou, i když určitě 
nejsou ekokritiky v pravém smyslu 
slova. Na úrovni kvalifikačních prací se 
situace pomalu začíná měnit k lepšímu. 
A to i na naší fakultě. Koneckonců 
dvě vynikající studentky ‑ekokritičky 
se představily i v rozhovorech ve 
fakultních periodikách – Parisa 
Changizi a Karla Rohová. V českém 
literárněvědném bádání se krajina 
zkoumá hlavně z estetického hlediska. 
Potěšující zpráva je, že i v tomto směru 
vynikají ostravští bohemisté, zejména 
Jan Malura a Martin Tomášek.

(?)

(?)
»
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Mohou humanitní nebo 
společenské vědy nějak 

přispět k otázce environmentu 
či k ochraně přírody? Kde se 
nacházejí ony styčné plochy?
Ekokritika takovou styčnou plochou 
je, jak už signalizuje název. Ekokritik 
by měl jistě být ekologicky gramotný. 
Jednou z premis je, že ekologická krize 
je také krizí kulturní či hodnotovou. 
Vztah člověka k přírodě se vyvíjel, 
společně s kulturou. Není konstantní 
ani v čase, ani v místě. Určuje ho kultura 
v širším smyslu slova. Pokud toto 
východisko přijmeme, těžko můžeme 
doufat v zásadnější zlepšení životního 
prostředí pouze za pomocí ekonomických 
a techn(olog)ických nástrojů. Kořen 
problému je hlouběji. V oblasti ochrany 
přírody začínají hrát stále větší roli 
například ekopsychologové. Jejich 
výzkumy prokazují, že strašení (např. 
klima ‑alarmismus) je kontraproduktivní. 
Také je zjevné, že vzdělání a inteligence 
s ekologickými postoji souvisí 
mnohem méně, než jsme si mysleli. 
Ne náhodou i v Evropě sledujeme 
vzestup humanitní environmentalistiky 
(environmental humanities), tedy oboru, 
který v českém prostředí uvedla do 
života profesorka Librová na MU 
v Brně. Na rozdíl od ekokritiky se 
neváže hlavně na literární a kulturní 
studia, prim zde hraje environmentální 
historie, geografie, filozofie, sociologie, 
antropologie atp. Obecným cílem 
disciplíny je doplnit a kontextualizovat 
environmentální vědy, a to s důrazem 
na kritické myšlení, dějiny, kulturně 
orientovanou analýzu, estetiku či etiku.

K čemu může přispět 
ekokritika v literatuře jako 

téma badatelského zájmu? Lze 
tam vysledovat nějaké možnosti 
inspirace či upotřebitelnosti?

Nejvýznamnější americký ekokritik 
Lawrence Buell má za to, že ekologická 
krize zahrnuje i krizi představivosti. 
Abstraktní jazyk přírodních věd či tvrdá 
data ne vždy umí efektivně vyjádřit 
naléhavost problému. Umělecká 
imaginace někdy dokáže mnohem 
působivěji a jasněji ukázat, jak se svět 
promění v důsledku klimatických změn. 
Vyniká v tom třeba žánr ekologické 
dystopie (v menší míře i utopie). 
A poetické vyjádření podle některých 
má větší potenciál formovat či změnit 
postoj k přírodě než věda. Obrovská vlna 
environmentalismu v USA v šedesátých 
letech 20. století se vzedmula do značné 
míry díky knize Rachel Carsonové 
Tiché jaro. Jak víme, efekt emoce a také 
obrazu je dnes velký. I proto je také film 
důležitým médiem z hlediska ekokritiky 
a samozřejmě postojů veřejnosti 
k ekologickým tématům. Třeba kasovní 
trhák Avatar zasáhl mnoho lidí i kvůli 
environmentálnímu poselství, konkrétně 
působivému ztvárnění zneužití přírody 
a přírodních národů. A třeba poezie 
kalifornského básníka Robinsona 
Jefferse, které jsem se intenzivně věnoval, 
měla také prokazatelný dopad jak na 
environmentální hnutí a (po)vědomí 
veřejnosti, tak na odbornou debatu 
v oblasti ekofilozofie a ekokritiky. Podle 
Jefferse „věda obvykle rozebírá skutečnost 
na kousky, aby došla k objevům. Pitvá 
a analyzuje. Poezie je spojuje dohromady, 
a produkuje tak srovnatelně hodnotný 

objev, který je zároveň tvůrčím 
počinem. Objevuje se něco nového, 
co sám autor předtím nevěděl, a něco 
nového vzniká“. A ekokritici by tyto 
originální pohledy a vhledy měli vnášet 
do odborné a ideálně i veřejné debaty.

Za žádoucí osobně považuji prolnutí 
přírodních věd a tzv. environmental 
humanities. Užší spolupráce může 
být přínosná pro obě strany. V mnoha 
západních zemích už k tomuto 
překonávání hranic oborů dávno 
dochází. Vloni jsem strávil týden na 
University of California Davis, která 
patří v oblasti přírodních věd ke špičce 
i díky interdisciplinárnímu pojetí studia 
i vědy, které tam systematicky začali 
budovat již v devadesátých letech. 
Součástí tohoto trendu byl i program 
Příroda a kultura, u jehož zrodu stál 
básník Gary Snyder. Ten ve svých 
básních a esejích píše o pozapomenutých 
kulturách kalifornských Indiánů, kteří 
žili v hojnosti a za sebou nechali jen 
nepatrnou ekologickou stopu, zatímco 
novodobá kolonizace během necelých 
dvou století dramaticky proměnila 
přírodní podmínky státu. V kombinaci 
se změnou klimatu se toto prostředí 
stává stále hůře obyvatelné. Snyder mj. 
ukazuje staré indiánské praktiky, které 
mohou napomoci k navrácení rovnováhy 
a odvrácení zničujících přírodních 
katastrof (vysazování původních 
druhů travin, preventivní žďáření atp.). 
Některé z nich už jeho kolegové z UC 
Davis uvádějí úspěšně do praxe.

Umělecká imaginace 

dokáže působivěji 

ukázat, jak se svět 

promění v důsledku 

klimatických změn

(?)

Δ

(?)
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pouze

může být  Aktivista
který jde i člověk,

příkladem

Magdalena Michlová je absolventkou 

oboru sociologie Filozofické fakulty 

OU a už během studia se zapojovala 

do nejrůznějších spolků a aktivit. 

Sama říká, že aktivismus je pro ni věcí 

osobní, bytostnou, samozřejmou.  

Má potřebu nějakým způsobem 

zasáhnout do veřejného života, podílet 

se na tom, jak bude žít a pomáhat tam, 

kde cítí, že je to potřeba. Dalo by se 

říct, že je aktivistkou jak občanskou, 

tak profesionální. Kromě angažování 

se v lidskoprávním aktivismu 

a enviroaktivismu je také zaměstnaná 

v obecně prospěšné společnosti 

Vzájemné soužití pomáhající rodinám 

ve vyloučených lokalitách.

› text Nela Parmová
› foto Jana Hájková
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Vidíš rozdíly mezi různými 
druhy aktivismu? Například 

mezi enviroaktivismem a aktivismem 
bojujícím za lidská práva?

V poslední době se ukazuje, že 
environmentální aktivismus je 
momentálně aktuálnější, protože 
klimatické změny a další problémy 
s nimi spojené na nás čekají mnohem 
dřív, než bychom si mysleli. Nevyhneme 
se jim a jsou nezvratné, což je asi 
ten největší rozdíl od ostatních typů 
aktivismu. I z toho důvodu si pak 
mnohdy enviroaktivisté vybírají o něco 
radikálnější postupy ve snaze informovat 
nebo něco měnit. Cítí tu závažnost, 
aktuálnost a nezvratnost problému, 
i to, že se nejedná o lokální problém, 
ale o problémy zasahující celý svět. 
Důsledky budou pociťovat všichni, 
ale nejvíce postižené budou nejchudší 
země – v této souvislosti se málo mluví 
třeba o klimatické migraci, která zasáhne 
i nás. A právě tady se enviroaktivismus 
potkává s aktivismem lidskoprávním.

Není to právě ten radikální 
proud enviroaktivismu a s ním 

spojená jistá hysterie, která může 
být ve výsledku kontraproduktivní, 
která může celé věci uškodit?
Já tyto projevy nechápu jako hysterii, 
ale jako nutné vyústění zoufalosti, 
kterou moje generace cítí. Ty aktivistky 
a aktivisté, co znám, se snaží jakékoli, 
„hysterii“ vyhnout, ale určitě zde může 
zaznívat právě určitá frustrace, strach, 
ale i vztek, že o věcech, které se týkají 
především mé generace a mých potomků, 
rozhodují lidé, teď to bude znít trochu 
surově, jichž se to už tolik netýká.

Do jisté míry by se dalo říct, 
že Greta Thunberg je mluvčí 

vaší generace. Někteří politici ji 
obviňují právě z hysterie, z účelové 
manipulace. Co si o tom myslíš?
Společně s manželem jsem Gretiny 
projevy překládala do češtiny pro 
Broken Books a pravdou je, že všechny 

své výstupy, i ty jevící se jako poplašné, 
podkládá fakty z vědeckých konferencí 
a panelů, a na tom si hodně zakládá. 
Samozřejmě jde o tu formu. Za mě by bylo 
v pořádku, i kdyby byla její vystoupení 
záměrně emotivně vyhrocená, je to 
způsob prezentace nějakého závažného 
problému. Je to stejné, jako když dáváme 
na Facebook nějaký příspěvek, taky 
přemýšlíme o tom, jak bude laděný, aby 
nějak zapůsobil, účinkoval. A pokud 
jsou její výstupy upřímným projevem 
zoufalosti, pak tomu rozumím ještě 
mnohem víc. Greta sama navíc vždycky 
připomíná, že její prožívání je dosti 
specifické kvůli aspergerovu syndromu, 
který je u ní diagnostikován. Své 
jednání vždy vysvětluje tak, že pro ni 
je všechno buď černé nebo bílé – a mně 
to tím pádem všechno dává smysl.

Co bys ty sama považovala 
za velký úspěch, kdyby 

se enviroaktivistům podařilo 
prosadit v České republice?
Určitě prosazení konce uhelných 
elektráren do nějakého rozumného 
data s perfektně vypracovaným plánem 
pro spravedlivý přechod. To znamená, 
že by to nebylo za dvacet let, ale ani za 
rok, často se mluví třeba o roce 2030, 
některé zastaralé elektrárny by ale měly 
zavřít už dříve. Příliš dlouhá doba by 
spustila další nezvratné procesy, příliš 
krátká by zase měla likvidační dopad na 
zaměstnance a přidružená průmyslová 
odvětví. Vím, že spousta vědců a vědkyň 
pracuje na strategiích spravedlivého 
přechodu, který by restartoval regiony, 
pracovní místa dokázal nahradit 
novými, které by s sebou nové způsoby 

získávání energie nesly. Vím, že tyto 
strategie existují a řada modelových 
příkladů ukazuje jejich funkčnost.

Jak probíhá komunikace 
mezi aktivisty, státní 

správou, samosprávu a firmami?
Většina aktivistů a aktivistek se snaží 
dávat důraz na to, že správný aktivismus 
nechce ohrozit ničí práci. Většinou se 
setkávám s tím, že úřednice a úředníci 
s námi souhlasí, jsou nám nakloněni, 
ale opírají se o byrokratické překážky, 
vždy je tam zkrátka to velké ALE, 
které znemožňuje jakékoli změny.

Došla jsi v této souvislosti 
k nějaké deziluzi? Zažila 

jsi nějaké vyloženě zklamání?
Nejvíc negativní zkušeností jsou pro 
mě asi reakce bezprostředního okolí. 
Setkávám se s tím, že lidé si často 
sami vytáhnou to téma a chtějí mě 
konfrontovat, přestože jim já osobně nic 
nenutím, což je také častý stereotyp – 
že aktivisté nemluví o ničem jiném 
a nedokáží se o věcech, které je trápí, 
nebavit, nepřesvědčovat. Taky mě trápí 
velmi malá nabídka společenskovědních 
oborů zaměřených na environmentální 
problematiku, přitom právě v této oblasti 
se nabízí opravdu široká, a hlavně velmi 
aktuální škála témat. Chybí mi nabídka 
předmětů, které se více soustředí na 
současné problémy, systém je rigidní 
a neumí rychle reagovat. V tomto ohledu 
jsou třeba mnohé umělecké obory daleko 
pružnější, více sledují současné proudy.

Co by sis konkrétně 
představovala?

Představuji si silně interdisciplinární, 
kriticky zaměřené obory nebo předměty 
analyzující současné jevy a procesy, 
které by kombinovaly různé vědecké 
přístupy, kulturní analýzy, uměleckou 
i literární tvorbu. V zahraničí – a snad 
i v Česku – mé představě asi nejvíce 
odpovídají kulturální studia. U nás 
se tomu, pro mě poměrně nečekaně, 

O věcech, které se 

týkají především mé 

generace, rozhodují 

lidí, jichž se to už 

tolik netýká

(?)

(?)

(?)

(?)

(?)

(?)
(?)
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přibližují některé katedry informatiky 
nebo speciální umělecké obory.

Co ty sama děláš 
pro to, abys byla 

environmentálně zodpovědná?
Bohužel vím, že ta individuální rovina 
vůbec nestačí. I z toho důvodu zažívám 
vnitřní boj, že má snaha vychází vniveč, 
přes to se ale snažím dělat věci tak, 
jak bych si přála, aby je dělali všichni. 
Snažím se žít vegansky, protože 
za velký environmentální problém 
považuji průmyslový chov zvířat. 
Nakupuju lokální potraviny, eliminuju 
plasty a celkově nákup zbytečností. 
Vyškrtla jsem rychlý módní průmysl, 
preferuji hromadnou dopravu.

To jsou všechno pozitivní 
kroky. Čím si vysvětluješ, že je 

aktivismus vnímán tak negativně?
Je to celkový diskurz způsobený tím, 
jak se o aktivismu informuje v médiích. 
Většina lidí ho má spojený s něčím 
vyhroceným, zbytečným, s něčím, co má 
sice reálné základy, ale dělá se to špatně, 
příliš intenzivně, nátlakově. Osobně 

chápu aktivismus mnohem šířeji, třeba 
tím, že jde člověk jenom příkladem, to 
ale není mediálně zajímavé. Kdysi jsem 
si také pod aktivismem představila jen ty 
nejviditelnější demonstrace a protesty, 
brzy jsem ale samu sebe vyvedla z omylu. 
Formou aktivismu jsou i angažované 
dokumentární filmy, angažované umění. 
Paralelně jsem ale hrozně vděčná i za ty, 
kteří se jdou přivázat k tomu rypadlu. 
Možností angažování se je pestrá 
paleta a mnohdy se krásně doplňuje.

Dokážeš si představit nějakou 
vyloženě škodlivou podobu 

aktivismu, od níž se distancuješ?
Škodlivá pro veřejnost i aktivismus 

samotný je snaha přesvědčovat 
nepřesvědčitelné. Pochopila jsem, 
a nejen já, že cílit se má tam, kde jsou 
dveře alespoň pootevřené. Bušení na 
zavřené nebo přímo zamčené dveře 
způsobí jenom bolest vlastních pěstí 
a ničemu to nepomůže. Na druhou 
stranu je to něco, co se posouvá a je 
nutné to sledovat. Určitě je špatně, 
když enviroaktivismus nebere ohled na 
socio ‑ekonomickou rovinu problému, 
nevidí dopady na lidi. Ale podle mého 
názoru a zkušenosti většina tuzemských 
kolektivů tuto rovinu reflektuje.

Z pohledu generace, která 
zažila totalitu, si dnes žijeme 

nad poměry dobře, v míru, svobodě 
a demokracii, v právním státě. Není 
enviroaktivismus jen generačním 
bojem, bojem, který si potřebuje odžít 
každá generace, aby dala najevo, že je 
zde, že po ní něco zůstane? Že vlastně 
není proti čemu se vymezovat…
Moje generace nevidí svět v klidu, míru 
a demokracii. Pokud existují skupiny, 
které pociťují bezpráví, pak o zdravé 
demokratické společnosti mluvit 

Určitě je špatně, 

když enviroaktivismus 

nebere ohled na socio-

-ekonomickou rovinu 

problému

(?)

(?)

(?)
(?)
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studentům

nemůžeme. Nerada bych generalizovala, 
spousta mých vrstevníků a vrstevnic 
určitě necítí potřebu za něco bojovat, ale 
pak je tu jiná část lidí různého věku, kteří 
ten svět tak idylicky nevidí a cítí potřebu 
s tím něco udělat. Tím pádem to nemůže 
být nazváno generačním bojem. On je 
tedy asi nějaký generační boj přirozený, 
ale v tomto případě ho nevidím.

Jsou to dva roky, co jsi 
ukončila studium na FF 

OU, takže ještě jistě máš nějaké 
vazby a znáš studentské struktury 
na Filozofické fakultě. Jaký je na 
FF OU studentský aktivismus?

Pamatuji si, že už když jsem nastoupila 
na Filozofickou fakultu, překvapilo 
mě, že zde není moc studentských 
spolků, myslím těch aktivistických. 
Nerada se pouštím do srovnávání, ale 
vím, že některé větší univerzity, což 
je asi logické vzhledem k měřítku, 

takových spolků mají mnoho. Vím, 
že problém není tak jednoduchý, že 
Ostrava je specifické město se specifickou 
náladou a zatížením. Bylo zde poměrně 
těžké na sebe nabalit nějaké studenty 
a studentky. Na druhou stranu musím 
říct, že moje katedra mi vždycky byla 
oporou v mých aktivitách, kdykoli jsem 
mohla vylepit jakýkoli letáček, kdykoli 
jsem mohla promluvit v rámci nějakého 
předmětu, takže podpora ze strany 
katedry byla skvělá. Spíš mě tedy mrzel 
ten nedostatečný zájem studentů.

podpora ze strany 

katedry byla skvělá. 

Spíš mě tedy mrzel 

ten nedostatečný 

zájem studentů

(?)
Δ
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Nejrůznější vládní opatření proti 

šíření onemocnění COVID-19 nám 

nedovolují příliš cestovat. S maďarskou 

studentkou oboru Čeština pro cizince 

při katedře českého jazyka Annou 

Laurou Kolláth se však můžeme podívat 

do japonské Šibuje či do Maďarska, 

tentokrát prostřednictvím literatury. 

Anna L. Kolláth je mladou maďarskou 

překladatelkou. Jejím prvním větším 

překladatelským počinem byla kniha 

Anny Cima Probudím se na Šibuji. „Ta 

kniha si mě vybrala. Všechno se stalo 

i díky šťastné náhodě,“ přiznává. 

Zveme nejen na její knižní tipy, ale 

i k inspirativnímu čtení pro všechny 

začínající překladatele.

a zpět ‹–

Z Ostravy
–› do Šibuje,

–› Budapešti–›
–›

–›

–›

› text Nela Parmová
› foto Jana Hájková
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„Je geniální, jak autorka propojila tři 
příběhy. Myslím, že umí skvěle pracovat 
se stylem, umí zachytit postavy. Je to 
strašně chytrá věc,“ přibližuje mladá 
překladatelka knihu Probudím se na Šibuji. 
Dveře k nakladateli jí otevřela účast 
a ocenění v překladatelské soutěži Cena 
Susanny Roth organizované Českými 
centry a Českým literárním centrem, 
zřizovaným Moravskou zemskou 
knihovnou v Brně. Právě zde se jí do ruky 
dostal úryvek z této knihy. „Ta kniha si 
mě vybrala. Až při slavnostním vyhlášení 
soutěže jsem zjistila, že se nakladatel 
ještě před soutěží domluvil s Českým 
centrem v Budapešti, že knihu vydá 
v překladu vítěze soutěže. A tím jsem 
byla já. Byla to velmi šťastná náhoda, 
která mi nastartovala překladatelskou 
kariéru,“ dodává s úsměvem Anička.

Vítězství v soutěži jí zajistilo první 
„velký“ literární překlad. Do té doby 
překládala spíše kratší útvary jako jsou 
povídky nebo komerční texty. Annu 
čekaly hodiny a hodiny konzultací 

s japanoložkou, s českými kamarády 
i s autorkou knihy Annou Cima. „Nejtěžší 
na tom byly asi přepisy japonských 
jmen, což má striktní pravidla a vlastně 
japonské reálie jako celek. Hodně jsem 
konzultovala s japanoložkou z nadace 
Japan Foundation a také s autorkou, 
které jsem poslala přibližně tři strany 
otázek. Problém mi dělal i český 
slang, ten jsem konzultovala se svými 
českými kamarády,“ přiznává Anička.

S autorkou knížky jí pojí nejen věk 
(od sebe je dělí přibližně tři roky), 
ale i zkušenost života v cizí zemi. 
I o tomto pocitu vypráví tato kniha, 
o pocitu osamocení, neporozumění, 
neschopnosti najít si své místo uprostřed 
velkoměstské společnosti. Kniha se dá 
chápat z mnoha úhlů pohledů, v tom 
tkví její výjimečnost. Můžeme ji vnímat 
jako krásný milostný román ve více 
rovinách, jako geniální propojení beletrie 
s vědou i jako filozofické zamyšlení nad 
prostorem a časem. Pro Aničku to byla 
kniha hlavně o poznání cizí kultury. 

Ona sama totiž tak trochu „uvízla“ 
v České republice, podobně jako hlavní 
hrdinka Jana v knize Probudím se na 
Šibuji. „Po střední škole jsem si nebyla 
jistá, co chci vlastně studovat. Zajímaly 
mě slovanské jazyky, tak jsem si řekla, 
že půjdu do ciziny. Zúčastnila jsem se 
programu European Voluntary Service 
(dnes European Solidarity Corps), poslala 
jsem několik přihlášek do slovansky 
mluvících zemí a nejdříve mě přijali do 
Zlína,“ vysvětluje svou neplánovanou 
cestu k češtině. Za posledních 8 let, 
kdy se češtině věnuje, vystřídala 
pobyty ve Zlíně, Brně, Budapešti 
a nyní studuje posledním rokem 
magisterský stupeň Češtiny pro cizince 
na ostravské katedře českého jazyka.

Mezi maďarskou 
a českou literaturou
Úspěšný knižní překlad náročného textu 
utvrdil Aničku v přesvědčení, že se chce 
překladu věnovat naplno. „Určitě bych 

Anna Laura Kolláth studuje druhým rokem 
magisterský stupeň oboru Čeština pro 
cizince při katedře českého jazyka. Nikdo ji 
neoslovuje jinak než česky Aničko.

›

rubrika > 

MY VE SVĚTĚ, 

SVĚT V NÁS 



OFFLINE > 

filozofická 

fakulta OU > 

Podzim 202029

v překládání ráda pokračovala, protože 
mě to vlastně baví, a to jak komerční 
překlady, které jsou z finančního hlediska 
perspektivnější, tak ty literární, kde je 
možnost projevit více kreativity,“ dodává. 
Aktuálně hledá další zajímavé knížky 
k překladu. Do ruky se jí dostala prvotina 
Praskliny od Kláry Vlasákové, pro kterou 
nyní hledá maďarského nakladatele. 
„I tato kniha je trošku filozofická, ale dá 
se číst jako příběh. Má v sobě prvky sci‑
‑fi, ale v zásadě se jedná o společenský 
román, v němž autorka řeší současné 
jevy, jako je třeba krize bydlení, deprese 
nebo automatizace.“ Anička zároveň 
pracuje i na dalších překladech, například 
steampunkového románu Pelyněk 
Daniela Tučka. Vedle překladu ráda čte 
české i maďarské autory. Svým českým 
kamarádům doporučuje maďarského 
klasika Sándora Máraie ze začátku 
20. století, jenž zachycuje především 
Maďarsko a Budapešť v počátcích 
minulého století. Poslední knihou, kterou 
si sama s chutí přečetla je kniha Vycpaný 

barbar Gergely Péterfyho, jež vyšla 
také v češtině u nakladatelství Dybbuk 
v roce 2017. Ačkoli se jedná o současného 
autora, jeho román popisuje Maďarsko 
na přelomu 18. a 19. století. „Je to příběh 
jednoho maďarského obrozence a jeho 
přítele černocha. Hned v úvodní kapitole 
je scéna, kdy manželka hlavního hrdiny 
stojí v muzeu ve Vídni před vitrínou a v ní 
je právě onen manželův přítel černoch – 
vycpaný barbar,“ přibližuje příběh.

Svou budoucnost má Anička spojenou 
s češtinou a Českou republikou. 
„V Ostravě jsem spokojená. Mile mě 
překvapila, je pro mě přiměřeně velká 
a líbí se mi tady kulturní scéna. Taky 
mi připomíná město, v němž jsem 
studovala střední školu, i proto jsem 
si jako téma diplomové práce vybrala 
uliční názvy v Ostravě a v Miškovci, na 
němž pracuji pod vedením doc. Davida.“ 
Nebojí se, že by se s češtinou neuživila. 
Naopak. „O češtinu je v Maďarsku 
zájem. Mám zájemce o lekce češtiny, 
často pracují u českých firem nebo je 

prostě jenom zajímá česká kultura. 
Když jsem pracovala jako stážistka pro 
České centrum v Budapešti, společně 
s dalšími lektory jsem vedla skupinové 
kurzy, které dohromady navštěvovalo 
70–80 posluchačů. Maďaři milují 
českou kulturu, a hlavně české pivo 
a hospody,“ uzavírá s úsměvem Anička.

Anna Laura Kolláth je v ak. roce 
2020/21 stipendistkou International 
Visegrad Fund, která podporuje 
akademickou mobilitu napříč zeměmi 
střední a východní Evropy.

Vítězství v překladatelské soutěži 
a náhoda přivedla Aničku k překládání do 
maďarštiny knižní prvotiny Anny Cima 
Probudím se na Šibuji.

›

Δ
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„Popularizace patří k důležitým 
pilířům univerzit,“ tvrdí odborník na 
soudobé dějiny a didaktik dějepisu 
Václav Kaška. Od 1. září rozšířil 
řady akademických pracovníků na 
katedře historie Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity.

 „Otevírají se pro mě nové možnosti 
bádání, ve zdejších archivech bude 
spousta zajímavého materiálu, který 
pomůže osvětlit, jak režim před rokem 
1989 fungoval. Těším se, že postupně lépe 
pochopím minulost tohoto regionu,“ říká 
historik, jehož hlavní oblastí zájmu jsou 
dějiny komunismu a Komunistické strany 
Československa po roce 1945.

Věda, výuka a popularizace
Sám pochází z východních Čech. Na 
Masarykově univerzitě v Brně vystudoval 
historii, zeměpis a češtinu. Po ukončení 
magisterského studia vyučoval třináct 
let dějepis na gymnáziu a zároveň 
pokračoval v doktorském studiu. Díky 
kontaktu s praxí i teoretické průpravě 
dostal od nakladatelství Didaktis 
nabídku podílet se na nových, poměrně 
inovativních učebnicích dějepisu pro 
období 19.–20. století, po nichž byla ze 
strany učitelů základních a středních 
škol velká poptávka. „Vidím, že pohled 
na soudobé dějiny se mění, ubírá se učivo 
o pravěku a starověku a učitelé se více 
věnují dějinám po druhé světové válce,“ 
všímá si dr. Kaška.

Právě učitelé se stále potýkají 
s metodami výuky nejnovějších dějin. 
I z toho důvodu vznikl ministerský 
projekt s názvem „Zkvalitnění a inovace 
přípravy budoucích učitelů na MUNI“, 
jehož řešitelem je Filozofická fakulta 
Masarykovy univerzity v Brně. Jedním 
z výstupů tohoto projektu je Didaktická 

dílna, což je nový předmět, jenž na 
brněnské univerzitě vede právě Václav 
Kaška. „Samotný předmět je zaměřený 
hodně na praxi, seminaristům umožňuje 
vyzkoušet si simulované hodiny a nové 
možnosti, jak školní praxi inovovat. 
V posledních několika letech se didaktika 
dějepisu hodně vyvíjí, vychází například 
z kanadských didaktik zaměřených na 
historickou gramotnost, snažíme se tedy 
hodiny dějepisu na základních a středních 
školách dovést k větší práci s prameny, 
naučit studenty opřít se o vlastní 
badatelské úsilí a minulost prozkoumat 
a pochopit z různých dobových perspektiv, 
aniž bychom z nich dělali profesionální 
historiky. Kromě práce s rozmanitými 
dokumenty, včetně samozřejmě 
audiovizuálních, jde například o pochopení 
příčin a následků událostí nebo 
perspektivu trvání a změny. Neznamená 
to, že škrtneme faktografii a nahradíme ji 
planým přemítáním, nestavěl bych tyto 
dvě oblasti proti sobě, jak se to někdy dělá. 
Důležitá je badatelská otázka, na níž žáci 
a studenti hledají odpovědi,“ přibližuje 
jeden z výstupů projektu, na němž se 
Václav Kaška aktivně podílí.

Václav Kaška vedl například také 
známý magazín Živá historie a přiznává, 
že popularizace ho nejen baví, ale vedle 
výuky a vědecké činnosti ji považuje 
za klíčovou roli univerzit. „Je třeba si 
uvědomit, že vysoké školy vykonávají 
veřejnou službu, nesmíme se proto 
zavírat do slonovinové věže. Zejména 
u humanitních věd je třeba zvyšovat 
prestiž, neboť právě ty někdy mají v České 
republice složitou pozici, jakkoli jsou pro 
posilování aktivní občanské společnosti, 
která umí polemizovat i nacházet 
konsenzus, nenahraditelné a důležité,“ 
upozorňuje dr. Kaška. V ideálním 
případě by podle jeho názoru mělo 

dojít k propojení a vzájemné symbióze 
univerzity, města a komunit.

Tři knižní tipy pro zájemce 
o nejnovější dějiny
Odborníků i učitelů zaměřených na 
moderní dějiny postupně přibývá. Pro ty, 
kteří mají zájem dovědět se něco bližšího 
o nejnovějších dějinách, má Václav 
Kaška tři knižní tipy. „Pokud bych se 
zaměřil na české a československé dějiny, 
doporučil bych knížku Milníky moderních 
českých dějin: Krize konsenzu a legitimity 
v letech 1848–1989 od historiků Jakuba 
Rákosníka, Matěje Spurného a Jiřího 
Štaifa. Autoři malinko nabourávají 
zažité stereotypy ze středních škol, což 
považuju za důležité, protože historie 
je věda, jež se interpretačně neustále 
posouvá, dosažené poznání je dříve 
či později revidováno o toto neustálé 
znovupromýšlení, protože žádný závěr 
o minulosti není definitivní, což by mělo 
být i jedním z cílů výuky dějepisu na 
všech stupních škol,“ vysvětluje, v čem 
je publikace výjimečná. Pro nehistoriky 
doporučuje knihu Jana Křena Dvě 
století střední Evropy, kterou označuje za 
syntézu přesahující geografický rámec 
českých zemí a Československa určenou 
širší veřejnosti nebo knihu Jiřího Suka 
Labyrintem revoluce, jež obdržela hlavní 
cenu Magnesia litera Kniha roku 2003. 
Jedná se o historickou analýzu dění 
na sklonku roku 1989 a přechodného 
období od ledna do parlamentních voleb 
v červnu 1990. Ačkoliv vyšla už před lety, 
její četba je stále přínosná, neboť kromě 
skvělého čtenářského zážitku poskytne 
i dostupnými prameny podložené 
odpovědi na různé konspirační teorie, 
které se kolem Sametové revoluce šířily 
a kupodivu stále a možná i silněji šíří.

> Neměli bychom se zavírat  
   do slonovinové věže <
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Katedra filozofie je pracovištěm, 
kde je mnoho mladých vědecky 
úspěšných badatelů zabývajících 
se současnou, moderní filozofií. 
Další novou mladou kolegyní na 
Filozofické fakultě je odbornice na 
logiku a historii logiky. „Nejsem ten 
subtilní dumající filozof, mám ráda 
matematický, přísně analytický 
a jasný přístup,“ tvrdí o sobě Zuzana 
Rybaříková.

Zuzana Rybaříková pochází z Havířova. 
Na Univerzitě Palackého v Olomouci 
studovala historii a filozofii. Přestože 
původně chtěla být učitelkou, nakonec 
si zvolila jinou cestu. „Logika mě prostě 
nadchla, hrozně mě baví a já doufám, 
že mi snad i jde,“ dodává. Po ukončení 
doktorského studia se zapojila do 
vědeckého projektu výzkumného 
centra Nové technologie Západočeské 
univerzity v Plzni, kde naplno využila 
své schopnosti analytického myšlení 
a syntézy při zpracování databáze 
technologií rozšiřujících lidskou kognici. 
„Také na těchto pracovištích se mohou 
uplatnit filozofové, tedy lidé, co umí 
pracovat s texty, umí je vyhodnotit, 
analyzovat a syntetizovat.“ Právě 
v propojení informatiky, kybernetiky 
a filozofie vidí velké možnosti uplatnění 
absolventů filozofie. Rovněž nejrůznější 
evropské projekty a fondy cílí na 
výzkumy zabývající se etikou a možnými 
dopady digitálních technologií na lidskou 
společnost i člověka, v této oblasti je 
podle Zuzany Rybaříkové stále velký 
prostor pro nejrůznější výzkumné 
záměry.

Přesto se odborně zabývá zejména 
historií logiky, která ji také nejvíce baví. 
„Na logických systémech samotných mě 
baví, že jsou tvořivé. Baví mě sledovat, 

proč si někdo vybral právě tento logický 
systém a jakým způsobem přichází 
k důkazům, zda skrze ten systém dokáže 
něco prokázat. Logika není jenom jedna. 
Je mnoho logických systémů, které jsou 
často využívány jako nástroj, s nímž 
filozofie dál pracuje. Takže sleduji i to, 
jak v minulosti používali logiku třeba 
ve filozofii vědy, k definici pravdy nebo 
jak využívali moderní logiku k tomu, 
aby zkoumali historii logiky,“ přibližuje 
svou práci. Odborně se zabývá polskými 
logiky z tak zvané Lvovsko ‑varšavské 
školy a zakladatelem moderní temporální 
logiky Arthurem Priorem. Zajímá ji 
moderní přístup logiky k času, jak lze čas 
logicky uchopit.

Filozofie nemá produkovat jen 
další vědce filozofy
„Během studia nám vyučující 
zdůrazňovali, že je přínosné studovat 
filozofii s dalším oborem, abychom se 
byli schopni podívat například na historii 
z pohledu filozofa, tedy řešit otázky, které 
už přesahují samotný obor historie,“ 
vysvětluje jednu z výhod dvouoborového 
studia. Logika a filozofický základ ji 
umožňují vytvořit určitou nástavbu 
k dalšímu oboru, jenž je limitován 
svými prostředky či metodami. Přesto 
se domnívá, že klíčové pro každého 
studenta filozofie je získání jak znalostí, 
tak těch měkkých dovedností, jako je 
právě kritické a analytické myšlení, 

schopnost pracovat s textem, porozumět 
mu a správně ho interpretovat. Není 
tedy hlavním smyslem vychovat na 
katedrách jen další vědce filozofy, ale 
vybavit studenty řadou dovedností 
od užití logických systémů, přes 
schopnost důkladné analýzy, až po 
porozumění a interpretaci textu. Tedy 
schopnosti, které lze aplikovat ve všech 
možných oblastech života a žádaných 
zejména v zaměstnáních, kde se pracuje 
s textem či s daty a jejich správným 
vyhodnocováním. Jako skvělou 
kombinaci studia vidí například ve studiu 
informatiky a filozofie.

Alenka v říši divů a za zrcadlem
Pokud si někdo chce otevřít dveře 
k základům logiky, může sáhnout po 
popularizační knížce Jak se jmenuje tato 
knížka autora Raymonda M. Smullyana, 
která pomůže k pochopení některých 
logických jevů a rozhodně je dobrou 
pomůckou ke zvýšení svého bodového 
skóre u nejrůznějších přijímacích 
testů. „Jakmile se člověk seznámí se 
základy klasické logiky, pak si daleko 
více vychutná například i Alenku v říši 
divů. Přijde mu zábavnější a bude 
mu dávat větší smysl, protože tam je 
spousta věcí, které na logiku navazují 
a reflektují některé problémy logiky 
a matematiky. Aby se ale člověk zamiloval 
do filozofie, potažmo logiky, je důležité, 
aby především četl a rád přemýšlel. Ale 
to ostatně platí o všech humanitních 
vědách,“ uzavírá Zuzana Rybaříková.

> Logika je mou prací 
   i koníčkem <

filozofie zkoumá etiku 

a dopady digitálních 

technologií na 

člověka a společnost

› text Nela Parmová
› foto archiv V. Kašky,  
                 Jana Hájková
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a milovníků kávy

Ocel, uhlí a pověst historicky 

nehostinného průmyslového 

města zcela zastínily zlatou éru 

věhlasných kaváren a bujarých 

jazzových večerů, které 

Ostravě dodávaly jiskru a šarm. 

V první polovině 20. století 

se o ní přitom hovořilo jako 

o správném „amerikánském“ 

městě, které úspěšně spojuje 

dva protichůdné světy, 

a udržuje si tak věčný punc 

jedinečnosti. 

Hotel Royal
vyhledávaný cíl intelektuálů

› text Sandra Mikulcová
› foto Statutární město  
                 Ostrava, Archiv města  
                 Ostravy; Helena Hankeová
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„Principy moderní hygieny a zdraví slaví 
v tomto krásném podniku opravdový 
triumf,“ rozplýval se dobový tisk nad 
zbrusu novým hotelem Royal na rohu 
ulic Reální a Poštovní, jehož brány 
se prvním návštěvníkům otevřely 
17. dubna 1912. Hotelový dům s kavárnou, 
svými rysy příznačný pro pozdní secesi, 
vznikl na základě důmyslného návrhu 
proslulého ostravského architekta 
Felixe Neumanna. Téměř tři následující 
dekády patřil do vlastnictví úspěšného 
hoteliéra a kavárníka Moritze Reichera, 
díky jehož bohatým zkušenostem 
hotel Royal vzkvétal a bez větší 

újmy překonal útrapy první světové 
války i velké hospodářské krize.

Výstavbu hotelu Royal svěřil Moritz 
Reicher do rukou těch nejlepších, 
ryze ostravských stavařů, řemeslníků 
a dekoratérů. Výsledkem bylo celkem 40 
pohodlně zařízených pokojů pro hosty, 
kteří tak již nemuseli nadále přespávat ve 
stísněných umývárnách jinak beznadějně 
obsazených ostravských hotelů. Nedílnou 
součást hotelu tvořila prostorná kavárna 
v přízemí, do níž proudilo denní světlo 
skrze 11 monumentálních oken sahajících 
až ke stropu. Návštěvníci si svou kávu 
mohli vychutnat nad rozmanitými 

tiskovinami, které kavárna nabízela, či 
se zabavit u hracích stolků a kulečníku.

Krátce po velkolepém otevření 
hotelu Royal přišla první světová válka, 
která výrazně poznamenala i rodící se 
ostravskou kavárenskou kulturu. Na 
pohostinství tvrdě dopadla přísná úřední 
nařízení, jež vycházela z nedostatku 
a omezeného přísunu určitých surovin. 
Například kvůli nouzi o uhlí musely 
podniky oficiálně zkrátit otevírací dobu. 
Nařízení se vztahovala také na příděly 
kávy, které dokonce mohly být z úřední 
vůle zabaveny, mléka, ale i na přesné 
hodiny, kdy bylo možné kávu servírovat.

Tam, kde dříve ostravská intelektuální 
smetánka debatovala nad šálkem kávy, 
dnes studenti meditují nad skripty 
a seminárními pracemi. Dnes v budově 
bývalého hotelu Royal sídlí Filozofická 
fakulta OU.

›

»
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Káva je motorem myšlenek
Podniky, jež válečné strádání ustály, 
se opravdového rozmachu dočkaly 
ve 20. letech 20. století, kdy česká 
kavárenská kultura vstoupila do zlaté 
éry. Zásluhu měl na tom i prezident 
Masaryk, který se netajil svou slabostí 
pro šálek kvalitní černé kávy po obědě 
a hrneček bílé kávy s kouskem bábovky 
k večeři. Oblíbená kavárna Royal se stala 
zázemím šachistů, kteří zde v roce 1923 
dokonce uspořádali mezinárodní šachový 
turnaj u příležitosti 5. výročí vzniku 
Československa. Právě během přejícné 
situace za První republiky prošel hotel 
i s kavárnou podstatnou rekonstrukcí, 
a získal tak ještě větší ubytovací prostory.

Navzdory světové hospodářské 
krizi, která nešetřila vůbec nikoho, se 
ostravské kavárny udržely na výsluní 

a po několik dalších let svými službami 
i klientelou úspěšně konkurovaly 
Praze i Brnu. Následný nástup nacistů 
k moci byl důvodem, proč se množství 
hoteliérů a kavárníků židovského 
původu muselo vzdát svého majetku 
i živnosti. Stejný osud čekal i Moritze 
Reichera, který hotel Royal s kavárnou 
v roce 1939 prodal Pensijnímu ústavu 
Jana Wilczka. Právě tady pomyslně končí 
sláva a prosperita naprosté většiny 
ostravských podniků. Po konci druhé 
světové války ochromil celou zemi nástup 
komunismu a neúprosné znárodňování. 
Totalitní režim kavárnám nepřál, neb 

z velké části sloužily k setkávání elit 
a intelektuálů, již vedli živé debaty 
a tíhli k demokratickému proudu.

V budově bývalého Hotelu Royal 
našla své sídlo v roce 1991 Filozofická 
fakulta Ostravské univerzity a tam, 
kde dříve ostravská intelektuální 
smetánka zapáleně debatovala nad 
šálkem kávy, dnes studenti meditují 
nad skripty a seminárními pracemi. 
Káva však i nadále neodmyslitelně patří 
k humanitním vědám – koneckonců na 
ni nedali dopustit ani velikáni Voltaire 
a Balzac, o nichž se povídá, že denně 
vypili až 50 šálků kávy. Aneb jak napsal 
Stefan Zweig: „Káva je černým olejem, 
který vždy dokáže rozhýbat ten fantastický 
pracovní stroj, je důležitější nežli jídlo, 
spánek a jakýkoliv jiný požitek.“

20. léta minulého 

století byla zlatou 

érou kavárenské 

kultury v Ostravě
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Meditace o krajině, městě 

a umění je nová monografie 

prof. Pavla Zatloukala, která 

je detailním příběhem umění 

a architektury jednoho města 

v dobách předválečných, 

válečných i v době komunismu 

a normalizace. Je překrásnou 

poctou Olomouci, z níž 

prof. Zatloukal pochází. 

Jako rodák se jí nemohl lépe 

odvděčit. 

složil poctu městu Olomouci

O tom, jak 

profesor 
Zatloukal 

› text Nela Parmová
› foto Helena Hankeová

Prof. PhDr. Pavel Zatloukal 
je český historik umění. Jeho 
hlavním badatelským zájmem je 
výtvarné umění a architektura 
18.–20. století. Výrazně se 
zasloužil o vybudování 
olomouckého Muzea umění 
a unikátních Arcidiecézních 
muzeí v Olomouci a Kroměříži. 
V letech 1990 až 2013 byl 
ředitelem Muzea umění 
Olomouc, k odchodu do důchodu 
jej ministerstvo kultury zařadilo 
mezi Artis Bohemiae amicis. 
Působí na katedře Dějin umění 
a kulturního dědictví Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity, 
kde přednáší dějiny architektury, 
výtvarného umění a muzeologii.

 Je autorem více než dvou 
desítek odborných publikací 
zabývajících se zejména historií 
architektury 18.–20. století 
v Čechách a na Moravě, přičemž 
za knihu Příběhy z dlouhého 
století. Architektura let 1750–1918 
na Moravě a ve Slezsku obdržel 
nejprestižnější českou knižní 
cenu Magnesia Litera za knihu 
roku 2003.

[

[
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Jako rodilý Olomoučan se svému 
městu odvděčil vskutku výpravnou 
a reprezentativní publikací obsahově 
i informačně hutnou, přesto 
přístupnou širšímu okruhu čtenářů, 
kteří, stejně jako sám autor, mají 
vztah k Olomouci, k architektuře, 
historii či k umění jako celku. Autor 
ve své nové publikaci navazuje na 
knihu Meditace o architektuře z roku 
2016, která se věnovala Olomouci, 
Brnu a Hradci Králové v 19. století. 
Tentokrát je ale „hlavní hrdinkou“ 
výpravné publikace město Olomouc.

Je to detailní pohled na město v jeho 
moderních a nejnovějších dějinách 
od počátku dvacátých let do roku 
1989, zachycuje éry urbanistického 
rozmachu a modernizace města, 
jež mělo být moderním a funkčním 
městem, jež hledalo koncepce, jak 
propojit jeho starobylé historické jádro 
s moderním vývojem. Na více než 500 
stranách autor „velmi promyšlenou 
technikou vytváří ucelený obraz 
města vyvstávající na pozadí historie 
20. století. Zachycuje na něm jeho 
krajinu mentální, kulturní i tu skutečnou 
a jejich proměny v běhu dějin“. Píše ve 
své předmluvě ke knize Petr Pelčák.

Byť kniha nese v názvu slovo 
meditace, ve skutečnosti jde spíše 
o zamýšlení a promýšlení každého 
daného období postaveném na pevných 
historiografických základech. Monografie 
je doplněná o bohatý obrazový materiál, 
místy dosud nepublikovaný.

O tom, kudy kráčela historie 
a umění
Kniha je vycházkou po stopách historie 
s důrazem na kulturu, architekturu, 
malbu, sochařství i fotografii a všeho co 
s uměním nějak souvisí. Sleduje proměny 

městské krajiny také v souvislosti 
s životním prostředím či životním stylem, 
a to v kontextu širších dějinných událostí. 
V jednotlivých kapitolách představuje 
také dobový materiál takový, jak mu mělo 
být porozuměno ve své době a jak jej na 
druhé straně chápeme dnes s odstupem 
a novými pohledy i zkušenostmi. To 
vše na základě autorových hlubokých 
znalostí a historických souvislostí. Všímá 
si rovněž vztahu obyvatel ke kulturnímu 
dědictví města, ale i k příměstské krajině, 
přírodě. „V Meditacích mě mimo jiné 
zajímala také otázka mentality těch, 
o jejichž díle jsem psal, případně její 
proměny. Řadu z nich jsem poznal 
osobně, mnohé samozřejmě nikoliv. 
Přiblížily se moje interpretace jejich 
tvorby tomu, co zamýšleli? Do jaké 
míry se v tom setkáváme, do jaké míry 
jsem se pustil do přesahů? To je věčná 
otázka. Další otázkou je kolektivní paměť 
určitého místa, respektive to, co souvisí 
s geniem loci,“ doplňuje prof. Zatloukal.

V předválečném období se hojně 
věnuje architektuře a urbanismu, kdy 
se původně středověké město během 
počátku století postupně přetavuje 
v moderní metropoli. Čtenář má 
možnost nahlédnout „do zákulisí“, 
vidět i nerealizované návrhy, kdy kromě 
architektury veřejných staveb vzniká 
řada soukromých, architektonicky 
neméně zajímavých domů, za nimiž 
se skrývá jejich architektonický 
příběh zprostředkovaný vynikajícím 
vypravěčem. Píše i o proměnách 
životního stylu, který šel ruku v ruce 
s modernizací bytového fondu, výstavbou 
sportovišť i městské infrastruktury.

Podstatné vzniká navzdory
Monografie doplňuje především šedá 
místa kulturních dějin a věnuje pozornost 
badatelsky přehlíženým a opomíjeným 
obdobím, jimž se dosud nevěnovalo 
přílišné pozornosti. V kapitolách autor 
objevuje, odhaluje v duchu vlastního 
komentáře: „Potvrdil jsem si skromné 
vědomí staré pravdy, že malí se skutečně 
leckdy stávají většími, ba dokonce 
i velkými (a samozřejmě také naopak), 
a že podstatné se – alespoň ve dvacátém 
století – přečasto vynořovalo z doslova 
okrajových končin, kde by je kdokoli 
stěží očekával“. Pro minulé století 
navíc platí, že „podstatné zde vzniká 
navzdory“. Setkáváme se zde s pohledem 
na umění oficiální i to disentní, které 
autor čtenářům dešifruje, rozkrývá, 
interpretuje. Otevírá mnohdy dveře, které 
byly dosud laické i odborné veřejnosti 
zavřené či jen málo pootevřené. Jsou však 
kapitoly historiografie kulturních dějin, 
jež zůstanou asi navždy zahaleny mlhou. 
„Bílým místem zřejmě už navždy zůstane 
například komorní a zcela soukromá 
výtvarná tvorba skupiny židovských 
intelektuálů ve 20. a 30. letech, jejíž 
doklady se díky následujícím tragickým 
událostem dochovaly jen torzálně, navíc 
rozptýlené po celém světě. Vím o nich 
pouze z doslechu,“ přiznává autor.

Kniha je komplexním pohledem na 
proces modernizace jednoho města, 
reflektující všechny oblasti kulturních 
a uměleckých projevů. Všímá si všech 
událostí, jež ovlivnily urbanistickou, 
uměleckou i architektonickou tvář 
Olomouce, zachycuje dějinné i politické 
procesy utvářející a měnící město 
samotné, ale i jeho bezprostřední 
okolí. Jedná se o dílo, jež mohou 
Olomouci ostatní města závidět.

Monografie 

doplňuje šedá místa 

kulturních dějin

rubrika >

seznamte  

se s...

Δ



Klimatická krize patří v posledních letech 
k často zmiňovaným tématům, nyní upozaděná 
aktuální pandemií způsobenou nemocí COVID-19. 
Je celosvětovým problémem bobtnajícím 
několik posledních desetiletí, který se však až 
v posledních několika letech stal také v České 
republice předmětem vědeckých, politických 
a společenských diskuzí. Až nastupující generace 
v čele s Gretou Thunbergovou vytvořila i u nás 
z víceméně okrajového tématu téma ústřední, jež 
už nelze odsouvat za ekonomické zájmy. Jejími 
ústy promluvila jedna celá generace obávající 
se budoucnosti, volající po odpovědnosti, 
záchraně planety a k přihlášení se k jiným 
hodnotám, než jsou ty ryze ekonomické. 

V tomto čísle OFFlinu se nechceme pouštět 
do diskusí, jak moc jsou nejrůznější dystopické 
vize a klimatický kolaps blízké, reálné či 
nereálné. Chceme  na tento jev nahlédnout 
hodnotově. Co může společnosti přinést dialog 
o klimatických změnách? Kam se společnost 
může posunout, bude-li hlasům volajícím po 

řešení klimatické krize naslouchat? Chceme dát 
prostor těm, kteří se ochranou krajiny, ekologií, 
environmentem zabývají v rámci své profese, 
nebo jen z občanského zájmu. Stejně tak chceme 
dát prostor těm, kteří v aktuální podobě řešení 
klimatické krize upozorňují také na negativní 
stránku věci: možný úbytek občanských svobod, 
snížení životní úrovně, ohrožení demokracie či 
celospolečenský strach, nedůvěra a panika.

Zajímá nás, jak mohou společenské a humanitní 
vědy přispět k řešení klimatické krize, jak my sami 
můžeme pomoci a co můžeme udělat. S tím souvisí 
také další téma tohoto čísla, a tím je studentský 
a občanský aktivismus, co se pod tímto pojmem 
skrývá, kdo jsou „aktivisté“, jaké jsou jejich hodnoty 
a cíle. V neposlední řadě vám představíme také 
zajímavé osobnosti naší fakulty, jak studenty, 
tak akademiky, představíme vám také památkově 
chráněnou budovu naší fakulty projektovanou 
známým architektem Felixem Neumannem.  
Přejeme Vám příjemné OFFline čtení.

Editorial V příštím čísle…

šéfredaktorka časopisu 
a proděkanka pro vnější 
a zahraniční vztahy FF OUDaniela

Rywiková

A mnoho dalšího... 
PŘÍŠTÍ ČÍSLO OFFLINE  
VYJDE V DUBNU 2021

Reportáž O ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTECH 
OČIMA ROMSKÝCH STUDENTŮ. Kolik jich 
studuje na Ostravské univerzitě, potažmo na 
Filozofické fakultě a o jaké obory mají zájem 
a proč? Jakou hodnotu má vzdělání pro ně 
samotné a celou jejich komunitu a zda existuje a je 
dostatečně funkční tzv. pozitivní diskriminace.

Přineseme ROZHOVOR S DĚKANEM FILOZOFICKÉ 
FAKULTY doc. Robertem Antonínem o tom, jakým 
směrem by se měla ubírat společenská odpovědnost 
univerzit. Jaké vlastně mají univerzity nástroje 
a možnosti, aby mohly ovlivnit společenské dění. 
Měly by se univerzity vyjadřovat k politickým 
rozhodnutím a patří politikum na akademickou půdu? 

PODÍVÁME SE DO SVĚTA 
PROSTŘEDNICTVÍM 
ZAHRANIČNÍCH 
STUDENTŮ, kteří 
našli v České republice 
dočasný, nebo trvalý 
domov. Studují u nás 
studenti z Ukrajiny či 
Běloruska a dalších zemí, 
kde v tuto chvíli dochází 
k velkým společenským 
nebo politickým změnám. 
Jak vidí situaci ve svých 
zemích právě oni?

UPRCHLICKÁ KRIZE 
už nepatří k ústředním 
tématům večerních 
zpráv, přesto nelze říct, 
že by ustala. Uprchlíci se 
stali nedílnou součástí 
moderního světa, jenž je 
i díky nim neustále v pohybu. 
Je nejen ekonomická migrace 
novodobou záležitostí 
nebo ji známe i z historie? 
Proč se tak obáváme 
uprchlíků, jaké analogie 
můžeme hledat v historii?

Amerika jednadvacátého století už dávno neotevírá 
svou náruč přistěhovalcům všech ras a náboženství. 
JAKÁ JE VLASTNĚ SOUČASNÁ AMERIKA a co všechno 
musí podstoupit a obětovat přistěhovalci, aby zde mohli 
začít nový, svobodný život. A je Amerika skutečně 
tak svobodná, jak věříme? Jak moc je rozkastovaná 
americká společnost, kde končí a začínají práva 
Američanů, přistěhovalců, Afroameričanů… to všechno 
zjistíte v rozhovoru s amerikanistou Janem Benešem 
z katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU. 

V ROZHOVORU SE SOCIOLOŽKOU  
NICOLE HIRSCHLEROVOU HORÁKOVOU 
z katedry sociologie FF OU se pokusíme 
o srovnání přístupů k uprchlické krizi 
v Německu a v České republice. Jakou 
roli zde sehrála média a politici během 
uprchlické i covidové krize. Proč se 
Češi odvrátili od Německa jako od 
svého nedostižného vzoru a v čem 
jsme se mohli inspirovat či poučit… 
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Společenské a humanitní 
vědy ve službách 
environmentu
A jaké výzvy před nimi stojí?

Aktivista může být i člověk, který 
jde příkladem
Rozhovor s aktivistkou a absolventkou 
FF OU Magdou Michlovou

Odvrácená strana aktivismu
Ohrožuje aktivismus naši svobodu? 
A jakým způsobem zasahuje do 
mnoha oblastí našeho života... 
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