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Červená Karkulka
žila s vlkem

a žila šťastně až do smrti.
DEZINFORMACE VÁM POVÍ
POUZE ČÁST PŘÍBĚHU
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Na těch dezinformacích něco je
a nebo to je možná pravda...

Ukrajinci jsou myšlením
Evropané, Rusové Asiaté

Když nebude tento
Putin, přijde jiný

akademici FF OU rozebírají
manipulativní techniky
dezinformátorů

exkluzivní rozhovor s akademičkami
z univerzity v Mariupolu o strastiplné
cestě do ČR

rozhovor o vidině
budoucnosti ruských
studentů

Editorial
Ještě začátkem tohoto roku, jsme byli přesvědčeni,
že v plánovaném vydání OFFline bude užitečné
ohlédnout se za pandemií a zhodnotit, jakou roli
v ní sehrály humanitní a společenské vědy a jak
s ní související dezinformace ovlivnily nahlížení na
nejrůznější protiepidemická opatření či očkování.
24. února 2022, v kontextu agresivní ruské invaze
na Ukrajinu, se však dramaticky změnil náš
pohled na aktuální problémy naší společnosti.
Vzedmula se obrovská vlna solidarity a podpory
Ukrajině i ukrajinským uprchlíkům, které válka
vyhnala z domovů. V souřadnicích nové politické
a společenské reality a výzev z ní vyplývajících se
bohužel ukazuje čím dál tím silněji, že dezinformace
(nejen) v naší společnosti sehrávají stejně neblahou
a toxickou úlohu jako během pandemie. Jinými
slovy – události i témata mediálního prostoru
se mění, dezinformace však zůstávají, ovlivňují
myšlení lidí a bohužel také politický diskurz. Také
proto jsme tematicky dezinformacím zůstali věrní.
Je přitom důležité si uvědomit, že dezinformace
spojené s politickou situací a nyní také válkou na
Ukrajině jsou v českém mediálním prostoru hluboce
zakořeněny a negativně ovlivňují velkou část
veřejného mínění.
Téma tohoto čísla otevíráme zamyšlením se nad
tím, proč a čím jsou dezinformace nebezpečné, jak
moc je důležité umět je odhalit, proč jim lidé podléhají
a nedokáží změnit svůj názor ani při konfrontaci
s fakty. Společně s našimi kolegyněmi a kolegy
odkryjeme psychologické triky a mechanismy,
s nimiž dezinformátoři pracují a ukážeme, v čem
tkví základy kritického myšlení. Právě efektivní
výuka kritického myšlení a mediální gramotnosti
může být velmi účinnou zbraní proti dezinformacím
a manipulaci. Co v tomto směru podniká Filozofická
fakulta, potažmo Ostravská univerzita, se dočtete na
straně 12 v komentáři amerikanisty Petra Kopeckého.
Přinášíme také rozhovor s mluvčím Českých
elfů Bobem Kartousem, v němž nastíníme hlavní
dezinformační narativy i to, jak a za jakým účelem
vznikají. Exkluzivně pak nabízíme rozhovor se dvěma
kolegyněmi z Mariupolské státní univerzity, které

byly nuceny za dramatických podmínek uprchnout
z obléhaného Mariupolu a díky programu Erasmus+
nalezly útočiště na naší fakultě.
Oproti tomu přinášíme pohled na válku očima
ruského studenta, který se společně s dalšími
ruskými a běloruskými spolužačkami a spolužáky
nechtěně ocitá na druhé straně pomyslné barikády.
Dozvíme se, co právě prožívá a jak hodnotí celou
situaci. Přineseme také dva komentáře vztahující
se k aktuální situaci na Ukrajině. Jeden nabídne
bývalá děkanka FF OU a rusistka Eva Mrhačová,
která ve svém zamyšlení polemizuje s hlavní
propagandistickou tezí Vladimíra Putina o legitimitě
existence ukrajinského národa, v dalším komentáři
Nely Parmové se autorka zamýšlí, proč se mnozí
domnívají, že je tuzemské (nejen) veřejnoprávní
zpravodajství nevyvážené. V textu studentky
sociologie Marie Linzerové pak přineseme reportáž
z první ruky o pomoci ukrajinským uprchlíkům
na kolejích Ostravské univerzity organizované
studentkou psychologie a senátorkou studentské
komory Akademického senátu FF OU Janou
Cieslarovou. Ukážeme, s čím se naši dobrovolníci
setkávají a jaké jsou jejich zkušenosti.
V tomto čísle rovněž představíme složení nově
zvolené komory studentů Akademického senátu
FF OU, kdo jsou studentky a studenti zastupující
studenstvo naší fakulty a na koho se studující
mohou obracet v případě, kdy si neví rady s řešením
např. studijních záležitostí, zažívají nějakou
nespravedlnost či řeší další problémy. V tom mohou
pomoci právě studentští senátoři nebo ombudsmanka
Filozofické fakulty OU Andrea Pokludová, s níž
v tomto čísle přinášíme rozhovor. Nabízíme
také přehled výsledků průzkumu iniciovaného
studentskou komorou AS FF OU a z něj vyplívající
přehled problémů, jež aktuálně trápí naše studující,
a jak je mohou řešit.
Mimo tato témata, stejně jako v každém čísle,
nabídneme také čtenářské tipy, pozvánky a reportáže
ze zahraničních cest našich studentů.
Přejeme inspirativní OFFline čtení, které
samozřejmě naleznete také online.
šéfredaktorka časopisu
a proděkanka pro vnější
a zahraniční vztahy FF OU

Daniela
Rywiková

Obsah
Téma desinformace
Strana 2–7

Strana 8–11

Studenti studentům

Na těch dezinformacích
něco je a nebo to je možná
pravda...
Společenská frustrace
a nespokojenost nahrává
dezinformátorům

rozhovor s Bohumilem Kartousem

Strana 12–14 Boj s dezinformacemi je pro
filozofickou fakultu klíčové
téma

Strana 27–28 Knižní tipy
Strana 29–32 Pomoc je běh
na dlouhou trať

reportáž Marie Linzerové

My ve světě, svět v nás
Strana 33–35 Jiný kraj, jiný mrav

reportáž Anny Břenkové

Strana 35

OU AID očima dobrovolníků
pozvánka na výstavu

komentář Petra Kopeckého

Strana 15–19 Ukrajinci jsou myšlením
evropané, rusové asiaté

rozhovor s akademičkami
Mariupolské státní univerzity

Strana 20

zamyšlení: Malá velká
oprava
komentář Evy Mrhačové

Strana 21–23 Když nebude tento putin,
přijde jiný
rozhovor se studentem
z Ruské federace

Strana 24–26 padesát procent pravdy,
padesát procent toho, co
chci slyšet, ať je to vyvážené

Seznamte se s…
Strana 36–37 I na univerzitě je třeba
rozvíjet povědomí
o etické kultuře

rozhovor s ombudsmankou FF OU

Strana 37–38 Problémové chování na
Filozofické fakultě OU

výsledky dotazníkového šetření

Strana 39–40 Představujeme zástupce
Komory studentů
Akademického senátu FF OU

komentář Nely Parmové

OFFline – pololetník Filozofické
fakulty Ostravské univerzity 6/2022 /
šéfredaktorka: Daniela Rywiková / redakce:
Nela Parmová, Marie Linzerová / editor:
Jakub Varga / grafické zpracování, sazba
a ilustrace: Helena Hankeová / fotografie:
Ivana Krištofová / vydavatel: Ostravská
univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava,
tel.: 553 461 814, 734 353 573, email:
redakce.offline@osu.cz / tisk: Morava
press s.r.o., tištěno na recyklovaný papír.
Neprodejné, periodický tisk registrovaný

u Ministerstva kultury ČR pod ev. č. MK
ČR: E 23754, ISSN 2694-7811. Vychází
v nákladu 250 ks a v elektronické podobě
zveřejněný na webových stránkách
www.ff.osu.cz. Vychází dvakrát ročně.
Členové redakční rady: Robert Antonín,
Daniela Rywiková, Nela Parmová, Marie
Linzerová, Helena Hankeová.
Podmínky pro přispěvatele: své
náměty a články mohou zasílat studenti,
členové akademické obce, zaměstnanci
a absolventi Filozofické fakulty Ostravské

univerzity nejpozději do konce druhého
nebo osmého měsíce příslušného roku
na adresu: redakce.offline@osu.cz.
Texty lze zasílat pouze ve formátu .doc
nebo .docx, fotografie ve formátu .jpg
v rozlišení minimálně 300dpi. Redakce si
vyhrazuje právo zaslané texty upravovat či
redakčně krátit, případně text nepřijmout,
není-li v souladu s redakčním plánem
připravovaného čísla. O obsahu čísla
rozhoduje redakční rada.

2

a>
rubrik
téma
ce
orma
f
n
i
z
e
d

› text Nela Parmová › foto Anna Hlisnikovská › ilustrace Helena Hankeová

Na těch

dezinformacích
něco je…
a nebo to je
pravda…

možná

Před nedávnem mě překvapil můj vysokoškolsky

s válkou na Ukrajině. Kdo a proč má zájem na jejich

vzdělaný kamarád tvrzením, že za válku na Ukrajině

šíření? Kde je ta objektivní pravda a jak ji poznám?

může NATO. Zopakoval mi narativ ruské propagandy

Společně s Davidem Černínem z katedry filozofie

a já si říkala, jak je možné, že dezinformacím

a dalšími akademiky Filozofické fakulty jsme se

podléhají i vzdělaní, inteligentní lidé. Dezinformace

podívali na úskalí hledání pravdy, na pasti vlastního

se ve velkém vynořují v posledních několika letech,

myšlení, proč bychom nikdy neměli zapomínat na

vždy v souvislosti s parlamentními či prezidentskými

vnitřní etiku a jak snadno se můžeme stát obětí

volbami, jejich počet narůstal geometrickou

dezinformací. Jaké mechanismy dezinformátoři

řadou během pandemie nemoci covid-19 a nyní

využívají, komu slouží a jak je lze odhalit?
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› David Černín vyučuje na Filozofické fakultě
předmět s názvem Doba post-faktická
a filozofie, v němž se věnuje problematice
dezinformací. Zároveň je řešitelem projektu,
jehož výstupem má být metodika pro
učitele, která jim má pomoci implementovat
výuku kritického myšlení do běžných hodin.

Na úvod se stačí malinko ohlédnout
do minulosti, kdy zjistíme, že
dezinformace zdaleka nejsou novodobou
záležitostí spojenou s internetem.
Internet pouze umožnil jejich
masové a nekontrolovatelné šíření
vyžadující od konzumenta informací
daleko větší obezřetnost, mediální
gramotnost a dávku kritického myšlení.
Dezinformace jako nástroj manipulace
nebo součást propagandy a mocenských
her jsou využívané od antiky, neboť
provází snad každý válečný konflikt,
kdy útočící strana zpravidla manipuluje
s informacemi, aby legitimizovala
a ospravedlnila svou agresi, napadená
strana zase zveličuje své válečné úspěchy,
popřípadě zatajuje některé neúspěchy,
maskuje vlastní válečné zločiny, aby
nedemoralizovala obránce a udržela si
status oběti. Zvláště ve válce je proto
téměř nemožné dopátrat se pravdy a ne
nadarmo se říká, že první obětí války je
pravda.
I v aktuálně nejsledovanějším
válečném konfliktu na Ukrajině jsou mezi
oběťmi vedle civilistů také zahraniční
novináři. Ze strany Ruska není ani
minimální snaha pravdivě informovat
o dění na Ukrajině, ruská média přináší
zcela odlišnou verzi příběhu než
zahraniční novináři operující přímo
v místě konfliktu. Rovněž zprávy, jež
přináší ukrajinská strana, nelze vždy
uspokojivě ověřit. Pro mnoho lidí je
proto komplikované orientovat se v řadě
protichůdných tvrzení, v nichž se snaží
dopátrat objektivní pravdy. Přitom

v téhle válce je poměrně jednoznačné,
kdo je agresor a kdo oběť, kdo válku
zahájil a proč. Takto jednoduché to
v zásadě je. „Dezinformace se nyní šíří
na obou stranách konfliktu, ale nutno
říct, že každý ze zúčastněných sleduje
jiné cíle. Nacházíme se v historickém
momentu, kdy si musíme vybrat stranu
navzdory tomu, že nemáme k dispozici
dokonalé informace a možná je nikdy mít
nebudeme,“ upozorňuje David Černín
z katedry filozofie, který na Filozofické
fakultě vyučuje předmět s názvem
Doba post‑faktická a filozofie, v němž
se věnuje problematice dezinformací:
„Člověk, který se snaží prosazovat
kritické myšlení, si musí být vědom
toho, že některé informace jsou neúplné
a jiné vyloženě lživé na obou stranách
konfliktu. Ale i ty informace, které člověk
má, skládají poměrně jednoznačný
obraz. Je zcela zřejmé, kdo je agresor, kdo
používá jaké zbraně a na jaké cíle. To nelze
zpochybnit,“ pokračuje dr. Černín.
Problém tuzemských dezinformátorů
a konzumentů dezinformací obecně
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spočívá především v tom, že nedokáží
vnímat nebo zcela vědomě opomíjí
pravou podstatu jakéhokoli problému.
Řeší dílčí podružné problémy a události,
popřípadě relativizují, co je pravda a co
lež, co je dobro a co zlo. „Dezinformace
jsou silami chaosu, který rozkládá řád
založený na svobodné volbě a společenské
smlouvě, právu chránícím dělbu
moci a bránícím základní lidská práva
a svobody, vnucuje řád založený na kultu
osobnosti, k níž se veškerá moc sbíhá,
řád založený na institucionalizovaném
bezpráví a teroru. Myslím si také, že jsme
v záplavě informací a směsicí názorů
ztratili schopnost rozlišovat podstatné
a nepodstatné, podložené a domnělé,“
upozorňuje didaktik, filozof a literární
historik Martin Tomášek. Pokud za
dezinformacemi stojí aktéři cizí země,
v tomto případě Ruska, navíc operujícího
skrytě s cílem manipulovat s veřejným
míněním českých občanů, pak lze tento
akt chápat jako ohrožení naší suverenity
a demokracie.

Tak kdepak je ta pravda?
Samozřejmě s množstvím protichůdných
zpráv a informací se zákonitě vkrádá
myšlenka, zda náhodou nemá pravdu
i ta „druhá strana“ a jestli to nejsou
i naše média a vláda, která nás účelově
klame. Jenomže právě tato pochybnost je
podstatou a cílem většiny dezinformací.
„Dezinformace cíleně rozdělují
společnost. Zpochybňují vládu, základní
hodnoty, ale i liberální protiváhy jako
jsou nezávislá média, soudy, vědecká »
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obec, neziskové organizace a další.
Cíleně podrývají důvěru v celou řadu
institucí, které drží společenskou
a mocenskou rovnováhu. V podstatě
podrývají celý demokratický systém.
Využije‑li nějaký politický subjekt ve
správný čas onen celospolečenský hněv
a nespokojenost veřejnosti, může tak
velice snadno zlikvidovat ony liberální
protiváhy a dosáhnout absolutní
moci nad státem. Je ironické, že právě
populistické subjekty, které v boji
o moc kritizují aktuální establishment,
zároveň kritizují také politicky nezávislé
liberální protiváhy, které mají zneužívání
moci zabránit. Nicméně autokratické
režimy jako první odstavují kontrolní
orgány – nezávislá média a soudy, což
je nebezpečný paradox populistické
a dezinformační rétoriky,“ popisuje
dr. Černín situaci, která předcházela ruské
ofenzívě na Ukrajině a stále pokračuje
s cílem defragmentovat společnost
a podkopat důvěru v západní hodnoty.
Pluralita názorů je v pořádku, ale každý
by měl být opatrný, zda se nestává jen
nástrojem k šíření cizí propagandy
útočící na naše národní zájmy, základní
lidskou morálku a demokratické hodnoty.
„Absolutní názorová pluralita by
znamenala i toleranci vůči netoleranci
a v takové společnosti bych žít nechtěl,“
dodává Martin Tomášek.
Nejsou to ovšem jen čtenáři, kdo
se stává obětí manipulace. Šikovní
dezinformátoři nezřídka využívají
i řady odborníků či politiků, jejichž
názory a vyjádření umně vytrhávají

Očkování ji
dovedlo
až na sál!!!

z kontextu, reinterpretují a dávají jim
nový význam. Proto by měl každý politik
či oslovený odborník důkladně zvážit,
jaká tvrzení, názory a predikce vypouští
do nekonečného mediálního prostoru
a musí si být vědom toho, že i jeho dobře
míněná vyjádření mohou být velmi
snadno zneužita k propagandě cizích
zájmů či k dezinterpretaci. Spekulace
ani vědecká polemika do veřejného
prostoru nepatří, jak se ukázalo zejména
v době, kdy bylo ve společenském zájmu
potlačit šíření nemoci covid-19. Během
pandemie očekávala média i občané od
vědců a odborníků rychlé a jednoznačné
odpovědi, jednotná odborná stanoviska,
jenomže právě toto není u vědy
principiálně možné. Každá vědecká
teze prochází sítem evaluací, odbornou
kritickou diskuzí, která se během
pandemie přesunula z akademické půdy
do veřejného prostoru. Laická veřejnost
neznalá základních principů vědecké
práce tak byla zatažena do odborné
polemiky, která se ukázala pro mediální
prostor jako naprosto kontraproduktivní
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a ve výsledku vedla ke zvýšení nedůvěry
v celou akademickou obec a všechna
protiepidemická opatření.
Některá více či méně odborná
vyjádření si vytržena z kontextu žila
svým životem na mnoha profilech
uživatelů sociálních sítí doplňovaná
nejrůznějšími dezinformačními
komentáři samozvaných odborníků.
Dopátrat se pravdy bylo v dané situaci
prakticky nemožné, protože žádná
objektivní pravda v daný okamžik nebyla
známa.

Mají mě snad za blbce? Poznám, když
mi někdo lže!
Solidní zpravodajství je vždy postaveno
především na ověřitelných faktech. Každá
zpráva, kterou média přinesou, musí
být ověřitelná z jiných důvěryhodných
zdrojů operujících ideálně přímo na
místě události. Kdo by ale s ověřováním,
zvláště na sociálních sítích, ztrácel
čas? Většina dezinformačních zpráv
se nezakládá na pravdě, proto je často
ani nelze jinde ověřit. Tímto logickým
faktem sami dezinformátoři hojně
argumentují ve svůj prospěch sděleními:
„to vám ve veřejnoprávních (oficiálních)
médiích neřeknou“, „tohle vám západní
média zamlčují“, „tohle se nikde
jinde nedočtete“, čímž vytváří dojem
jakési exkluzivity sdělení a zároveň ve
čtenářích zcela vědomě a systematicky
zasévají semínko nedůvěry v jakákoli
seriózní média, která o tom či onom
pochopitelně nepíší (a ani nemohou,
protože to prostě není pravda).
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Dezinformační média se rovněž snaží
dlouhodobě vyvolávat pocity silného
znepokojení nad aktuálními událostmi,
útočí na pocit strachu (z uprchlíků,
chudoby, nedostatku atd.), hledají
vnitřního či vnějšího nepřítele (USA,
EU, NATO, uprchlíci, vláda, neziskové
organizace atd.), k čemuž využívají řadu
emotivních slovních spojení a vykřičníků,
u videí pak například křiklavé
a amatérské grafiky. „Jestli bych měl
uvést jeden výrazný a společný rys všech
dezinformací, pak je to snaha o vyvolání
silné emoce. Jsme‑li pod vlivem silných
emocí, pak je naše racionální uvažování
oslabeno,“ potvrzuje dr. Černín.
Mnoho dezinformátorů a konspirátorů
ale pracuje s řadou velmi sofistikovaných
psychologických jevů založených na
kongnitivním zkreslení, které běžný
čtenář nemá často šanci rozklíčovat.
Začněme například jevem nazývaným
„IKEA bias“. Princip tohoto zkreslení
spočívá v jednoduchém předpokladu,
že jakmile si něco vytvořím sám, mám
k tomu mnohem bližší vztah. Nemusí se
jednat o smontovanou židli, ale v tomto
kontextu jde o myšlenku. Za normálních
okolností je princip „IKEA bias“ přínosný,
protože nás nutí přemýšlet, zdokonalovat
se, samostatně si odvozovat a tím pádem
si i lépe pamatovat. Na druhou stranu lze
tohoto zkreslení snadno zneužít. „Kdyby
nám někdo řekl již hotový narativ nějaké
konspirace, zasmějeme se a nevěříme
tomu. Šikovný konspirátor ale využívá
efektu ‚IKEA bias‘, tedy jen naznačí,
rozhodí ‚drobky‘ – některé jsou falešné,
jiné se mohou zakládat na pravdě a nechá
na konzumentovi, aby si závěr vyvodil
sám. Je manipulativně uveden do nějaké
myšlenkové mapy, kde si sám doplní
všechny spojnice. Pak mnohem ochotněji
uvěří i tomu, co by normálně odmítl,“
vysvětluje dr. Černín. Tohle ale zdaleka
není jediný typ zkreslení. V literatuře
jsou definovány ještě další kognitivní
zkreslení, například „intentionality
bias“ – zkreslení úmyslností, které
nás nabádá vysvětlovat jevy ve světě
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s poukazem na intence inteligentního
aktéra. Na základě nějakých indicií
předpokládáme úmysl druhého člověka,
tedy předvídáme, co měl patrně v úmyslu.
„Toto zkreslení nám může velmi posouvat
vnímání reality. Příkladem může být pád
letadla, v němž shodou okolností cestuje
nějaká významná osobnost. V takovém
případě zcela okamžitě hledáme úmysl,
cizí zavinění, viníka, který je za to
intencionálně odpovědný. Totéž se děje
v okamžiku, kdy se objeví nějaká zákeřná
nemoc. Příkladem může být epidemie
cholery v Londýně v 19. století, okamžitě
po propuknutí se objevovaly teorie, že
to je tajný plán aristokracie, která chce
zredukovat počet obyvatel Londýna. Toto
se skutečně objevovalo v dobovém tisku

i v dopisech, což je opět výsledkem onoho
‚intentionality bias‘. Může mít užitečnou
funkci, může být ovšem i potencionálně
nebezpečný, protože napomáhá šíření
dezinformací,“ doplňuje dr. Černín.
Dalším zajímavým zkreslením je
takzvaný „proportionality bias“, který
pracuje s předpokladem, že příčina
byla obdobně velká jako důsledek.
To znamená, že například pád
letadla s onou významnou osobností
nezpůsobila drobná technická závada, ale
organizované spiknutí. V této souvislosti
dodnes řada lidí nedokáže přijmout
fakt, že prezidenta Kennedyho zastřelil
osamocený šílenec, jsou přesvědčení,
že atentátník byl součástí nějakého
globálního spiknutí. Důkazy ale pro toto
tvrzení nejsou.
Pokud dezinformátoři rozumí těmto
psychologickým a kognitivním jevům
a umí je využít (což rozumí a umí, protože
se často jedná o profesionály), pak se
do pasti dezinformací může zaplést
i velmi inteligentní a vzdělaný člověk.
Odkazovat se na zdravý selský rozum už
rovněž dávno nestačí, protože evolučně
se vyvíjel za zcela jiných podmínek a pro
jiné účely. Pokud si chcete ověřit,
»

Na Ukrajině žije
mnoho neonacistů,
je třeba ji denacifikovat.
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zda je konkrétní zpráva dezinformační
či nikoli, pomohu nejrůznější servery,
které monitorují dezinformační scénu,
sledují, jak se mění v čase, kým jsou
konkrétní dezinformační zprávy
vytvářeny a z jakých finančních zdrojů.
Velmi důkladný přehled s pravidelným
reportem a monitoringem nabízí
například portály cesti‑elfove.cz, hoax.cz,
demagog.cz, manipulatori.cz a další.

Inteligentní člověk přece
dezinformaci hned pozná…
Začněme tím, že si definujeme, kdo
častěji podléhá dezinformacím.
V odborné literatuře je popsán jev,
jemuž se říká konspirační myšlení.
Podle této teorie existují lidé, kteří
mají fyziologickou strukturu mozku
predisponovánu k preferování
konspiračního vysvětlení různých
jevů, neboť míra racionality je u nich
upozaděna. Efektu, kdy jedinec zastává
nějaký názor, z něhož neuhne, přestože
je konfrontován s důkazy, se říká
„backfire effect“. Jsou lidé, kteří mají
tento efekt velmi silný, jinými slovy, nic

je nepřesvědčí, aby změnili názor. Naopak
v některých případech ještě dochází
k utvrzení mylných názorů. „V minulosti
proběhly výzkumy, kdy se za pomoci
magnetické resonance zkoumal takzvaný
‚backfire effect‘. Z výzkumu vyplynulo,
že u jedinců, kteří vyhodnotí argumenty
a přijmou je, pracuje racionální část
mozku, což magnetická rezonance
zobrazí. Kdežto u jedinců, u nichž se
projeví ‚backfire effect‘, tedy u těch,
kteří se navzdory důkazům zatvrdí ve
svém názoru, se aktivuje amygdala,
tedy centrum emocí a strachu, jež se
obvykle aktivuje v případě fyzického
ohrožení. U těchto lidí pak naplno
nepracuje racionální složka a člověk
se bojí vzdát svého přesvědčení, je
přemožen emocemi. Tyto fyziologické
procesy lze vysledovat. Určité preference
jsou částečně podmíněny fyziologicky
a lze konstatovat, že existují jedinci,
kteří mají fyziologicky větší tendenci
podléhat konspiracím a dezinformacím.
Ta souvislost z výzkumů jasně vyplývá,“
přibližuje dr. Černín.
Jisté je, že svou roli sehrává také věk,

‹ Skupina vědců v roce
2011 studovala korelace
mezi strukturou lidského
mozku a politickou
orientací. Zaměřili se
mimo jiné na velikost
amygdaly (která je
zodpovědná za zpracování
emocí jako např. strach).
Lze tedy spekulovat,
že lidé s prominentní
amygdalou mohou být
zranitelnější vůči určitému
typu dezinformací.
Viz Kanai, Ryota et al.
“Political orientations
are correlated with brain
structure in young adults.”
Current biology : CB
vol. 21,8 (2011): 677-80.
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vzdělání, životní zkušenosti i politické
zaměření. Podléhání dezinformacím
či konspiracím tak zdaleka není jen
věcí intelektu, ale z velké části stojí na
schopnosti demaskovat mechanismy
a principy, s nimiž dezinformátoři pracují,
a pochopit, jak fungují a s jakým cílem
jsou vytvářeny – shrnuto: na mediální
gramotnosti. Pokud se ovšem chceme
zbavit vlivu, který na nás dezinformace
mají či mohou mít, musíme porozumět
hlavně vlastnímu myšlení a zkreslením.
Zeptat se, co od zpráv očekávám, co je
pro mě přijatelné vysvětlení, jaké mám
vidění světa a politické preference, jaké
vyznávám hodnoty. Pochopení sebe sama
je prvním krokem ke kritickému myšlení,
protože dokážu kriticky přistoupit ke
svým vlastním nedostatkům, postojům
a očekáváním a jsem si vědom, že zpráva,
kterou přijímám může být koncipována
tak, aby uspokojila má vlastní očekávání
a vidění světa (levicové, pravicové,
proruské atd.). Stačí mi suchopárná
fakta nebo vyžaduji nějakou názorovou
interpretaci, která mě utvrdí v mých
názorech? Musíme se naučit zhodnocovat
a evaluovat vlastní myšlenkové procesy
a být si vědomi vlastních kognitivních
zkreslení, z nichž některá jsme uvedli
výše. I kritický přístup ke každé
informaci však vyžaduje velkou míru
opatrnosti, uvědomění si vlastních
hodnot, vnitřní etiky, kým jsme a s kým
se identifikujeme. Vždy bychom se
měli rozhodovat na základě morálních
hodnot, kulturní příslušnosti a vlastním
etickém přesvědčení, abychom neupadli
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vyváženosti zpráv. Morálka a etika by
tak měly být základními kameny každé
autocenzury.
Vždy bude existovat určité procento
lidí, kteří nedokáží potlačit „backfire
effect“, popřípadě nedokáží vyhodnotit
nebo je jim zcela lhostejná neetičnost
jejich chování a budou i nadále za
různým účelem vytvářet a šířit
dezinformace a vědomé lži, k nimž se
často uchylují z důvodu jakési vnitřní
frustrace, neuspokojení, zášti atd.
Doufejme, že důsledná mediální výchova
a výchova k občanské odpovědnosti
by mohla tento počet alespoň částečně
redukovat. „Je třeba, aby vzdělavatelé
pochopili závažnost problému. Bez
toho se nepohneme. Několik let tuto
problematiku řeším i z pozice radního
a jsem přesvědčený, že je potřeba stále
vysvětlovat, proč je rozvoj těchto
kompetencí nezbytný a zároveň učitelům
samotným pomáhat v jejich osvojení.
Pokud to budeme jen nařizovat seshora,
byť s pomocí ministerských strategií,
moc úspěšní nebudeme,“ domnívá se
amerikanista Petr Kopecký, který se
dlouhodobě zabývá dezinformacemi
v USA a Velké Británii.

Lež není názor
Jsou pochopitelně jedinci, kteří
nevyznávají západní hodnoty
a neztotožňují se s liberálně
‑demokratickým směřováním Evropy,
sledují vlastní (jiné) politické či osobní
cíle nebo cíle nějaké politické strany.
I oni mají právo na vyjádření, ovšem jen
do okamžiku, kdy nějakým způsobem
nepřekrucují pravdu a neohrožují tím
bezpečnost a hodnoty naší země, což
se v případě dezinformací sledujících
a propagujících zájmy cizí mocnosti
děje. Dezinformátoři jsou si proto
velmi často vědomi lživého výkladu,
cílem je ale narušení a nabourání těchto
západních principů. Tato válka, vedená
konvenčními i nekonvenčními zbraněmi,
je totiž také válkou ideologickou, válkou
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Rusko mělo dlouho před útokem
na Ukrajinu rozjetou dezinformační
mašinérii v celé Evropě i v USA.
Mediálním prostorem šířilo velké
množství dezinformačních zpráv
ospravedlňujících obsazení Donbasu
z důvodu údajné genocidy na ruských
občanech, ovšem bez podložených
důkazů OSN či ověřených zpráv. Nebo
zprávy vykreslující ukrajinskou vládu
jako zkorumpovanou bandu nacistů
a banderovců, kterou je třeba svrhnout
a ukrajinský lid „zachránit“ a mnoho
dalších. Tyto narativy se hojně šířily
řetězovými emaily i na sociálních
sítích a dezinformačních webech. Po
ruské ofenzívě na Ukrajině, kdy v praxi
vidíme brutální likvidaci ukrajinských
měst i s jejich obyvateli, poskytovatel
domény CZ.NIC zablokoval celou
řadu dezinformačních webů, protože
jednoznačně sloužily k ospravedlnění
zahájení války a útoku na cizí suverénní
stát. Jejich zablokování vzbudilo
poměrně rozsáhlou veřejnou debatu,
zda se jedná o nepřiměřené porušení
svobody slova či nikoli.
„K blokování dezinformačních
webů jako je Aeronet, CZ24.news nebo
Sputnik došlo ze strany zájmového
sdružení právnických osob, nikoliv na
přímý vládní příkaz. Bylo by fér, pokud
by se postižená média mohla bránit
nějakou legislativní cestou. Otázka je, do
jaké míry se jedná o omezení svobody
projevu. V tomto případě bych použil
analogii s léčivy. Představme si, že se

na trhu objeví lék proti bolení v krku,
který by byl volně prodejný a místo aby
léčil, způsoboval by ještě silnější zánět.
Patrně bychom trvali na tom, aby byl lék
okamžitě stažen z trhu. U médií lze podle
mého názoru uvažovat podobně. Pokud
se médium tváří jako zdroj informací
a ve skutečnosti jde prokazatelně o zdroj
dezinformací, pak si myslím, že bychom
měli mít legislativní nástroje, jak na
tuto skutečnost upozornit a nějakým
způsobem ji řešit,“ uzavírá David
Černín. Podle Petra Kopeckého spočívá
potíž také v tom, že neexistuje shoda
v definici dezinformace, za jejíž šíření
by měl následovat postih. Nicméně se
už hovoří o trestním postihu pro ty,
kteří šíří nepravdivé informace zcela
vědomě. Mnozí ale dezinformace šíří
v přesvědčení, že šíří pravdu, což je opět
důsledek absentující mediální výchovy
napříč společností. Léčit bychom tak měli
především příčiny spíše než symptomy.
Pokud i po přečtení tohoto textu tápete,
jaký je rozdíl mezi lží a dezinformací,
vězte, že v zásadě žádný. Rozdíl je pouze
v tom, že lež může být i neškodná.
Dezinformace není neškodná nikdy. ∆
Děkuji dr. Černínovi, dr. Tomáškovi,
doc. Kopeckému a dr. Kaškovi za jejich
myšlenky a názory, které přispěly ke vzniku
tohoto textu i koncepci celého čísla.
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› text Nela Parmová

› foto archiv Boba Kartouse

› ilustrace Helena Hankeová

Společenská

frustrace

a nespokojenost
nahrává
dezinformátorům
S trochou nadsázky bychom mohli dezinformace

elfové. Monitorují, upozorňují a rozkrývají hoaxy

označit za informační rakovinu mediálního prostoru.

a dezinformace v prostředí českého internetu. Ve

Nevzniká samovolně, je dílem konspirátorů

veřejném prostoru však ve většině případů skrývají

a dezinformátorů, kteří se snaží intenzívně

svou identitu, aby se uchránili před kyberšikanou.

a masivně rozklížit liberálně demokratické principy,

V současné době je mediálně reprezentují dvě tváře:

zasahují slabiny lidské povahy, jako je strach,

Vít Kučík a Bohumil Kartous. S druhým jmenovaným

frustrace či nespokojenost. Proti nim stojí hrstka

přinášíme rozhovor o nejčastějších dezinformačních

těch, kteří si uvědomují nebezpečí dezinformačních

narativech, o jejich společenské nebezpečnosti

a propagandistických metastáz. Mezi ně patří

i o tom, proč se v české společnosti nachází tolik

i skupina aktivistů známých pod názvem Čeští

šiřitelů dezinformací.
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(?)

Dezinformace jsou součástí
hybridní války, do které
jsme byli vtaženi. Od jaké doby jste
ve větší míře zaznamenali ruské
dezinformační a propagandistické
články na českých platformách a jak
se to mění v čase?
Ruská stopa je prolnuta se samotnou
existencí české dezinformační
scény. Jinými slovy, vliv ruského
dezinformačního a propagandistického
aparátu nelze od dezinformací
šířených v ČR oddělit. Přítomnost
tohoto fenoménu lze datovat ve
větší míře k anexi Krymu v roce 2014
a prolíná se tématy imigrace, covidu
a pochopitelně – pro mnohé teprve
nyní viditelně – agrese proti Ukrajině.
To není tak, že pouze v okamžiku, kdy
o něco jde, jako třeba o Ukrajinu nebo
Sýrii, se vzedme nějaká vlna kopírující
propagandu Kremlu. To je systematická
snaha destruovat společenskou diskusi
prostřednictvím digitálních nástrojů, tedy
dezinformačních webů, sociálních sítí
a řetězových emailů těmi tzv. narativy,
tedy tezemi, jejichž společným
jmenovatelem je, že vytrvale zpochybňují
liberálně demokratickou konstituci,
upřednostňují teze autokratických
a totalitních režimů a snaží se, aby
adresáti těchto manipulací přijali k těmto
nedemokratickým režimům sympatie.
Stěžejní roli „příkladu dobré praxe“ má
vždy Ruská federace. Tato společensky
i ekonomicky zaostalá země, jejíž elita
touží po benefitech bohatých evropských
demokracií, je adresátům dezinformací

vykreslována jako modelový příklad
úspěchu v jakémkoliv ohledu. Je vcelku
pochopitelné, že v kritické situaci
se dezinformační scéna okamžitě
přeorientuje na přímou obhajobu Kremlu,
takže nyní jsou do českého digitálního
prostředí emitovány bludy kopírující
kremelskou propagandu více než kdy
předtím. Doplněno o útoky na ochotu
české společnosti pomáhat válečným
uprchlíkům, což už si dezinformační
scéna otestovala během druhé poloviny
poslední dekády, kdy se podařilo
českou společnost přesvědčit, že ve
vlastním zájmu nesmí pomáhat lidem
z Afghánistánu, Sýrie, Iráku a dalších
oblastí postižených terorem. Ostatně
i tehdy bylo Rusko vzorem úspěchu.

(?)

Jak se změnila dezinformační
scéna po zákazu
dezinformačních webů? Kdo byl
iniciátorem a jak ten krok vnímáte,
bylo to správné rozhodnutí?
Těm webům, kterým byla odejmuta
možnost využívat českou doménu, klesla
výrazně návštěvnost. Samotné šíření
dezinformací to ale ovlivnilo minimálně,
v digitálním světě nejsme závislí na
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jednom zdroji, tytéž informace se k nám
dostávají různými cestami. Vnímám to
jako občanský postoj a souhlasím s ním,
všechny uvedené weby pouze zneužívají
svobody slova k šíření hrubých lží
v daném čase proválečné propagandy
nepřátelského státu (nepřátelského
z jeho vlastního rozhodnutí). Pokud
bychom ale měli uvažovat o systémovém
řešení, potřebovali bychom legislativní
úpravu, podobnou, jakou přijalo
Slovensko. K tomu ale, zdá se, nemá
současná vláda dostatečnou odvahu.
To souvisí s trvalou snahou populistů
zneužívat dezinformací k vlastnímu
prospěchu a tedy minimalizovat jejich
eliminaci. Je to sice tupé a komické,
když Babišovi a Okamurovi političtí
zaměstnanci plamenně hovoří o nutnosti
zachovat svobodu slova tváří v tvář
jejímu spektakulárnímu zneužívání, ale
i tak je to pro současnou vládu zjevně
odstrašující. Zřejmě zejména proto, že
v některých vládních stranách jsou lidé,
které populisti v jejich vlastním názoru
znejišťují. S tím se žel dá jen máloco dělat.

(?)

Koho a hlavně proč podle Vás
dezinformace nejvíce oslovují,
existují nějaké statistiky? Je to věc
vzdělání nebo generační?
Ideální cílovou skupinou je vlastně celá
dospělá populace, čím větší dosah, tím
pochopitelně lépe. U témat jako imigrace
nebo covid se podařilo dosáhnout
takového procenta, že část médií
a politiků začala pod dojmem legitimity
dezinformačních narativů přistupovat »
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na to, že mají být součástí společenské
diskuse. Exemplární je v tomto smyslu
případ paní Pekové, která se proslavila
jako „alternativní hlas“ v otázce původu
a řešení koronaviru a nyní vyzývá
k modlitbám za Putina. Jsem zvědav, zda
ji Reflex opět umístí na titulní stránku.
Reálnou cílovou skupinou jsou
dospělí, většinou ve středním a vyšším
věku, jejichž společným znakem je
nespokojenost, frustrace a určitá
zapouzdřenost. Takovým lidem je
možné snáze vnutit přesvědčení, že
oproti oficiálním a etablovanými médii
prezentovaným obrazům světa existují
nějaké skryté, odlišné interpretace, které
dávají možnost tu frustraci řízeným
způsobem usměrňovat. Jak jsem uvedl
výše, těmi terči jsou představitelé
a instituce liberálně demokratického
zřízení, naopak beneficienty jeho odpůrci,
což nemusí být nutně jen autokratické
Rusko, ale třeba čeští populisté. Všimněte
si, jak funkční vytvářejí symbiózu.
Ostatně mnohem větší vliv na dopad
dezinformací než omezení dostupnosti
dezinformačních webů zatím má Miloš
Zeman a jeho obrat v postoji k Rusku. To
je chyba v dezinformačním „matrixu“,
protože manipulace nefungují samy
o sobě, potřebují záštitu veřejné autority.
Výzkumný institut STEM poskytl –
a stále poskytuje – zajímavý vhled,
pokud jde o dezinformace, důvěru v ně
a také o jejich aktivní šiřitele. V populaci
je nějakých 15 % lidí, kteří jsou hluboce
ovlivněni dezinformačními obsahy
a modelují podle nich své postoje. Jejich
společným znakem je zejména sídlo,
pocházejí spíše z malých měst a svou roli,
ne tak zásadní, hraje dosažené vzdělání.
Zajímavě rozdělil STEM aktivní šiřitele,
mezi nimiž najdete osamocené seniory
a mladé „pitomce“, ale také všeználky
a mesiáše. Celkem šest kategorií ukazuje,
že motivace mohou být velmi odlišné.

(?)

Jaké jsou nejrozšířenější
dezinformační narativy, které
se pojily s pandemií covid-19 a které
se pojí aktuálně k válce na Ukrajině?

Auta a smarthpony?
To nejsou žádní
uprchlíci!

U covidu to byla zpočátku konspirace
o jeho původu, v různých variantách,
následně doplněna a převýšena
dezinformacemi o škodlivosti
protiepidemických opatření, no a posléze
se pochopitelně stalo dominantní
očkování a jeho údajná nebezpečnost.
V případě Ukrajiny to bylo poněkud
jinak, protože jde o řízený proces,
v němž dezinformační prostor hraje
„zahřívací“ roli. Několik týdnů před
samotným vyhlášením války Kremlem
převýšily obsahy týkající se Ukrajiny
covid, a to v duchu obviňování Ukrajiny
a západu ze zločinů a provokací vůči
Rusku. To ostatně pokračuje i nyní,
doplněno o již zmiňovanou snahu
obrátit sentiment české společnosti
proti Ukrajincům hledajícím bezpečí
v ČR. Některé dezinformace jsou
naprosté bludy, ale ty nejúčinnější
bývají sestaveny z částí skutečnosti
a zformovány do neprokazatelných
nebo falešně prokazovaných kontextů.
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Typicky, Ukrajinci přijíždějí v drahých
autech (někteří ano), jsou tedy bohatí
a pomoci pouze zneužívají, neboť se
u nich nic neděje (některých oblastí
Ukrajiny se válka skutečně nedotkla).
Takové spekulace jsou nejúčinnější, neboť
pro mnoho lidí je těžké odmítnout je na
základě posouzení samotného zdroje.
Zejména kvůli tomu, že aktivují těžko
potlačitelné emoce vyvěrající z pocitu
křivdy, nespravedlnosti a obav.

(?)

Odolávat dezinformacím
je věc kritického myšlení
a kritického přístupu k informacím.
Součásti Rámcového vzdělávacího
programu ministerstva školství je
proto i výuka kritického myšlení
a mediální gramotnosti. Daří se tento
program naplňovat? Jsou učitelé
připraveni učit kritickému myšlení
a mediální gramotnosti?
Upřímně, v tomto ohledu nelze mluvit
o nějakém systémovém řešení, byť
to tak při pohledu do kurikulárních
dokumentů může vypadat. Většina
škol nedisponuje funkčními nástroji
mediálního vzdělávání, čest výjimkám. To
podstatné většinou zajišťují projekty jako
Jeden svět na školách nebo Fakescape, které
přicházejí do škol zvenčí. Za současné
situace a nepřipravenosti učitelů je to
jistější varianta. Učitelé nejsou na práci
s informacemi a na kritický odstup
připravováni ani během studia, ani
v rámci celoživotního vzdělávání, pokud
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Soňa Peková:
bombardovaná
místa korelují
s laboratořemi
s biologickými
zbraněmi!!

si to sami nezvolí jako cestu. Jsem ale
přesvědčen, že ministr Petr Gazdík je
v tomto smyslu připraven leccos změnit.
Doufám.

ohroženě. Ale i to Ukrajina změnila,
evidentně se podařilo objasnit, jak velké
je to dogmatické jádro prokremelských
příznivců. Jsou to jednotky procent.

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D.

(?)

(?)

se zaměřuje na téma

Jsou Češi náchylnější
k dezinformacím než
třeba obyvatelé západní Evropy či
pobaltských států?
Mezi zeměmi Evropy jsou v tomto
diametrální rozdíly. Dobře se to dalo
znázornit na proočkovanosti. Portugalci,
kteří jsou dezinformacím nám známého
typu vystaveni minimálně, mají nejvyšší
proočkovanost v Evropě. Dánové, jejichž
situace je podobná, také. Vesměs platí,
že čím více na východ, tím se situace
zhoršuje. Existují extrémy, jako je Srbsko,
kde v současnosti převládá podpora
Putina. Relativně chudá evropská země
s velkou mírou přežívající frustrace
kvůli bombardování Bělehradu a kvůli
Kosovu. Rozhodující je souběh vnitřní
společenské důvěry, ta je rozhodující,
a také míry vystavení systematickým
dezinformacím. V tomto ohledu dosahují
třeba skandinávské země přirozeně
nejvyšší míry odolnosti. Česko je
naopak systematickým dezinformacím
vystaveno dlouhodobě silně, přičemž
nedisponuje zrovna nejvyšší mírou
společenské důvěry, ani té bazální, a tedy
ani té institucionální. Od pobaltských
zemí nás odlišuje jejich vědomí potřeby
soudržnosti, tu zde evidentně tolik
necítíme, někteří lidé se prostě necítí

Co víme o ruských trollích
farmách? S kým spolupracují?
Existují i jiné než ruské?
(předpokládám, že ano), kde a jaké
sledují konkrétní cíle?
Víme to, co odhalila Ljudmila Savčuková,
ruská novinářka, které se podařilo dostat
se do tzv. Agentury pro výzkum internetu
v Petrohradě. Popsala skvěle způsob
fungování, ale nevíme, kolik takových
farem existuje, jaký se v Rusku odehrál
vývoj za posledních několik let, jak a zda
kooperují se svými proxy partnery v jiných
zemích. Určitě existují jiné než ruské,
nepochybně existují i domácí, o nichž ale
nevíme nic konkrétního. Nicméně funkční
spojení mezi populisty a dezinformační
scénou dává jistotu, že určitá část
politického marketingu populistů běží
i těmito kanály. Obsahy z předvolebních
kampaní jsou v tomto zcela transparentní. ∆

je český politický aktivista,
vysokoškolský pedagog
a publicista, dlouhodobě
inovace vzdělávání, rovněž
problematikou dezinformací,
fake news, hoaxů a jejich
dopadem na společnost. Je
absolventem Pedagogické
fakulty a Fakulty sportovních
studií Masarykovy
univerzity v Brně, svou
disertační práci obhajoval
na Fakultě sociálních věd
UK v Praze. Od roku 2020
je ředitelem Pražského
inovačního institutu.
Je autorem knihy No
Future: „Vezeme děti na
parním stroji do virtuální
reality?“, své texty publikuje
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v řadě českých médií,
například v Seznam Zprávy,
Hospodářských novinách nebo
v Britských listech, kde působí
také jako editor.
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› text Petr Kopecký, amerikanista › ilustrace Helena Hankeová

s dezinformacemi

Boj

je pro Filozofickou fakultu
klíčové téma.

Chce posílit
mediální gramotnost
stávajících
i budoucích učitelů
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Když jsme se v roce 2017 na FF a v Centru
PANT bavili s Thomasem Nicholsem,
autorem vlivné studie o kampani proti
„etablovanému vědění“, o prohlubující
se nedůvěře v odborníky a vědce v USA,
netušil jsem, že se tento trend velice brzy
výrazněji projeví i u nás (podrobněji jsem
to pojednal v textu Jak čelit manipulacím
a dezinformacím? Pohled profesora
z Harvardovy univerzity na OU@live).
Nichols už před lety vypozoroval, že
Američané ve zvýšené míře považují
nevědomost za ctnost a odmítání rad
od expertů vnímají jako prosazování
autonomie a nezávislosti na elitách.
V uvedené studii Nichols píše: „Vztah
mezi experty a občany je postaven na
vzájemné úctě a důvěře. Jakmile dojde
k jejich narušení, tyto dvě skupiny mezi
sebou začnou bojovat a první obětí se
stává demokracie.“ V USA tento proces
značně zrychlil s nástupem Donalda
Trumpa do Bílého domu. V českém
kontextu si ho spojujeme s častými
odkazy na selský rozum a vysokou školu
života. Ve stále složitějším světě však už
většinou jednoduchá řešení nestačí.
Přestože se i u nás o mediální
gramotnosti mluví stále častěji, její
úroveň se nijak výrazně nezlepšila.
Pandemie covidu nás proto zastihla
v nedbalkách. Společnost připravena
nebyla a ani být nemohla. Popravdě
i mediálně docela gramotní lidé se
orientovali v záplavě informací obtížně.
Některá média bohužel ani v době
nouzového stavu neopustila strategii,
která jim přináší čtenáře, potažmo zisk.
Mám na mysli prezentaci názorů, které

zaznívají z úst odborníků. Ti jsou ale
buď z jiného (byť lékařského) oboru,
nebo v oborové komunitě představují
zcela okrajový názor. Naplno se mimo
jiné ukázalo, že ani některá etablovaná
média nemají zkušené vědecké redakce,
které by se ve složitém světě vědy
dobře orientovaly a dokázaly i laikům
vysvětlit, jak funguje. Svůj díl viny na
tom mají podle mě i odborníci, kterým
se nedostává mnoho intelektuální
pokory. A k zamyšlení mě přivedl i názor
mediálně exponovaného profesora
Konvalinky, bývalého prorektora UK, že
významnější roli měly sehrát i univerzity.
Ty mohly vytvořit neutrální platformu
sdružující respektované autority, které by
se k odborným záležitostem vyjadřovaly.

Co školy?
I díky tomu, že jsem městský radní
a z této pozice jsem aktivní zejména
v oblasti vzdělávání, mám alespoň
rámcovou představu o tom, jak si naše
školy vedou. Základní školy jsou na
tom o něco lépe než ty střední. Nová
ministerská strategie pro regionální
školství klade na mediální gramotnost
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patřičný důraz. Přesto je nezbytné, aby
samotní vzdělavatelé pochopili závažnost
problému. Je potřeba stále vysvětlovat,
proč je rozvoj těchto kompetencí
nezbytný a zároveň učitelům samotným
pomáhat v jejich osvojení. Pokud to
budeme jen nařizovat seshora, byť
s pomocí ministerských strategií, moc
úspěšní nebudeme. Je zarážející, že podle
nedávného výzkumu kolegy z Univerzity
Palackého kolem 80 % stávajících učitelů
neprošlo v rámci své přípravy předměty
orientovanými na mediální výchovu.
Vláda dlouho podceňovala
kybernetické a hybridní hrozby, nekladla
dostatečný důraz ani na rozvoj mediální
gramotnosti a kritického myšlení ve
vzdělávacím systému. Ministr Plaga
a nové strategické dokumenty MŠMT
sice už tato témata jasně nastolili,
ale převedení formulací z papíru do
praxe není vůbec snadné. Výsledky
jiného výzkumu z roku 2018 v tomto
ohledu optimistické nebyly, když
např. poukazovaly na nízkou mediální
gramotnost učitelů a také na odpor
k tomuto tématu ze strany části rodičů,
kteří se obávají indoktrinace. Přitom
mediální výchova by rozhodně neměla
ukazovat černobílý svět, v němž lze
snadno odlišit pravdu od lži. Jde spíše o to
trénovat žáky a studenty v dovednostech
a vybavovat je potřebnými technikami
a nástroji. Až ty by jim měly pomoci
rozeznat pravdivou informaci
od zkreslené či zcela nepravdivé.
Koneckonců jde taky o dovednosti, které
jsou naučené, nikoliv vrozené. »
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A co FF OU?
Na naší fakultě nejde o nové téma.
V různých podobách se mediální
gramotnosti mohou studenti učit
v předmětech například na katedrách
českého jazyka, sociologie či filozofie.
Důležité však podle mě je, aby se tyto
dovednosti integrovaly do co největšího
množství předmětů. Nemělo by zůstat jen
u samostatného předmětu, izolovaného
od ostatního učiva. Podobně jako na
ZŠ a SŠ by měla mediální gramotnost
představovat průřezové téma. Je ale nutné
předejít tomu, aby (podobně jako na
některých regionálních školách) spoléhali
učitelé na ty druhé a výsledkem pak bylo
nulové zapojení.
Katedře anglistiky a amerikanistiky,
ve spolupráci s Velvyslanectvím
USA v Praze, se podařilo navázat
užší spolupráci se středními školami
v Moravskoslezském kraji. Kurzy vedené
zkušenými americkými lektory, zaměřené
z velké části na mediální gramotnost
a kritické myšlení, absolvovalo v letech
2019 a 2020 více než sto středoškolských
učitelů z celého regionu. Velmi pozitivně
hodnotil přínos projektu i Mgr. Stanislav
Folwarczny, náměstek hejtmana MSK pro
oblast školství: „Velice vítáme spolupráci
s Ostravskou univerzitou a pozitivně
vnímáme možnost zapojení našich
pedagogů do této zajímavé aktivity.
Kritické myšlení je v dnešní době velice
důležitou schopností, kterou chceme
nejen vštěpovat žákům, ale především ji
musíme ovládat sami.“
Asi ne všichni akademici na fakultě
vědí, že na naší katedře filozofie se od
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roku 2020 realizuje projekt Technologické
agentury ČR s názvem Propedeutika
kritického myšlení a mediální gramotnosti
ve výuce dějepisu na středních školách, pod
vedením dr. Davida Černína. V neposlední
řadě se FF OU daří mediální gramotnost
tematizovat prostřednictvím akcí, které
pořádá s Českou televizí. V dubnu
tohoto roku se s velkým zájmem setkala
například přednáška Martina Řezníčka
s titulem Zahraniční zpravodajství v době
fake news. Je asi pochopitelné, že odolnost
vůči dezinformacím je velké téma jak
pro veřejnoprávní média, tak pro veřejné
vysoké školy.

Co nového na OU?
Posledních pár měsíců se (nejen) naše
univerzita potýká s problémy, které
vyvolala Putinova válka na Ukrajině.
Lidé solidárně posílají prostředky na
humanitární pomoc i na zbraně pro
Ukrajinu. Těší mě, že naše univerzita
si v tomto ohledu vede velmi dobře. Je
dobré si připomenout, že z dlouhodobého
hlediska může pomoci vyzbrojit své
studenty kompetencemi, které jim
pomohou obstát v informační válce,
která začala mnohem dříve než na konci
února a bohužel hned tak neskončí.
I proto jsme s prorektorem Drozdem
iniciovali vznik neformální pracovní

skupiny, jež sdružuje kolegyně a kolegy,
kteří se mediální výchově nějakým
způsobem věnují. Vedle už zmíněných
kolegů z katedry filozofie se do ní zapojili
např. doc. Labischová z PdF či dr. Baarová
z PřF. Mezi diskutovanými tématy byla
implementace těchto kompetencí do
profilu absolventa, jejich integrace (jako
témata i metody) do sylabů stávajících
předmětů a samozřejmě i vzdělávání
akademiků v této oblasti. Diskuze se od
počátku účastní i dr. Martin Tomášek,
jenž vede také mezifakultní skupinu
nazvanou Všichni spolu. Ta se zabývá
způsoby, jak uvést do života vybraná
opatření Strategického záměru OU
(2021–2025) v první kapitole (Kvalitní
výukou ke vzdělanosti).

Závěrem
Ve světě zaplaveném (dez)informacemi
je někdy snadné se utopit. Dezinformační
kampaně a techniky jsou přitom
stále rafinovanější. Nechceme‑li jen
rezignovaně přihlížet a čekat na další
vlny, které mohou prohloubit polarizaci
společnosti, měli bychom možná spíše
než o cenzuře mluvit o tom, jak dopad
falešných zpráv, manipulací a polopravd
umenšit prostřednictvím toho, že
společnost učiníme skrze vzdělání
odolnější. Třeba jako ve Finsku, kde právě
kvalitní vzdělávací systém významně
přispívá k odolnosti společnosti vůči
dezinformačním kampaním, potažmo
k větší soudržnosti společnosti. Ano, je to
běh na dlouhou trať. Vyžaduje pravidelný
trénink a vytrvalost. Je na čase se vážně
na tuto cestu vydat. ∆

P O D CAS T F FO R U M
JA K M O H O U U Č I T E L É U Č I T K R I T I C K É M U
M YŠ L E N Í A M E D I Á L N Í G R A M OT N O S T I

DAV I D Č E R N Í N
S L AVO J TO M EČ E K

V posledním podcastu Filozofické fakulty Ostravské univerzity jsme se
zeptali Slavoje Tomečka a Davida Černína z katedry filozofie na připravenost
studentů středních a vysokých škol odolávat dezinformacím a mediální
manipulaci. Naši hosté vysvětlují, jak vzniká obraz minulosti, proč neustále
opakujeme stejný historický narativ a proč se nezamýšlíme nad tím, jak
vlastně vzniká. Právě kritický přístup k interpretaci dějin může být klíčem
k tomu, jak kriticky přemýšlet nad současností.
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› text Daniela Rywiková

› foto Archiv Kateryny Horiunové a Oleny Suzdalievové, Helena Hankeová

Ukrajinci

jsou myšlením

Evropané,

Rusové
Asiaté
Brutální ruská invaze na suverénní sousední stát

cestovního ruchu a věnuje se kulturnímu dědictví,

šokovala celý svět a zcela jistě nadobro změnila

udržitelnému rozvoji a managementu cestovního

jeho tvář. Mezi lidmi prchajícími před agresivní

ruchu. Obě v současné době žijí v Ostravě i se svými

válkou z těžce zkoušené Ukrajiny přišly do Ostravy

rodinami a v rámci mobilitního programu Erasmus+

také dvě kolegyně z Mariupolské státní univerzity –

nyní absolvují stáž na filozofické fakultě.

partnerské univerzity Filozofické fakulty OU.
Ekonomka doc. Olena Suzdalieva je zástupkyní

Oleně i Kateryně jsme položili několik otázek,
na něž nebylo snadné odpovídat, nicméně umožňují

ředitele Vědeckého a vzdělávacího ústavu

sdílet jejich autentické osobní zkušenosti ovlivněné

managementu Mariupolské státní univerzity,

válečným konfliktem a českému čtenáři mohou

specializuje se na finanční management, daňové

pomoci zorientovat se ve složitém politickém

systémy a strategie veřejných politik. Její kolegyně

a kulturním kontextu ruského vpádu na Ukrajinu.

dr. Kateryna Horiunova působí na Katedře
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› Kateryna Horiunová (vlevo),
Olena Suzdalieva (vpravo) po
své přednášce Hello, I'm Ukraine,
která se konala 4. května na
Filozofické fakultě OU

(?)

Obě pocházíte z Mariupolu,
podařilo se vám odtud utéct
před válkou. Současná situace ve
městě je katastrofální, západní média
informovala, že opustit Mariupol
v humanitárních koridorech směrem
na západ není prakticky možné. Jak
se vám podařilo město opustit, jaké
byly podmínky a okolnosti vaší cesty?
O.S.: Nejprve bych ráda zdůraznila, že
Mariupol se nacházel na území frontové
linie již 8 let, demarkační čára ležela
13 km od města. Mariupol po okupaci
části Doněcké a Luhanské oblasti v roce
2014 sloužil jako předsunutá základna
Ukrajiny na východě a zároveň jako
„výkladní skříň“ obnoveného Donbasu.
Proto se očekávalo, že město bude
z východu i jihovýchodu útočníky
zablokováno. Po vypuknutí války byly
cesty na západ a severozápad poměrně
rychle odříznuty. Okupanti navíc
přijímali opatření, která v prvních dnech
války znemožňovala zorganizovat
hromadnou evakuaci. Většina parkovišť
a městské dopravy v Mariupolu byla
zničena raketovými útoky, silnice byly
neustále ostřelovány. Z některých
částí Mariupolu byl přesun na západ,
tedy směrem k Záporoží – na území
kontrolované ukrajinskou vládou –
nemožný. Pro mou rodinu a pro mne
samotnou tedy existovala jediná
možnost – cesta směrem na Novoazovsk.
Novoazovsk leží od roku 2014 na
dočasně okupovaném ukrajinském

území. Před Novoazovskem je ve
vesnici Bezimenne umístěn filtrační
tábor, kterému se říká „registrace“. Bez
této „registrace“ nebylo možno jít dále.
V Bezimennem však bylo připojení
k internetu, takže jsme se konečně spojili
s rodinou a přáteli, aby věděli, že jsme
naživu a v pořádku. V Mariupolu už od
začátku března není elektřina, voda, plyn
ani internet. Byli jsme úplně odříznuti.
Lidé z mé čtvrti v Mariupolu, která je
hustě obydlená, byli účelově mylně
informováni, že nás naše vláda opustila,
a byli pod záminkou evakuace odvezeni
na dočasně okupovaná území, nebo do
Ruska.
Jakmile se nám podařilo všechny
kontaktovat, rozhodli jsme se vyrazit
do Evropy, jelikož jsme sami neviděli
jinou možnost. K tomu však bylo nutné
projet téměř 2 000 km územím okupantů
a Ruské federace. Nicméně žádný
z plánů nebyl možný bez absolvování
oné „registrace“. A tak jsme stáli s autem
pět dní ve frontě. Když jsme 22. března
přijeli, stálo ve frontě asi 600 aut. O pár
dní později jejich počet přesáhl 1 000.
Musím také vzdát hold našim krajanům –
po letmém seznámení se lidé změnili
a pomáhali si: někdo zůstal vzhůru
přes noc a popojížděl ve frontě svým
i sousedovým autem, aby jiný mohl
spát. Ráno se vystřídali. Měli jsme štěstí,
že jsme na „registraci“ čekali jen 5 dní,
byli tam lidé, kteří čekali i týden. Spali
jsme ve stanovém městečku, kde bylo

teplo, měli jsme přístup k teplému jídlu
a pitné vodě. Potíže byly se sprchováním,
nebylo dost míst pro všechny, protože
úřady s tak velkým počtem uprchlíků
nepočítaly. Nechyběli ani dobrovolníci,
kteří projížděli frontou aut čekajících na
„registraci“ a rozdávali teplé jídlo, vodu,
sladkosti a ovoce. Samotná „registrace“
byla tak ponižující, že je těžké o ní
mluvit. Nejprve vám sejmou otisky nejen
prstů, ale i dlaní obou rukou. Muži jsou
nuceni se svlékat, protože jim kontrolují
tetování. Poté jste vyfotografováni
zepředu a z levého i pravého profilu
a následně vás vyslýchají zástupci
ministerstva státní bezpečnosti neuznané
Doněcké lidové republiky.
Zajímá je váš postoj k ukrajinským
a místním úřadům, ptají se, kde se
nacházely pozice ukrajinských sil
a pluku Azov, nebo jestli byli mezi vašimi
příbuznými nebo přáteli lidé, kteří
pracovali u policie či sloužili v armádě.
Po „registraci“ se můžete pohybovat na
dočasně okupovaných územích nebo
odcestovat do zahraničí. Abychom se
dostaly do Evropy, musely jsme cestovat
přes území Ruské federace. Byla to
jediná cesta. Na ukrajinsko‑ruské hranici
jsme stáli 37 hodin. Nocovali jsme
v autě a jen čtyři hodiny jsme projížděli
ruskou celnicí. Členové FSB (ruské tajné
Federální služby bezpečnosti) nás opět
vyslýchali, znovu kontrolovali telefony.
Je to asi jejich národní zábava: jak při
vstupu do Ruska, tak při výjezdu z tohoto

„Mordoru“ FSB Ukrajince vyslýchá, fotí je
a bere jim otisky prstů. Asi se to napoprvé
nepodařilo… Po překročení hranic, hned
na prvním stanovišti dopravní policie,
bylo naše auto s ukrajinskou SPZ opět
zastaveno. Kontroly jsme absolvovali
během celé cesty územím Ruska:
kontrolovali nám kufr, jestli nepřevážíme
něco nelegálního, vzali nám doklady
a opakovaně kontrolovali. Teď, po více
než 3 000 km a po pěti dnech cesty, jsme
tady v Ostravě, za což jsme Ostravské
univerzitě a díky jí poskytnuté příležitosti
velmi vděčné.
K.H.: V mém případě lze mluvit
o příznivých okolnostech, či přímo
o zázraku, který mne a mou rodinu
zachránil před blokádou v Mariupolu.
V posledním poklidném týdnu jsme se
rozhodli evakuovat maminku, která žila
téměř na hranici s dočasně okupovaným
územím Doněcké oblasti. Mysleli jsme
si, že právě tam se budou odehrávat
nejtvrdší boje. Ale po 24. únoru se
ukázalo, že zpět do Mariupolu se už
nedá dostat. Týden po začátku války
jsme zjistili, že můj byt v centru města
byl vypálen do základů poté, co dům
zasáhl granát. Všichni Ukrajinci se těší
na konec války a vítězství, nicméně jsou
tací, kteří čekají na návrat domů, a někteří
se už nemají kam vrátit. Chtěla bych
proto poděkovat Ostravské univerzitě
za spolupráci a za její neocenitelnou
podporu v tak těžké době. Za možnost

› Foto z října 2021, kde
Kateryna Horiunová
stojí se svými studenty
před Mariupolským
divadlem

pokračovat v naší odborné činnosti. A za
to, že nyní spolu mluvíme v bezpečném
prostředí naplněném zvuky poklidného
života.

(?)

Národnostní situace na
východě Ukrajiny je pro nás pro
Čechy poněkud obtížně uchopitelná.
Mohly byste prosím vysvětlit, jak
spolu žili obyčejní lidé – občané –
Rusové i Ukrajinci? Jaké mezi nimi
byly před válkou vztahy?
O.S.: Na Ukrajině žijí rusky mluvící
Ukrajinci a ano, s Rusy nás spojuje
mnoho příbuzenských vazeb, nicméně
je to spíše genetika než mentalita. Rusky
mluvící regiony jsou především na
jihu a východu země, tedy v oblastech,
které jsou blíže k ruským hranicím.
Je to dáno historicky. Ukrajinci jsou
myšlením Evropané, Rusové Asiaté.
Ukrajinci si cení především svobody,
Rusové potřebují pro obvyklý způsob
života pevnou ruku. Mimochodem,
obyvatelé Mariupolu také patří k rusky
mluvícím Ukrajincům, nicméně
Mariupol je ukrajinským městem.
V kontextu naprostého ekonomického
úpadku a návratu okupovaných území
Doněcké oblasti na úroveň Sovětského
svazu je Mariupol naopak symbolem
rozvoje a prosperity. Město se za osm
let proměnilo v rychle se rozvíjející,
perspektivní a pro investory atraktivní
místo, které bylo příjemné pro život

i práci. Bylo to ale ukrajinské město
obývané rusky mluvícími, svobodnými
Ukrajinci, kteří si vážili a měli rádi
své ukrajinsky mluvící spoluobčany.
A opláceli jim stejným přístupem. Snažili
jsme se udělat naše město lepším, čerpali
jsme ze zkušeností ukrajinsky mluvících
měst a nikdy jsme se kvůli jazyku
nesetkali s nedorozuměním. Chápu, proč
byl Mariupol srovnán se zemí. Byl vším
tím, k čemu ruská města musí urazit
ještě dlouhou cestu. Mariupol přitom
nebyl administrativním centrem, jen
velkým průmyslovým městem. Když se
vašemu západnímu sousedovi podaří
být nezávislý a ukáže se, že je v ledasčem
lepší, je snazší to zničit než se pokoušet to
napodobit.
K.H.: Pro mě osobně bylo Rusko vždy
samostatným sousedním státem, s nímž
sice máme společná období historického
vývoje, ale samostatnou současnost.
Do první třídy jsem nastoupila
1. září 1991, měsíc po vyhlášení ukrajinské
nezávislosti. Vzdělání a občanské
uvědomění jsem tak získala ve svobodné,
suverénní zemi respektující vůli lidu
a práva občanů všech národností žijících
na území Ukrajiny, s vlastní jedinečnou
cestou rozvoje, státu, který se stará
o plnohodnotný politický, ekonomický,
společenský i duchovní rozvoj
ukrajinských občanů. Jak již poznamenala
Olena, pro Donbas je obecně typická
situace, kdy mnoho rodin má rodinné »

‹
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to samé divadlo
po bombardování

vazby s Rusy. Je to dáno historickým
a geografickým vývojem. Moje maminka
pochází z východní Ukrajiny, můj táta
je ze střední Ukrajiny. Potkali se na
univerzitě v Rivne v západní části naší
země. Jako mladí odborníci byli vysláni
do Doněcku, kde se usadili. V mé rodině
se vždy mluvilo ukrajinsky i rusky. Jako
dítě jsem vnímala za naprosto normální
a přirozené číst básně vynikajícího
ukrajinského básníka Tarase Ševčenka
oblečená ve vyšyvance (vyšívaná košile,
jež je nedílnou součástí ukrajinského
lidového kroje, který Ukrajinci milují)
a přitom si se zálibou užívat ruského
literárního dědictví. Podněcování
k nenávisti na základě jazyka je nástrojem
ruské propagandy, který nemá nic
společného s reálnou situací v zemi.
Dalším příkladem tolerantní jazykové
atmosféry může být má účast společně se
studenty Mariupolské státní univerzity
ve vysílání místní televize jen pár dní
před válkou. Hovořili jsme v ruštině na
témata související s informační a mediální
eskalací hrozby útoku Ruské federace na
Ukrajinu, možnosti mírové reintegrace
Donbasu či role pedagogů při utváření
povědomí a občanských postojů zde
žijících mladých lidí.

(?)

Obě jste rusky hovořícími
Ukrajinkami. Zažily jste
nějakou formu útlaku nebo

ostrakizace ze strany ukrajinsky
mluvících spoluobčanů?
Představoval váš jazyk například
nějakou nevýhodu ve vaší profesní
kariéře?
O.S.: Žádný útlak nebyl a nemohl být.
Vladimir Zelenskyj – prezident Ukrajiny –
mluví rusky! Naučil se ukrajinsky
a začal v ní volně komunikovat, až když
se stal prezidentem. O jakém útlaku tu
mluvíme?!
K.H.: Ano, máme zákon, který nařizuje
zaměstnancům státních orgánů a služeb
na pracovištích a při výkonu pracovní
činnosti (zdůrazňuji, že mluvíme pouze
o práci) komunikovat v ukrajinštině.
Když se ale člověk na úřadě zeptá, zda
může komunikovat v ruštině, obě strany
po dohodě mohou tímto jazykem hovořit.
V sektoru služeb to je ještě jednodušší.
První otázka, kterou dostanete,
zní: „V jakém jazyce se vám lépe
komunikuje?“ Je to pohodlnější. Útlak
rusky mluvících občanů je chorobnou
fantazií ruské vlády. Po prvním pokusu
o obsazení Donbasu v roce 2014 jsme
byli s kolegy nuceni opustit rodné město
Doněck a restartovat vzdělávací proces
na svobodném ukrajinském území
v Mariupolu. Například rodina mého
vedoucího výzkumu, prof. Andriye
Stoyka, se přestěhovala do Lvova,
podle kremelské propagandy do
„doupěte nacionalistů“ a za sedm let se

‹

‹
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Poslední fotky, které Olena Suzdalieva
pořídila před odjezdem z Mariupolu

nesetkal s jediným případem jazykové
diskriminace. Jistě znáš rčení: „kolik
jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“, proto
je dvoujazyčnost Ukrajinců další z našich
silných národních vlastností.
O.S.: Vzdělávací proces také probíhá
v ukrajinštině. Ale to je normální –
ukrajinština je úředním jazykem.
Ukrajinský jazyk se stal určujícím
faktorem a hlavním znakem identity
moderního ukrajinského národa a je
také základní systémotvornou složkou
ukrajinské občanské společnosti, na jejíž
odolnost a odvahu je dnes hrdý celý svět.
V České republice se vyučuje v češtině,
ne pro každého je to ale rodný jazyk,
nicméně připisuje se vám snad útlak
jiných jazyků a národů?

(?)

Je ruské tvrzení, že občané
východní části Ukrajiny
(oblasti Donbasu, Luhansku) dávají
přednost tomu, aby se jejich regiony
staly součástí Ruské federace,
pravdivé? Má nějaké kořeny v historii
nebo realitě, nebo je opět jen
součástí nacionalistického narativu
Kremlu, aby ospravedlnil své územní
požadavky?
O.S.: Donbas tvoří Doněcká a Luhanská
oblast. Vždy byly, jsou a budou součástí
Ukrajiny. Proto, jak říkáš, touha stát
se součástí Ruské federace je pouze
její chorobnou fantazií a nástrojem

‹ K.H.: foto
mého domu
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k uspokojení jejích imperiálních ambicí.
Mariupol je městem Doněcké oblasti,
vždy bylo a bude ukrajinské. Je to město
s vyspělou infrastrukturou, krásnými
parky a nábřežím, moderním městským
vedením a s velkým rozvojovým
potenciálem. Tak to je. Nežádali jsme
Rusy o záchranu a nebylo před čím nás
zachraňovat. Když už, tak pouze před
nimi samotnými!

(?)

Co je pro vás osobně
v současnosti největší
starostí?

(?)

Jak tuto válku vnímáte? Jaký
má podle vás cíl?

O.S.: Myslím, že vyjádřím náš společný
názor s Katerynou, že tato válka je
špinavým a odporným pokusem zlomit
svobodný ukrajinský lid. Zničit Ukrajince
jako národ. Stojí za ní touha zastavit
náš vývoj a směřování k Evropě, omezit
naši svobodu. Svoboda je největší
lidská hodnota! V roce 1968 Sovětský
svaz operací Dunaj také „osvobodil“
Československo. Ať přehodnotí principy
fašismu podle Umberta Eca.

(?)

Chcete něco vzkázat Vašim
ukrajinským krajanům?

jsi ve vzduchoprázdnu, bez možnosti
komunikace a nemůžeš se s daným
člověkem spojit. Jsou věci, jejichž význam
pochopíš, až když je ztratíš. Stanovte
si proveditelné úkoly, například úkryt
v protileteckém krytu před palbou,
abyste přežili. Při rozhovoru s okupanty
vydržte a neříkejte vše, co vás napadne,
protože na tom závisí nejen váš život,
ale i životy vašich blízkých. Ale stejně je
nejdůležitější přežít a neztrácet hlavu ani
v takových nočních můrách.
K.H.: Jsem hrdá na to, že jsem Ukrajinka
a ráda bych odpověděla slovy Tarase
Ševčenka:
A v obnovené zemi
nebude žádného nepřítele, žádného rivalství,
bude syn a bude matka,
na zemi budou lidé! (volně přeloženo)

(?)

Kdybyste mohly poslat zprávu
do Ruska a ruským občanům,
co by v ní stálo?
O.S.: Zněla by takto: „Přemýšlejte“.
K.H.: Byly by to fotografie zničených
budov naší univerzity. ∆

O.S.: To je pro mě asi nejtěžší otázka.
Stručnost je sice sestrou talentu, ale
je velmi těžké vše stručně formulovat
a zprostředkovat. Existují banální fráze,
například: „až dorazíš, napiš nebo
zavolej“. Jejich význam pochopíš, až když

‹

‹

‹

O.S.: V Mariupolu mám stále příbuzné –
otce a prarodiče. Přátele, s nimiž
nejsem v kontaktu od začátku března,
kdy v Mariupolu skončila mobilní
komunikace a internet. Sousedé, se
kterými jsme se společně ukrývali
v protileteckém krytu od 28. února až do
chvíle, kdy jsme odešli. Někteří z nich
odejít nechtěli, někteří z různých důvodů
nemohli nebo nemohou. Jedním z důvodů
je touha nalézt své příbuzné a blízké,
kteří žili v různých částech města. Máme
o ně velké obavy, zejména v souvislosti
s eskalací situace na Donbasu
a s postupující humanitární katastrofou
v Mariupolu.
K.H.: Jsem etnická Ukrajinka. Kvůli
ruské agresi jsem byla již podruhé nucena
opustit svou rodnou zemi a podílet se na
evakuaci univerzity. Podruhé začít život

od nuly. Nejžádanější SMS zprávy, které
dostávám od příbuzných a studentů,
jsou: „Kateryno, žiju“. Téměř neexistují
myšlenky, které by nezpůsobovaly bolest.
Na začátku února jsem sestavila seznam
studentů, kteří se účastní zahraničních
stáží, nyní sbíráme data o studentech,
kteří dokázali přežít nálety ruských
letadel. V tomto ohledu se všechny naše
myšlenky a naděje upínají na brzký konec
války.

K.H.: pro srovnání budova
Mariupolské státní univerzity
po bombardování a před válkou

Fotky před a po, které
se na internetu objevily
v souvislosti s Mariupolem
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› text Eva Mrhačová, polonistka, bývalá děkanka FF OU

Zamyšlení: Malá velká oprava
Pan Putin napsal nedávno esej o Ukrajině,
která měla být zřejmě jakousi předehrou
k chystanému vpádu do této země.
Znalosti, jimiž se v této stati pochlubil,
jsou menší než znalosti žáka základní
školy. Kdyby s takovými vědomostmi
přišel student slavistiky ke zkoušce ze
staré ruské literatury, po prvních větách
by „letěl“.
Budu stručně reprodukovat jen pár vět
z Putinovy stati: „Ukrajina nemá svou
vlastní tradici státnosti, a proto nemá
ani právo na samostatnou existenci.
Ukrajinu vymyslel Lenin. Ukrajinci
nejsou svébytným národem, je to jen
pouhá odnož Rusů. A navíc jsou tam
nacisté a fašisté a benderovci, ty je třeba
vymýtit.“ Ale to je jen zástupná příčina
vpádu Ruska na Ukrajinu. Pravý důvod
je jiný: získat přístup k moři a zmocnit
se obrovského nerostného bohatství
jižní Ukrajiny. Postupně budovat zpátky
Sovětský svaz, nedopustit, aby se některá
jeho bývalá část „poevropštila“.
Nahlédněme do historie. Na území
dnešní Ukrajiny existoval již v raném
středověku (než tam vtrhli Mongolové,
Tataři a Polovci) významný a svébytný
státní útvar – Kyjevská Rus. Vládu zde
drželi Rurikovci (Vikingové, Varjagové),
vládnoucí dynastie, jež přišla do Kyjevské
Rusi roku 862 z oblasti Skandinávie.
Později zde vládla místní knížata, z nichž
Vladimír I. přijal z Byzance roku 988
křesťanství a s Byzancí navázal a udržoval
čilé obchodní styky. Přijetí v tomto
případě pravoslavného křesťanství je
všeobecně pojímáno jako státotvorný
akt. Začaly vznikat kláštery, byly stavěny
první chrámy, dřevěné i zděné (mezi
nimi i klášterní chrám Kyjevskopečerská
Lávra zapsaný na seznamu Světového
kulturního dědictví UNESCO).
Celé tyto nejstarší dějiny Kyjevska
popsal mnich pečerského kláštera Nestor
v díle, které bylo v českém vydání, jehož
první překlad pořídil K. J. Erben, nazváno
Pověst dávných časů aneb Nestorův letopis

ruský. Jedná se o nejstarší kroniku
popisující východoslovanské dějiny od
roku 862 přes přijetí křesťanství až do
čtvrtiny 12. století. Východoslovanské
dějiny skončily roku 1240, kdy do Kyjeva
vtrhl Čingischánův vnuk Bátú a město
i s okolím vyplenil a zcela zničil. Slavná
minulost Kyjevské Rusi však nezemřela,
někde hluboko žila dál. Připomeňme si, že
první východoslovanská univerzita byla
založena roku 1632 právě v Kyjevě.
Je třeba zdůraznit, že v době slavné
historie Kyjeva (10.–11. století), kdy toto
již křesťanské město bylo majestátní
metropolí s mnoha stavitelskými
památkami, se na území dnešní Moskvy
rozkládaly lesy a bažiny. Teprve po
rozpadu Kyjevské Rusi na malá knížectví
došlo k rozvoji knížectví moskevského.
Jeho první hradby byly postaveny v roce
1147, o plných 300 let později, než se začala
rodit sláva Kyjeva. Pokud jde o novodobý
ukrajinský národ, ten se samozřejmě
konsolidoval až v 19. století, tak jako
většina národů střední a jižní Evropy.
Pokusme se nyní popsat celé to
neuvěřitelné zlo, se kterým ke svým
bratrům Ukrajincům Rusové „přišli“.
Nečekaný vpád do pokojné země přinesl
ničení domů, ulic, továren, škol, nemocnic

a porodnic (náprava a znovuvybudování
toho všeho bude trvat nikoli týdny
a měsíce, ale roky a celá desetiletí).
Dochází k vraždění civilistů včetně
dětí a starých lidí,
rabování ve vybombardovaných
domech,
znásilňování žen a odvážení
bezprizorných dětí do Ruska,
střílení na evakuační autobusy
a vlaky.
Působení agitátorů ve školách – přicházejí
a vtloukají dětem do hlav, co si mají
o válce myslet a co mají šířit. Učitelé
neprotestují, mají strach, že by je žáci za
projevený jiný názor mohli udat.
Jedním z mých nejhorších obrazových
zážitků z této genocidy byl pohled na
matku, která propiskou píše nemluvněti
na záda jméno a adresu pro případ, že by
ona zemřela a dítě zůstalo na světě samo,
a pohled na pejska vyjícího celé hodiny
u mrtvoly svého pána a odmítajícího
odejít. Ve kterém století jsme se to ocitli,
kde to žijeme? Denně si uvědomuji, jak
důležité je, aby v čele státu stál vzdělaný
humanista, aby se tam nikdy a žádným
způsobem neocitl estébák.

21

E>
OFFLIN
fická
filozo
>
ta OU
l
u
k
a
f
02 2
jaro 2

› text Nela Parmová
› foto Ivana Krištofová

Když nebude
tento putin,

přijde jiný
Za poslední rok stoupl na Ostravské univerzitě

ochotný je se mnou sdílet. S Radomirem jsem se

počet zahraničních studentů pocházejících z Ruské

seznámila poměrně krátce před tímto rozhovorem

federace více než čtyřnásobně. Ostravská univerzita

a jelikož jsme se nikdy před tím nebavili o politické

v tomto ohledu zdaleka není výjimkou. Válka na

situaci ani o válce na Ukrajině, netušila jsem, jaké

Ukrajině zasáhla do životů i těchto studentů. Ruský

odpovědi mohou na moje otázky zaznít. O to víc je

student Radomir Belyaev, se se mnou podělil o své

pro mě samotnou tento rozhovor zajímavý. Příliš

postoje, názory i zkušenosti. Byla jsem vlastně ráda,

často se mi totiž nestává, abych neměla nejmenší

že se mi podařilo najít ruského studenta, který byl

představu, jak můj host bude odpovídat…

(?)

Nemůžu se nezeptat, jak válka
na Ukrajině ovlivnila váš život?

Mám kamarády z Česka, z Běloruska,
z Ukrajiny a musím říct, že můj život
a vztahy s těmito lidmi naštěstí válka
nijak zásadně neovlivnila. Ani po
útoku na Ukrajinu jsem necítil jako Rus
žádnou diskriminaci ani nátlak, naopak
ze strany univerzity, svých známých
a kamarádů vidím podporu. Dostal jsem
například mimořádné stipendium, měl
jsem možnost chodit do psychologické
poradny a také vedoucí katedry zdůraznil
a vyjádřil své mínění, nebo to je možná
mínění fakulty nařízené děkanem,
že není možná jakákoli diskriminace
a uplatňování kolektivní viny.
Na druhou stranu to vyvolalo
určité komplikace po finanční stránce,
protože nemám zdaleka takové finanční

prostředky, jaké jsem měl před válkou,
než byly zablokovány ruské karty a účty.
Rodiče mi nemohou přeposlat peníze,
takže hledám cesty, jak se zde mohu
živit, sháním brigády a různé přivýdělky.
Mnozí z nás sice stihli ještě před
zablokováním převést peníze na české
účty, ale ty postupně ubývají. Problém
nastane, až budu potřebovat prodloužit
vízum, protože při žádosti musím doložit,
že mám na účtu částku 112 000,– Kč. A to
je velká komplikace, takže doufám, že se
to nějakým způsobem podaří vyřešit.

(?)

Jaké jsou za této situace vaše
výhledy do budoucna? V Česku
nebo v Rusku? Jak vidíte svou
budoucnost?
Svou budoucnost vůbec s Ruskem
nespojuji. Chtěl jsem studovat sociologii

a bylo mi jasné, že pokud bych zůstal
v Rusku, nemá to vůbec smysl. Studovat
v Rusku sociologii je podle mě nesmysl,
protože nebudete mít možnost provádět
pravdivé výzkumy a reflektovat reálnou
situaci, která v Rusku panuje. Zejména
proto tam nevidím pro sebe žádnou
možnost. I proto velmi doufám, že
nenastane taková situace, abych se
musel vrátit do Ruska. V Česku vím, že
mohu dělat to, co jsem vystudoval a chci
v budoucnu dělat. Jak pro svou kariéru,
tak pro normální život vidím budoucnost
v Česku, důvodem je i má politická
spokojenost.

(?)

Neplánujete vůbec návrat do
Ruska?

Chtěl jsem jet v létě do Ruska za rodinou,
ale teď se bojím, letos tam asi vůbec »

22

a>
rubrik
téma
ce
orma
f
n
i
z
e
d

nepojedu. Podle mého názoru je to za
dané situace velmi nebezpečné, protože
se bojím, že bych už neměl možnost vrátit
se zpět do Česka. Seriózně se obávám, že
bych měl povinnost mobilizace a musel
bych nastoupit do války. Takže se bojím,
že bych po příjezdu do Ruska měl na
výběr jen dvě možnosti: buď jít do války,
nebo do vězení.

(?)

Co vaše rodina, jak ona vnímá
celou situaci i vaše rozhodnutí
zůstat v Česku?
Můj táta se k tomu nevyjadřuje, neříká
mi, co mám dělat. S mámou komunikuju
častěji a ona je toho názoru, že bude
lepší, když zůstanu v Česku. Stejně jako
já se obává, že bych měl po návratu do
Ruska problémy. Vlastně to vnímá velmi
podobně jako já.

(?)

V posledních letech jsme
na Ostravské univerzitě
zaznamenali zvýšený zájem
o studium uchazečů z Ruské
federace. Čím to podle vás je, že více
mladých Rusů hledá možnosti studia
v zahraničí?
Podle mého názoru je hlavní důvod
kvalita vzdělávání, která je v Česku lepší
než v Rusku. A pak je to otázka uplatnění
nejen v Česku, ale i jinde v Evropě.
S ruským diplomem jsou tyto možnosti
omezenější. Já osobně jsem neviděl
v Rusku příliš mnoho perspektiv. Už
před odjezdem do Česka jsem vnímal
nepříznivou politickou situaci a věděl,
že to bude jenom horší a horší. Lidé na
celém světě až teď vidí Putinovu politiku,
ale my jsme věděli, že to takto dopadne.
Spoustu náznaků jsme vnímali už několik
let před tím. Další důvod, proč jsem se
rozhodl opustit Rusko, je, že muži v Rusku
mají vojenskou povinnost, to znamená,
že po ukončení vysoké školy, například
v pětadvaceti letech, bych musel ještě
před nástupem do zaměstnání nastoupit
na vojnu. Militarismus a vojenské nálady
jsou v Rusku velmi silné a byly takové
dávno před válkou. Například každý
chlapec se musí v desáté třídě zúčastnit

takového speciálního vojenského tábora,
simulují se tam válečné situace, učíte se,
jak střílet, jak zacházet se zbraněmi, jak
mašírovat. Účast je povinná. Já jsem měl
naštěstí chápavou a dobrou ředitelku
školy, takže se mi po řadě rozhovorů
podařilo vyjednat výjimku, abych se toho
nemusel účastnit, ale obvykle není mnoho
možností, jak se tomu vyhnout. Následně
jsem měl nastoupit na vojenskou službu.
Nevěřili mi totiž, že jedu studovat do
Evropy, i když jsem jim ukázal dokumenty.
Nakonec jsem musel využít služeb
právničky Vojenského úřadu a díky ní se
mi podařilo vyjednat, že jsem nemusel
nastoupit a mohl odjet studovat do Česka.

(?)

Z toho vyplývá, že s aktuální
politickou situací nejste
spokojen. Kde jsou tedy ti lidé, co
v roce 2012 demonstrovali proti
znovuzvolení Vladimíra Putina do
prezidentského úřadu? Co se s nimi
podle vás stalo?
Podle mě je problém v tom, že za prvé
všechny protivládní a protiválečné
demonstrace velmi potlačují,
demonstranty zatýkají, mnoho lidí je
ve vězení, nebo utíkají z Ruska. Příklad
je Alexej Navalnyj, kterému teď byl
prodloužen trest, nezávislá média jsou
zakazována a označována za zahraniční
špióny, ale podle mého názoru je to
i tím, že vládní propaganda některé lidi
přesvědčila o pravdě na straně Ruska.

(?)

Myslíte, že ruská propaganda
je tak účinná?

Ano, protože lidi nemají alternativní
zdroje informací, mají jen federální
zdroje a školy mají povinnost podporovat
ruský patriotismus. Od nového školního
roku bude platit nová povinnost, kdy
se na všech školách bude každé pondělí
vyvěšovat ruská vlajka a hrát hymna,
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Ministerstvo školství také během
letošního a příštího roku plánuje vybavit
státní symbolikou všechny školy v Rusku.
Nově se také budou žáci učit historii už
od první třídy, ne od páté, jako tomu bylo
dosud. Učebnice dějepisu budou doplněny
o informace o ruské vojenské speciální
operaci na Ukrajině. To je jen několik málo
příkladů. Lidé znají jen to, co jim řeknou
v Rusku, jsou pod informačním tlakem,
kdy je jim stále opakováno, že Rusko dělá
pro Ukrajinu jen dobré věci.

(?)

Opravdu tomu lidé věří?
Rusko a Ukrajina jsou dva
národy, které mají velmi propojené
přátelské a příbuzenské vazby, není
přece zas tak velký problém zjistit od
příbuzných, co se na Ukrajině děje?
Pro mě je to těžké vysvětlit, protože
moje rodina nevěří vládní propagandě,
ale u některých známých vidím, že tomu
věří. Rodiče mých kamarádů se často
nenechají přesvědčit svými dětmi, které
třeba mají informace i odjinud. Starší
generace věří vládní propagandě, mladí
se snaží najít i jiné zdroje. V Rusku je
těžké stát na straně pravdy, protože
státní propaganda je ve všech veřejných
institucích, lidé prostě nemají přístup
k jiným informacím. S některými
kamarády nemůžu mluvit o politice,
protože je nemůžu přesvědčit, oni jsou
v Rusku a chodí do ruských škol a dívají
se jen na ruské zdroje. Já pro ně nejsem
autorita, autorita je prezident a ruská
média a tak k tomu přistupuje většina lidí.
Rusko je velký stát, kde je mnoho starších
a nevzdělaných lidí, kteří plní tu žádoucí
funkci, oficiální zprávy podporují a dále
šíří. Vlastně mi je některých Rusů líto,
protože nemají jinou alternativu.

(?)

Můžete porovnat, jak se
o válce informuje v Rusku a jak
v Česku?
Já to až tak detailně nesleduju, ale řeknu,
co jsem viděl. V Rusku je to tak, že
ukazují Ukrajinu, kde žijí mírumilovní
obyvatelé, ale mezi nimi jsou nacisti
a fašisti, kteří ostatní zabíjejí. Rusko
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bombardováním chce Ukrajinu očistit od
nacistů a fašistů a tím pomoci obyčejným
Ukrajincům vytvořit mír, aby i na
Ukrajině bylo všechno v pořádku. A tomu
většinou Rusové věří. Nedávno jsem
měl chat se svým známým v Rusku a on
velmi podporuje, co se děje na Ukrajině,
upřímně si přeje, aby Rusko na Ukrajině
zabilo všechny nacisty, postup Ruska je
z jeho pohledu správný, protože tímto
podle něj Rusko zajistí mír. V Evropě
to vidím tak, že Rusko začalo plošně
bombardovat všechna města a tomu zase
věřím já, protože vidím mnoho uprchlíků,
kteří přichází do Česka, mám kamarádku
Ukrajinku a věřím tomu, na co se můžu
zeptat svých kamarádů, kteří mají rodiny
na Ukrajině. Ale myslím, že i bez této
zkušenosti s českými a ukrajinskými
kamarády bych nevěřil ruské propagandě,
protože ruským médiím jsem nevěřil
dávno před tím, než začala válka. Moje
osobní zkušenost mě už někdy ve třinácti
letech přesvědčila, že se nedá věřit
tomu, co říkají. Navíc mí rodiče mě vedli
k tomu, abych si sám hledal informace
a přistupoval k nim kriticky.

(?)

Co by se muselo stát, abyste se
rozhodl vrátit do Ruska?

Nic, nevidím důvod, abych se vrátil do
Ruska. Chtěl bych jen vzít své příbuzné
sem do Česka, ale teď je to prakticky
nemožné. Evropa sama teď Rusům
zavřela hranice, pro Rusy je velmi těžké
dostat se do Evropy, pokud nemáte nějaké
studijní nebo pracovní vízum.

(?)

Ani kdyby se změnila politická
situace?

(?)

Vy nedáváte Rusku žádnou
naději?

Já si to nedovedu představit. Podle mého
názoru není problém v Putinovi. Problém
je v tom systému. Když nebude tento
Putin, přijde někdo podobný, kdo bude
pokračovat v tom, co dělá.

Ne, a proto jsem odjel. Putin plní svou
určitou funkci a pokud nebude on, bude
někdo jiný. Pro mě to je stejné jako Čína
nebo jakýkoli autoritářský a totalitární
režim, který tak funguje už dlouho,
protože je těžké udělat revoluci v tak
velkém státě. Ani v Bělorusku, které je
mnohem menší než Rusko, se nepodařilo
nic změnit. V Rusku je hodně lidí, kteří
jsou proti režimu, ale nic nezmohou.
Mohou vyjít jen na náměstí, udělat
demonstraci, mítink, ale vede to jen
k tomu, že jich hodně zatknou. Je vidět,
kolik lidí demonstrovalo a kolik jich
demonstruje teď. Lidi jsou zatýkáni a tlak
na ně se zvyšuje, i z toho důvodu mizí
opozice a ubývá jejich příznivců. Každá
demonstrace je stále více potlačována
ze strany vlády, která se naopak snaží
podporovat patriotismus. Když se na
to dívám, připomíná mi to Německo

domov.
Nemáme
v Česku
a
m
o
d
e
m
Nejs
u
ani v Rusk

během druhé světové války. I v Rusku
teď na úřadech a divadlech visí písmeno
Z, lidi tančí na melodie vojenských
písní. 9. května byly přehlídky vojenské
techniky a parády a na mě to působilo
jako nějaké šílenství. V Rusku neustále
udržují představu jakéhosi vnějšího
nepřítele, pořád tvrdí, že kdykoli může
Rusko někdo napadnout a ty musíš bránit
svou vlast a rodinu. Rusko je stát, který je
kdykoli připraven na konflikt, soustavně
své lidi připravují na válku, a i proto se
ten svátek tak slaví.

(?)

Máte ještě něco, co byste
v tomto rozhovoru chtěl

sdělit?
Ano, chtěl bych říct, jaký teď mají
problém mnozí běloruští a ruští studenti.
Nemáme teď domov. Nejsme doma
v Česku, protože nejsme čeští občané
a jsme stále pod sankcemi, které jsou
proti nám zacílené. Když se vrátím do
Ruska, taky se nebudu cítit, že jsem doma,
protože vládní politiku nepodporuji.
Poslední možností je pro mě žádost
o azyl. To ale nechci, protože bych si
zavřel dveře do Ruska a k lidem, kteří
tam zůstali a které miluji. Mám v Rusku
rodinu a už proto nemůžu spálit mosty.
Na druhou stranu si nemůžu na nic
stěžovat, vnímám to, že Ukrajinci jsou na
tom mnohem hůř a potřebují mnohem
větší podporu než my. Cítím se dobře
i díky tomu, že mám podporu univerzity
i lidí, kteří mě obklopují. ∆
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› text Nela Parmová

Padesát procent pravdy
a padesát procent toho,
co chci

slyšet,

ať je to vyvážené
Jsou to nejčastěji konzumenti
dezinformačních médií, kteří
argumentují, že veřejnoprávní média
nejsou objektivní, že jsou jednostranná,
protože ani při sledování aktuálního
konfliktu nedávají dostatečný prostor
„druhé straně“. Tento ryze subjektivní
pocit nakonec způsobí, že v touze po
domnělé objektivitě se nechají vlákat
do pasti dezinformačních zpráv, které
nabízí pohled „druhé strany“ doplněný
o přehledné závěry a vysvětlení, s nimiž
není těžké se ztotožnit, protože nám celou
nepřehlednou a komplikovanou situaci
jakoby „objasní“, odhalí nám utajované
„pravdy“ a nezřídka nás utvrdí v tom,
co nám našeptává selský rozum či naše
omezená (zúžená) životní zkušenost.
Zkrátka necháme se vmanipulovat do
představy, že nám veřejnoprávní média
něco účelově zamlčují a s tímto pocitem
se dobrovolně odevzdáváme do lákavé

náruče fake news, které přece nikdy nic
nezamlčují a o všech šokujících hrůzách
a skandálních utajovaných činech nás
informují, abychom věděli, že nic není
takové, jak nám důvěřivcům servírují
„běžná“ média. A tak se dovídáme
o strašlivých zločinech ukrajinských
neonacistů a vojáků, o kterých se u nás
záměrně nemluví, o lstivé západní
politice, o bezbřehé korupci na Ukrajině,
která byla také jedním z důvodů, proč
je třeba na Ukrajině zahájit „zvláštní
operaci“ a zavést nové (ruské) pořádky.

Když se lež stane součástí národní
identity
Podpora a vyzbrojení proruských
separatistů na východě Ukrajiny a anexe
Krymu v roce 2014 byla kremelskou
propagandou vykládána jako pomoc
utlačovaným, rusky hovořícím občanům,
mnozí Ukrajinci byli a jsou vykreslováni

jako nacisti (zejména prozápadní
ukrajinská vláda), korupčníci a zločinci,
kteří šikanují ruské občany, protože si ve
své zemi dovolili vyhlásit ukrajinštinu za
úřední jazyk.
Tvůrci kremelské propagandy vědí,
že lžou, jenomže když se lež důrazně
a vytrvale opakuje, stává se pravdou
(volně parafrázovaná Goebbelsova slova)
a nasměruje veřejné mínění na stranu
vlády a tím legitimují veškerá vládní
rozhodnutí – například okupaci cizího
území a nerespektování jeho suverenity
i Ukrajinců jako svébytného národa.
Zcela neoddiskutovatelné válečné
zločiny páchané na civilistech ruskými
vojáky na území cizího státu jsou pak
v ruských médiích s cynickou lhostejností
vydávány za fake news Západu. Agresivní
Rusko se opakovaně staví do role oběti,
která je nucena preventivně jednat. Lež
a propaganda jsou součástí každodenních
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zpráv ruských médií a hojně se šíří i mimo
Rusko a dlouhodobě vytváří jakousi
alternativní realitu.
Konec konců i my máme se
systematicky budovanou architekturou
lži prorostlou do všech sfér společnosti
své zkušenosti. Do roku 1989 nám
komunisté namlouvali, že jsme
společně s bratry sověty hospodářsky,
ekonomicky a technologicky dva kroky
před imperialistickým Západem, který
se nás snaží rozvrátit a při nejbližší
příležitosti vojensky napadnout. Toto
vidění neustálého vnějšího nepřítele mají
všechny totalitní režimy společné.
Fenomén lži vryté do základu
ruské mentality znali Dostojevskij,
Čechov i Solženicyn, ve svých písních
ji tematizoval také Vysockij, jsou si ho
vědomi i někteří současní ruští autoři
a intelektuálové, kteří zažívají další
vlnu obrovské frustrace, jež je žene (už
pokolikáté) do exilu. Ruská lež není jen

› Pro srovnání míry korupce
Ruské federace a Ukrajiny
nabízíme infografiku
Transparency International –
v této souvislosti jsou potom
jakékoli další argumenty Ruska
naprosto nedůvěryhodné,
asi jako když zloděj křičí
„chyťte zloděje“. Aktivista
a politik Alexej Navalnyj
si svou politickou kampaň
založil na boji proti korupci.
Nyní mu byl ruskou justicí
trest ve vězení prodloužen
na dalších 9 let. O prorůstání
mafie do nejvyšších pater
ruských státních orgánů včetně
prokuratury pojednává ruský
dokument Čajka z roku 2015.

obhajobou aktuálního konfliktu, byla
součástí ruské vládní moci dávno před
útokem na Ukrajinu i všech Ruskem
vedených válek (Gruzii, Čečensku)
a propagandistický scénář je stále
stejný – agresivní NATO, agresivní
Západ, spravedlivé Rusko. Až nyní
jsme si však v plné síle uvědomili, jak
lež (dezinformace) hluboce pronikla
do veřejného prostoru i mimo Rusko
a ovlivnila mínění miliónů lidí v celé
Evropě.
Rusko má dlouhodobě ambice naklonit
si veřejné mínění nejen na domácí půdě,
ale i na území cizích států, přesvědčit
obyvatele Evropy o legitimitě svého
nemorálního a naprosto iracionálního
chování, které rozvíjející se a prozápadně
smýšlející Ukrajinu zanechá v troskách,
zmaří milióny životů, jen aby naplnilo
tradovaný imperiální mýtus o veliké Rusi
určující světovou geopolitickou scénu
a rozšířilo své teritorium a mocenský vliv

o další území. Vladimír Putin se zkrátka
rozhodl vytvořit globální pořádek, aniž
by bral v potaz, že velmoc se dnes staví
na základě mírových dohod a spolupráce
a hodnotí se zcela jinými meřítky. Velmoc
dávno nestojí na velikosti území, ale
na lidském intelektuálním kapitálu,
prosperitě a technologickém rozvoji,
v čemž Rusko dlouhodobě pokulhává za
Západem, což je jistě nejen pro Vladimíra
Putina hodně frustrující. Naprostý
rozvrat je tak řešením této pro Rusko
neuspokojivé situace. A dezinformace
jsou přesně těmito rozvratnými silami.

Kdo je tedy tou „druhou stranou“?
Pravda je ze strany Ruské federace
systematicky potírána všemi možnými
prostředky a ve všech možných sférách
ruské společnosti, ať už jde o zákaz
nezávislé žurnalistiky, útoky na novináře
v místě konfliktu i na domácí půdě, zákaz
facebooku a instagramu pro ruské
»
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občany, systematické šikanování a potírání
ruské politické opozice a zatýkání ruských
občanů odsuzujících válku na Ukrajině
i vládní praktiky. Ten výčet by mohl být
i delší. Je tedy zřejmé, že ruská média nám
onu objektivní „druhou stranu“ nenabízí.
Vyváženost má zkrátka své limity,
zvláště pokud jedna ze stran vědomě lže
či informaci účelově poupravuje, posouvá
její význam, dezinterpretuje, své názory
dlouhodobě nezakládá na důkazech
a faktech nebo svými tvrzeními záměrně
manipuluje, vyvolává ve společnosti
neodůvodněnou paniku, strach či nenávist
vůči nějaké skupině osob. Veřejnoprávní
média by ze své podstaty nezávislého
(u nás naštěstí nezávislého) média měla
korigovat obsah v souladu s kodexem,
který stanovuje zásady naplňování veřejné
služby včetně vyváženosti a žurnalistické
etiky. Zároveň dbají na ověřitelnost
faktů prostřednictvím mezinárodních
zpravodajských agentur. A pokud zprávu

Nejhorší situace se svobodou tisku je
v letošním roce podle zprávy organizace
Reporters without borders v Severní
Koreji, Íránu, Eritreji a také ve Vietnamu
nebo Číně. Mezi země, kde je situace
ohledně svobody tisku velmi vážná, se
letos propadlo také Rusko, které kleslo
ze 150 příčky na 155. Propad je důsledkem
zákazu téměř všech nezávislých médií
v únoru 2022, která byla zablokována
nebo prohlášena za „zahraniční agenty“.
Zbývající média podléhají cenzuře.

nelze spolehlivě ověřit, pak na tento fakt
upozorní. Veřejnoprávní, renomovaná,
nezávislá či komerční média (tuzemská
i zahraniční) nejsou dokonalá a neomylná,
snaha o objektivitu a vyváženost je ale
u většiny z nich patrná. Důkazem je řada
novinářů a zpravodajů, kteří mnohdy
riskují své životy, aby přinesli objektivní
a autentické zpravodajství přímo z místa
dění, pokud jim to situace či režim dané
země umožňuje. Investigativní ani žádní
jiní evropští novináři nemají nejmenší
důvod cokoli zatajovat, protože jim
nehrozí ze strany vlády žádné represe.
Dávat hlas v médiích někomu, kdo
prezentuje zcela jinou realitu, je poněkud
kontraproduktivní a absurdní požadavek.
Kdo je tedy tou druhou stranou, která
nedostává v médiích sluchu? Okrajové
názorové proudy? Rádoby odborníci na
všechno či spekulanti? Naprosto minoritní
politické strany, odpírači vakcín, zastánci
ruské agrese? Václav Klaus relativizující

Nicméně ani v předchozích letech nebyla
situace nijak výrazně lepší. Například v roce
2012, kdy Vladimír Putin vyhrál podruhé
prezidentské volby, byla svoboda ruského tisku
ohodnocena 142. místem ze 180 posuzovaných
zemí světa. Od té doby má však míra svobody
ruského tisku sestupnou tendenci.
Česko je společně s Černou Horou,
Moldavskem a Bulharskem evropským
skokanem roku, pokud jde o vylepšení skóre
svobody tisku, k čemuž u nás výrazně přispěl

všechno možné, od globálního oteplování,
přes protiepidemická opatření až po
válku na Ukrajině? Ruská federace se
svou oficiální státní propagandou? Co
tedy chceme slyšet a vidět, abychom
byli spokojení? Pravdu, nebo to co nás
utvrdí v našem přesvědčení, v sympatiích
a politickém názoru?
Pokud někdo touží po výkladu „druhé
strany“, má (na rozdíl od ruských
občanů) možnost zcela legálně sledovat
nejrůznější obsah na YouTube, na internetu
je množství názorových webů a blogů,
sociální sítě nabízí komentáře všeho
druhu, včetně těch trollích. V touze po
hledání objektivity se ale můžeme snadno
utopit ve vodách internetu a pravdu hledat
tam, kde není.
Důvěryhodnost jednotlivých médií
sleduje například Nadační fond nezávislé
žurnalistiky: www.nfnz.cz/rating‑med. ∆

odchod Andreje Babiše z vlády. V hodnocení
indexu svobody tisku bylo jeho propojení
s vládou a vlastnictví velkých mediálních
domů přitěžující. Ze čtyřicáté příčky se
tak Česká republika vyhoupla na dvacátou
příčku, těsně za Kanadu a před Velkou Británii
nebo Francii. Lze tedy konstatovat, že Česká
média jsou v dobré kondici a lze jim poměrně
důvěřovat. Absolutními evropskými premianty
jsou pak Norsko, Dánsko, Švédsko, Estonsko,
Finsko, Irsko a Portugalsko. (https://rsf.org/en)
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Novinářem v Číně – co jsem to proboha
udělal? Tomáš Etzler

› text Nela Parmová

„Jako většina turistů, co navštíví
Peking na pár dní, jsem byl městem
oslněn. Všechno tohle mé původní
nadšení a myšlenky se již brzy ukáží být
naprostým výpadkem soudnosti. Naivita
mého prvoplánového nadšení energií
a okázalostí Pekingu hraničila s blbostí.
Sedl jsem na lep,“ píše v úvodu své knihy
Tomáš Etzler. Ostravský rodák a mimo
jiné také absolvent Ostravské univerzity
je příkladem úspěšného imigranta, který
v osmdesátých letech opustil rodnou
Ostravu, aby začal nový život v USA.
Později se stal válečným zpravodajem
americké televizní stanice CNN, pro
kterou působil v Iráku či v Afghánistánu,
ovšem ani tato zkušenost ho nepřipravila
na to, co jej čekalo v Číně. Ve své knize
Novinářem v Číně popisuje zcela
novou životní etapu v zemi mentálně
i geograficky nekonečně vzdálenou
západnímu světu i tomu, s čím
se doposud ve své kariéře setkal.
Popisuje, jak problematické je přinášet
zpravodajství ze země, která před světem
vytváří jen pozitivní obraz mocného
prosperujícího impéria, za nímž se
však skrývá teror, chudoba, bezpráví
a nesvoboda. S tím se pochopitelně
Tomáš Etzler uvyklý svobodnému
světu a autentické novinářské práci
nedokáže vyrovnat. Záměrně vyhledává
zamlčovaná témata a přináší zprávy
z míst a událostí, které se čínský režim
snaží potlačit, zamaskovat, zlikvidovat
i s těmi, kteří se snaží ukázat odvrácenou
tvář čínského ekonomického zázraku.
Společně s Tomášem Etzlerem se
čtenář podívá téměř do všech čínských
provincií, mnohé jsou naprostým
protikladem toho, co čínský režim
ukazuje světu. Etzler popisuje, za
jakou cenu kvete čínské hospodářství,

odkrývá brutální praktiky čínského
komunistického režimu, jeho lhostejnost
k lidskému životu i k životnímu
prostředí, ukazuje systematické potírání
minoritních národů, genocidu Tibeťanů,
pronásledování kritiků režimu, šikanu
občanské společnosti i zahraničních
novinářů či odhaluje zneužívání
zoufalství severokorejských uprchlíků.
Výčet příběhů, s nimiž se musí jako
novinář a člověk respektující každý
lidský život a základní demokratické
hodnoty potýkat, je poměrně dlouhý,
rozepsaný do více než třiceti skvělých
kapitol. Ukazuje přesně to, co má
být před zraky celého světa skryto.

Sám autor uvádí, že psaní této knihy
pro něj bylo určitou terapií, aby se
vyrovnal s tím, co v totalitní Číně viděl
a zažil. Etzler je skvělým vypravěčem
a pozorovatelem a se čtenářem se dělí
o své osobní, autentické, někdy velmi
dobrodružné či až depresivní zážitky,
které popisuje místy svérázným, ale
velmi čtivým stylem. Dává nahlédnout
do profese poctivého zahraničního
zpravodaje, která je v jeho podání spíše
životním stylem než zaměstnáním
s ohraničenou pracovní dobou. Být
dobrým žurnalistou v Číně totiž
znamená být připraven naprosto na
»
všechno 24 hodin denně…
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› text Markéta Fikáčková, studentka 3. ročníku filozofie

Média, lži a příliš rychlý mozek Petr Nutil
Kniha s podtitulem Průvodce nepravdivým
světem, jejímž autorem je nezávislý
novinář a spoluzakladatel webu
Manipulátoři.cz (publicistický web,
který se nejvíce věnuje vyvracení hoaxů
a má jejich vlastní databázi). Dozvíte
se v ní, jak se orientovat v mediích
a jak vyhodnocovat jejich obsah.
Nenechat se obalamutit hoaxy, různými
argumentačními klamy, manipulací
a propagandou, kterou nás zahlcují média
a politici. Jako bonus se dozvíte zajímavé
rady a tipy. V úvodu knihy jsou pro lepší
orientaci v textu a rozšíření všeobecných
znalostí představeny a vysvětleny
podstatné pojmy, jako jsou například
alternativní fakta, argumentační klamy,
faktoid a mnoho dalších. Pro lepší
přehlednost je kniha členěna na dvě části.
První část se jmenuje „O nás“
a jedná se o teoretický pohled z oblasti

psychologie, kde autor čerpá z poznatků
psychologů a sociologů a rozepisuje se
o tom, co ovlivňuje naše rozhodování
a chování a proč podléháme stádovému
efektu.
Druhá část se věnuje konkrétněji
tématům mediální gramotnosti, zlepšení
kritického myšlení a schopnosti
orientovat se v informacích. Podává
praktický návod, jak si ověřit informace,
abychom nevěřili všemu, co vidíme
a slyšíme. To vše doplněno názornými
grafy, ukazujícími, jak některá média
překrucují fakta.
Kniha je velmi čtivá a srozumitelná.
Rozhodně se nejedná o náročné
prokousávání se četbou, jak tomu někdy
bývá u odborné literatury. Navíc všechny
nově získané informace můžete okamžitě
využít v praxi. Tato kniha je vhodná
pro všechny, kteří používají sociální

› text Barbora Kalinová, studentka 3. ročníku sociologie

Grandhotel nad propastí Stuart Jeffries
Seznamte se s mysliteli Marxistického
výzkumného institutu. S Horkheimerem,
Adornem, Marcusem, Benjaminem,
Habermasem a dalšími hosty
Grandhotelu nad propastí, ve kterém
si k nevoli veřejnosti jen líně hověli
a rozjímali o společenských jevech tam
pod nimi, což jim přinášelo „zvrácenou
rozkoš z utrpení“.
Kritická teorie byla z hlediska
Frankfurtské školy inspirována
myšlenkami Karla Marxe, její
představitelé „… ctili teorii jako jediný
prostor, z něhož jde obžalovat, nebo
dokonce svrhnout panující řád.“ Čerpali
z vědeckých oblastí filozofie, sociologie,
psychologie, politologie či teologie a pídili
se po vhodné náhradě kapitalistického
ekonomického systému. Kromě toho cílila
jejich kritika například na náboženství,

totalitní ideologie, média, různé
filozofické směry či umění, rozebírali
morální dilemata v otázkách svobody,
rovnosti apod.
Kniha poskytuje vhled do života
jednotlivých učenců v kontextu jejich
myšlení, ukazuje, v jakých oblastech
panoval konsensus a kde se ve svých
úvahách rozcházeli. Dále načrtává,
jakým způsobem jejich kritika ovlivnila
společnost a seznamuje s teoriemi,
z nichž je značná část aplikovatelná i na
současnost. Právě o to se autor knihy,
Stuart Jeffries, pokoušel. Ukázat, že
„texty frankfurtské školy jsou pro nás
užitečné i dnes, kdy žijeme v trochu jiné
temnotě. Nepřebýváme v pekle, které pro
nás vytvořila frankfurtská škola, nýbrž
v takovém pekle, s jehož pochopením
nám může pomoct.“ ∆

sítě a elektronická media, kdy se během
několika málo kliknutí na vás vysypou
hromady informací, zaručených pravd
z „ověřených zdrojů“ a od samozvaných
odborníků na danou problematiku,
kterým se neubrání ani vysokoškolsky
vzdělaní lidé.
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Pomoc je běh
na dlouhou trať
Poslední dva roky byly neobyčejnou etapou
našich životů. Covidová krize v zahraničí
se z obrazovek přelila do reality a stala
se součástí našich životů. Podobnou
situaci zažíváme i dnes. S důsledky války,
odehrávající se nedaleko od nás, se setkáváme
a nadále budeme setkávat každý den. Záleží

První vlaky z Ukrajiny naplněné uprchlíky

jen na nás, jaký postoj zaujmeme k novým

přijely do Česka 26. února odpoledne. Některé

podmínkám. Hrůzy, které 24. února 2022

pokračovaly dále na západ republiky, jiné

vypukly na území ukrajinského státu,

končily v Ostravě. Situace vyžadovala rychlé

donutily tamější obyvatele opustit své

jednání. Z řad občanů se vynořili dobrovolníci,

domovy ze dne na den. Převážně ženy s dětmi

přispěvatelé a organizátoři různorodé pomoci.

a starší lidé se rozhodli vyhledat domov na

Vedení, zaměstnanci i studenti Ostravské

bezpečnějším místě, kde se nebudou muset

univerzity se zapojili a nabídli své dovednosti

bát o své životy.

k pomoci. Každý pomohl jinak, dle svých
možností a schopností. Přiložit ruku k dílu se

› text Marie Linzerová, studentka 1. ročníku sociologie
› foto Ivana Krištofová, Michaela Klimentová

BENEFIČNÍ KONCERT
Druhý den válečného konfliktu byl
univerzitou zorganizován benefiční
koncert v Komorním sále na Fakultě
sociálních studií. Vystoupili čeští
i ukrajinští studenti. Hosté přispívali
na místě i online na účet organizace
ADRA. Další koncert nazvaný Ostravská
pro Ukrajinu se konal 4. března, z něj
příspěvky poputovaly na podporu
ukrajinských studentů na naší
univerzitě. S ideou prvního koncertu
přišla jedna z vystupujících, studentka
Fakulty umění Yelyzaveta Mys. Od
samého začátku se aktivně zapojovala

dá různými způsoby, tyto aktivity jsou toho
důkazem.

jako tlumočnice na nádraží, Černé
louce i jako moderátorka pravidelné
zpravodajské relace České televize
v ukrajinštině.

STUŽKY
Vyjádřením solidarity byla bezpochyby
sbírka se stužkami v národních barvách
Ukrajiny, jen několik málo dní po
vypuknutí války. Iniciativa vzešla od
studentky FF, přes víkend vyrobila
stužky a hned v pondělí měli studenti
i učitelé možnost touto cestou přispět
a vyjádřit sympatie s ukrajinským lidem.
Během ani ne dvou hodin byly stužky »

Karolína: „Ve čtvrtek začala
válka. Jsem člověk, který nad vším
strašně přemýšlí a říkala jsem si,
jak můžu pomoct – když u mě ta
kreativita nějak funguje, tak bych
mohla udělat něco kreativního.
Sama jsem stužku chtěla a řekla
jsem si, že čím rychleji, tím líp,
protože lidé budou postupem
času ztrácet zájem. Solidarita se
časem obrací. Musí se jít s dobrým
úmyslem a nesmí se moc v téhle
situaci váhat a vůbec nepřemýšlet
nad tím, co z toho budu mít já, ale
co přinesu ostatním. Po odevzdání
peněz jsem věděla, že není hotovo,
že to pro mě není konec.“
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Jana Cieslarová, jedna
z hlavních organizátorů
projektu MOVA.
Proč ses rozhodla pomáhat?
Přijde mi přirozené a lidské
pomáhat, i když je to sem
tam náročné a těžké, hlavně
zpočátku, ale vím, že to rozhodně
stojí za to. Strašně dobrý pocit
byl, když jsme dodělali dětský
koutek, ještě jsme s kolegou
řešili papírování, když přišla
maminka s kloučkem, jestli si už
můžou jít hrát. Prostě to přišlo
jako taková výzva a šli jsme do
toho všichni po hlavě.“
Jak se bude dál projekt MOVA
vyvíjet?
Bylo by fajn, kdybychom mohli
výuku češtiny někomu předat
a mohla by probíhat i pro ty,
kteří nebydlí na našich kolejích.
Kdyby se nám podařilo sehnat
další dobrovolníky, kteří by
mohli učit.

Projekt MOVA dál pokračuje
a neustále hledá další
dobrovolníky do dětského
koutku, na výuku češtiny,
k organizování aktivit a mnoho
dalšího. Přihlásit se může
kdokoliv přes formulář na
webu dobrovolnickecentrum.
osu.cz.

rozdány, vybralo se přes 13 000 Kč, které
putovaly na konto Člověka v tísni.

PROJEKT MOVA – МОВA
Projekt vznikl týden po začátku války
pod záštitou pana rektora Laty, na
studentských kolejích Jana Opletala
s pomocí Poradenského centra OU,
vedení kolejí i studentských spolků
(SOVA, EGEA Ostrava, EPKA, ESN
Ostravská, IMFSA Ostrava, Áčko
Hladnov). Hlavními organizátory
projektu jsou Jana Cieslarová,
studentka psychologie na Filozofické
fakultě, a Tomáš Kukuč, absolvent
Přírodovědecké fakulty. Název vychází
z ukrajinského slova Мовa, v překladu
jazyk. Odkazuje na hledání společné
řeči, směru a porozumění. Cílem je
vytvořit příjemné prostředí a podmínky
pro aklimatizaci uprchlíků a dopomoct
jim k nalezení stálého ubytování
a zaměstnání během tří až čtyř týdnů.
Ještě před samotným vznikem
projektu MOVA dobrovolníci z řad
studentů i veřejnosti začali budovat na
kolejích Jana Opletala dvě místnosti –
dětský koutek a učebnu češtiny.
Z omšelé studovny se přes víkend
podařilo vytvořit útulný koutek pro
děti s hračkami a výzdobou. Výsledná
podoba obou místností je společným
dílem. Poradenské centrum OU
pomohlo sehnat počítače pro uprchlíky
k hledání práce a zajistilo finanční
pomoc i sponzorské dary od společností
IKEA a BRENO v podobě nábytku
a koberce. Spoustu věcí darovala také
Ostravská univerzita (omalovánky,

kancelářské potřeby apod.), ze sbírek
nebo od jednotlivých fakult – část
nábytku poskytla Přírodovědecká fakulta
a z Fakulty umění dorazily obrazy na
výzdobu.
Nedílnou součástí projektu jsou lekce
češtiny, jejichž metodiku vytvořila Ing.
Petra Paquet z Poradenského centra
a Tomáš Kukuč, s pomocí docenta
Jaroslava Davida z katedry českého
jazyka FF OU. Mezi Ukrajinci se hodiny
češtiny těší velké oblibě a pravidelně
na ně docházejí. Učení se nových
slovíček, zpívání českých písniček
nebo plnění domácích úkolů je pro ně
příjemným i potřebným rozptýlením.
K tomu přispívají i volnočasové aktivity,
procházky městem nebo výlety do
přírody v okolí Ostravy.
Vedle dobrovolníků pracujících
v dětském koutku a na lekcích češtiny
je nezbytný i technický tým. Stojí
za vybudováním učeben a pomáhá
s přebíráním i třízením zásilek
z potravinové banky. Znatelnou pomocí
jsou i paní vrátné na kolejích, jež se staly
pro některé uprchlíky vrbami, na které se
mohou obrátit.
Nejde jen o materiální pomoc, ale
i o zázemí a psychické zdraví, proto
za uprchlíky dochází i psychologové
a sociální pracovníci s nabídkou
psychosociální intervence. Při hledání
zaměstnání se Ukrajinci často setkávají
s podvody a nástrahami. Z organizace
EXPAT dochází každé dva týdny
odborníci, aby varovali před nezákonným
chováním zaměstnavatelů a seznámili
uprchlíky s jejich právy a povinnostmi.
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TLUMOČNÍCI
Krátce po rozpoutání válečného
konfliktu Sabinu, Mariu a jejich
spolužáky z katedry slavistiky
oslovila dr Viktoryia Vaida s prosbou
o pomoc lidem přijíždějícím
z Ukrajiny. Dostali možnost tlumočit
přímo v terénu, skvělá pracovní
zkušenost za výjimečných podmínek

s lidmi prchajícími před hrůzami
války. Na ostravském nádraží
i v Krajském asistenčním centru
na Černé louce plnili a stále plní
různé role. Stali se prostředníky
mezi uprchlíky a cizineckou policií,
sociálními pracovníky, hasiči
a dalšími složkami, ale i psychickou
podporou. »

Maria je studentka druhého
ročníku ruské filologie na
Ostravské univerzitě. Z Ruska
přijela před dvěma lety na kurzy
češtiny a začala studovat na
Filozofické fakultě.
Co bylo tvým úkolem v Krajském
asistenčním centru pomoci
Ukrajincům?
Pracovala jsem jako psychosociální
pomoc pro lidi, kteří se necítili dobře.
Je těžké mluvit s lidmi, kteří jsou
v takovém stavu. Dobré je přivést je
na jiné myšlenky. Hned první den
překládání jsem byla se ženou, která
měla zlomené ruce, teplotu a hodně
brečela. Když jsem s ní mluvila
o tom, odkud je, jakou měla profesi
a o jejím životě, přestala brečet, byla
v lepší náladě. Musela jsem s ní jet
do nemocnice a překládat doktorům,
jaké má alergie a jak se cítí. Prosila
mě, abych zůstala, ale musela jsem
se vrátit do centra na Černou louku.
Naštěstí se objevil doktor, který jí
rozuměl.
Byla jsem několik dní na recepci,
kde jsem pomáhala lidem vyplňovat
dokumenty. Přijel několikrát
autobus se třiceti lidmi, kteří chtějí
hned všechno vědět, jsou nervózní
a ve stresu. Bylo to náročné.
Jak se díváš na dobrovolnictví
zpětně?
Po každém dni jsem byla unavená,
ale spokojená. Viděla jsem, jak
to vypadá a cítila, že dělám něco
dobrého. Líbí se mi, že v této těžké
situaci si lidé pomáhají a nedívají
se na to, kdo je z jaké země. Každý,
kdo může, by měl pomoct. Hlavní je
vydržet a pomáhat dlouhodobě.

Sabina přijela do Česka
v polovině února, těsně před
vypuknutím války, přes program
Erasmus+. Na své domovské
univerzitě v Moskvě studuje
překladatelství s češtinou jako
hlavním jazykem.
Co pro tebe dobrovolnictví v této
situaci znamená?
Fakt, že někomu pomůžu tím,
že umím rusky, je pro mě velmi
inspirativní. Hned po prvním dni
překládání jsem pochopila, že
budu chodit dál. Když se podíváš
na jejich obličej, pochopíš, že je
válka strašná věc. Nechápou, co se
děje nebo kam mají jít. Po prvním
dni pomáhání jsem byla velmi
smutná. Ti lidé tam nechali svoje
domy, byli několik dní na cestě
vlakem, jsou v cizím státě a neumí
jazyk. Jednou jsem se snažila utěšit
babičku, která brečela, chtěla jsem
jí pomoct, ale nepovedlo se mi to.
Pochopila jsem, že ne všichni to
zvládnou.

Budeš se chtít vrátit po konci
semestru do Moskvy?
Ráda bych tady zůstala a dál
studovala na Ostravské univerzitě.
Mám vysněnou kariéru, bojím
se ale, že pokud zůstanu v České
republice a budu dál pomáhat,
negativně to ovlivní mou rodinu.
Můj návrat by ale měl negativní
vliv na mě a moji kariéru.
Jak vnímáš ustupující ochotu
pomáhat uprchlíkům?
Válka je strašná věc, hloupá. Lidé,
kteří před ní utíkají, nemají nic.
Budou rádi za jakoukoliv pomoc,
překládání, oblečení, jídlo atd.
Vždycky se smějí, mají radost
z pomoci. Je to správná věc, která
nic nestojí. Pomoc vyvolává
pozitivní emoce. Lidé, kteří se
cítí ochuzení, protože se pomáhá
Ukrajincům, neví, co je válka.
Z učebnic to člověk nepochopí, je
to krutá věc, která ti může zlomit
psychiku a ovlivnit tě na celý život.

32

a>
rubrik
nti
stude
ntům
stude

› Lekce jógy pořádá Centrum
Pyramida Ostravské Univerzity,
výtěžek putuje na pomoc
ukrajinským studentům.

Od začátku války uplynulo téměř čtvrt
roku. Obrovská vlna solidarity v prvních
týdnech byla znatelná na každém rohu.
Probíhaly sbírky, věšely se ukrajinské
vlajky. Množství lidí obětovalo svůj
veškerý čas dobrovolnictví nebo přímo
přijali do své domácnosti několik lidí
v nouzi. Při tak vysokém nasazení je
vyhoření téměř jisté, přijde dříve či
později.
Svým způsobem je ztráta empatie
přirozená, není nekonečná, a pokud s ní
nebude náležitě zacházeno, v určitém
momentě se vyčerpá úplně. Posledních
pár týdnů skoro každá organizace bojuje
s nedostatkem dobrovolníků, protože ani
pro ty nejvíce zapálené do pomoci to není
dlouhodobě udržitelné.

Únava ze soucitu nepotká jenom
ty, kteří si nenastavili osobní hranice
a přecenili své síly. Týkat se může i těch
neustále konzumujících zprávy o teroru
na Ukrajině. Naše činy tady nemohou
zázračně vyřešit celou situaci, proto
nesmíme propadnout pocitu, že je naše
pomoc zbytečná, protože i přes naši
veškerou snahu stále čteme zprávy
o nezlepšující se krizi. Každá hodina
dobrovolnictví nebo pytlík jídla se počítá.
Nastavením osobních hranic a péčí
o psychické zdraví předejdeme vyhoření.
Pomoc je běh na dlouhou trať.

Benefiční lekce jógy

benefiční lekce jógy pořádané studentkou
prvního ročníku fyzioterapie a speciální
pedagogiky Klárou Kuběnovou. Původně
začaly jako součást programu Dnů
psychohygieny a postupem času se z nich
staly lekce benefiční. Výtěžek z nich
putuje na podporu ukrajinských studentů
na naší univerzitě. Na hodinách se Klára
věnuje především antistresovým pozicím
použitelných kdykoliv během dne. Vítaný
je i úplný začátečník bez zkušeností
s jógou. Informace o nadcházejících
lekcích najdete na Facebooku Jóga
s Klárkou na OSU a Instagramu
@joganaosu. ∆

Příležitostí, jak si udržet své psychické
i fyzické zdraví v dobré kondici jsou

„A do budoucna musíme vydržet
jednotní, dlouhodobě hájit
demokratické hodnoty, nebát
se, a i za rok či za dva pomáhat
těm, kteří to budou potřebovat.
Nesmíme si nechat ukrást zdravé
vidění světa. U nás není místo
pro Putina. Ať žije Ukrajina,“
ukončil svůj projev rektor
Ostravské univerzity na
druhém pochodu centrem
města na podporu Ukrajiny.
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Jiný kraj,

„Kolik kmenů máte
v České republice?“

jiný mrav

Tahle úsměvná věta byla jedna

z prvních otázek z mého měsíčního
pobytu v Tanzanii. Svou vážnost
nabrala až po čase stráveném
v africkém prostředí.

Organizace Bez mámy nabízí
dobrovolnictví všem empatickým duším.
Nicméně si na výběru dobrovolníků dává
záležet, minimální věk musí překročit
22 let, aby byl dobrovolník dostatečně
vyzrálý pro kulturní odlišnosti. Také
vyžadují roční lokální dobrovolnictví
formou benefiční akce, jejíž výtěžek
vycestuje s dobrovolníkem a pomůže
s nákupem nezbytností pro sirotky. Bez
mámy podporuje sirotčinec nedaleko
vesnice Mahanga již od roku 2006.
Mimo starost o děti bez rodičů zajištuje
podporu místním školám. Každý rok
přijíždí do Tanzanie na misi, ve které
objíždí obdarované školy a zjišťuje,
jestli se vše plní podle dohody uzavřené
mezi organizací a školami. Bez mámy
je nezisková organizace, která získává
finanční prostředky od dárců. Jejich heslo
zní: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
Tímto vedou Afriku k soběstačnosti

› text a foto Anna Břenková, studentka
3. ročníku sociologie

a nezávislosti. Měla jsem to šestí, že jsem
se připojila k lednové misi s českými
reprezentanty Bez mámy. Patřila mezi
ně Míša Gongolová, koordinátorka
v ČR, Tomáš Gongol, předseda
organizace a dlouholetá dobrovolnice
Eliška Nováková. Mí čeští spojenci byli
skvělými průvodci pro mě neznámým
africkým světem a hned mě přijali mezi
sebe. Ostatně, mnozí si nás na cestách
pletli s českou rodinkou.
Organizace za svou dobu působení
udělala velké změny a vytvořila dětem
dobré materiální zázemí. Žasla jsem nad
skvělým zajištěním dětí, stravu mají
pravidelnou a pestrou, nechybí ovoce ani
zelenina. Matrony zajišťují každodenně
čisté oblečení a dohlíží na pravidelnou
hygienu. Díky finanční podpoře mají děti
všechny potřebné pomůcky do školy
spolu s nutnou školní uniformou. »
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Celý sirotčinec funguje jako velká
rodina, děti si navzájem pomáhají
s úkoly a dohlíží na sebe. Tolik
sester a bratrů snad nikdo nikdy
neměl. V podstatě jediné, co dětem
chybí, je hraní. Na volnočasové
aktivity dětem málokdy zbyde
čas. Ze školy dochází v 5 hodin a je
nutné se starat o nedalekou farmu,
takže z uniformy skočí do gumáků
a pracují až do večeře. A v tom
spočívalo moje působení. Číhala
jsem, dokud jsem děti neviděla
volně pobíhat bez gumáků
a uniformy a hned jsem jim nabídla
hru. Herní čas se nesl v nenuceném
duchu, každý si našel svou
oblíbenou činnost. Ať už to bylo
švihadlo, pexeso, malování, puzzle
nebo kopání s míčem, konečně
děti dělaly to, co chtěly a ne to, co
musely. Byla jsem v pozici Anti
Anny, která učila děti, jak si hrát.

Bílí zachránci?
Afriku nazýváme rozvojovým
kontinentem a putuje zde
nespočet zachránců ze všech
koutů světa, aby pomohli Africe
z její nepříznivé situace. Je ale
tento zažitý stereotyp podložen
skutečností? Opravdu je nutné se
neustále angažovat v rozvojových
zemích? Jak samotná organizace
namítá, je nezbytné vědět, do čeho
vkládat energii, aby se pozitivně
odrazila na africké společnosti.
Spousty evropských nápadů
poslala horká Afrika k ledu, jejich
hodnoty jsou totiž odlišné od těch
našich. Po seznámení se s jejich
kulturou je jasnější, kterým
problematikám se vyplatí věnovat
čas, ale i naopak, které ponechat
africkému tempu. Děti se zde
dostávají do kolotoče chudoby.
Místo školy obdělávají pole a bez
vzdělání je malá šance na dobrý
finanční příjem. Tak se musí
i v dospělosti starat o pole, aby
dostali alespoň malý příděl peněz.
Zde je prostor pro pomoc dětem

› Na vesnicích se
využije vše. Na fotce
můžete vidět fazole
(nejtypičtější pokrm)
spolu s listy dýně.

do škol, spolu s materiální pomocí,
kterou si nemůže každá rodina
dovolit. Mentalita Afričanů se
v mnoha ohledech liší od naší. Jak
vysvětluje stará pověst: Bůh dával
dary každé rase: Indové dostali
peníze, bělochům daroval knihy
a černochům dal buben.
Počátkem mise jsem přemýšlela,
jak co nejefektivněji pomoct
v Africe. V mé hlavě se přemítaly
různé obrazy o africké chudobě
a vzdělávání. Ale po čase
stráveném v africkém tempu jsem
zjistila, jak jejich kultura může
pomoct nám. Afričané žijí v rytmu
přírody, podle její nabídky se
v minutách rozhodují. Nesledují
týdenní předpověď počasí, aby si
naplánovali aktivity, jednoduše
se podívají na nebe a konají. Když
je řeč o plánování, tohle slovo
v Tanzanii neexistuje. Události
jsou spontánní a otevřené. Často
se stává, že na smluvenou schůzku
dorazí Afričan pokaždé v jiný
čas. Podobně jako: „Řekl jsem
pět, myslel jsem deset.“ Evropané
zde ztrácejí trpělivost, jelikož se
neustále čeká z důvodu klidného
pracovního tempa. Zde neplatí, že
čas jsou peníze. Když projíždíte
rušným městem, uvidíte mnoho
skupinek, které si vesele povídají,
vaří a smějí se. Afričané se rádi
shromažďují a tráví čas společně.
Pokud nejsou ve skupině, alespoň
se pozdraví a prohodí pár vět.
A tak se můžeme učit jeden od
druhého a neposuzovat vyspělost
státu pouze z ekonomické stránky.

› Nejoblíbenější pokrm
Chipsi mayai –
vaječná omeleta,
která v sobě skrývá
smažené bramborové
hranolky.

› Ugali – kašovitá
příloha z mouky
a vody.

› Mandazi –
sladké smažené
pečivo podobné
koblížkům. Spolu
s černým čajem –
chai nyeusi.

› Chapati za
kusukuma – spolu
s trojúhelníkovým
smaženým těstem
s názvem Sambusa.
Plněné masem nebo
zeleninou.

› Chai maziwa –
kořeněný černý čaj
s mlékem.

Všechny chutě Tanzanie
Velkou výhodou vaření v Tanzanii
je, že všechny ingredience jsou
lokální. Vypěstované a sklizené
místními obyvateli. Jídlo
s takovou přidanou hodnotou
se konzumuje s radostí a větší
vděčností. Farmaří zde většina lidí
a je to těžká práce, závisí hlavně
na přírodních podmínkách, které

› Špagety jsou
vnímány jako
pochoutka bohatých.
Pečivo se zde moc
neprodává, pouze
toustový chléb.
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jsou často nevyzpytatelné.
Jakmile se děti naučí chodit,
už mají v rukou rýče a lopaty.
Když pozorujete okolí a vidíte
jejich tvrdé okolnosti, každému
jídlu tady připisujete esenci
vděčnosti. Navíc všudypřítomná
chudoba se projevuje i na talíři,
takže mě překvapilo, když mi
ze svých potravinových zásob
dobrosrdečně přidávali porce.
Ostravská univerzita poskytuje
každý rok dobrovolnictví
prostřednictvím programu Ou
Aid. Nabízí výjezd například
na Filipíny, do Keni, do Gruzie
nebo do Tanzanie. Podle
svého zaměření si vyberete

cílovou destinaci, zúčastníte se
výběrového řízení (testování
jazykové dovednosti a pohovor)
a pokud budete úspěšní, můžete
se těšit na zážitek, na který
budete vzpomínat celý život.
Poznat jiný kraj, utéct stereotypu
a být vděčný za vše, co máte,
protože jak sami poznáte, není to
samozřejmost. Děkuji programu
za umožnění vycestovat
a pomáhat v krásách afrického
světa. ∆
Více o Tanzanii
si můžete přečíst
v blogu autorky na
stránkách OUlive.

OU Aid Očima dobrovolníků
› text Nela Parmová

OU Aid Očima dobrovolníků je
název výstavy, kterou můžete
až do konce srpna zhlédnout
v prostorách pavlače budovy E
Filozofické fakulty Ostravské
univerzity. Výstava prezentuje
fotografie studentů z jejich
pobytu v rámci mobilitního
programu s názvem OU Aid,
který je zaměřen na naplňování
17 cílů udržitelného rozvoje
v rozvojových zemích a je určen
jak studentům, tak akademikům
Ostravské univerzity.
Díky fotografiím můžeme
společně se studenty sdílet
jejich zážitky z pobytu v Keni,
Gruzii, Tanzanii a Etiopii.
Pobyt přinesl mnohým zcela
nové zkušenosti i pohled na
svět kolem sebe. To všechno se
jim podařilo zachytit také ve
fotografiích, které jsou doplněné
o komentáře dokreslující

autentický zážitek z cesty.
Studentům se podařily zachytit
jedinečné a neopakovatelné
momenty, krásy krajiny i lidí,
s nimiž se setkali. Výsledkem
jsou překrásné fotografie, které
se v příštím akademickém
roce přesunou do prostor
budovy G a postupně projdou
všemi fakultami Ostravské
univerzity. Po ukončení svého
„turné“ po Ostravské univerzitě
budou fotografie vydraženy,
výtěžek pak poputuje do míst
působení neziskových organizací
zapojených do programu OU Aid.
Výstava vznikla ve spolupráci
Centra mezinárodní spolupráce
OU a Filozofické fakulty OU.

› foto Ivana Krištofová
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Filozofická fakulta je první
z fakult Ostravské univerzity,
která studujícím poskytuje
oporu v osobě studentského
ombudsmana. Právě na něj
se studující mohou obrátit
v okamžiku, kdy se v nějakém
ohledu cítí poškozeni ve svých
právech. Studenti si do této
funkce zvolili doc. Andreu
Pokludovou z katedry historie.
Zeptali jsme se jí, jak svou roli
vnímá a s jakými problémy se
na ni studující nejčastěji obrací.

› text Nela Parmová
› foto Ivana Krištofová

(?)

Ve funkci jste od 1. prosince,
obracejí se na vás studenti se
svými problémy a jaké převažují?
Studující se na mě obrátili okamžitě,
jakmile funkce byla zřízena. Převážně se
jedná o problémy spojené se studijními
záležitostmi, které jsou řešitelné, ale
zahrnují různé vrstvy, z nichž někdy
vyplývá, že tito studující přicházejí
z jiného kulturního či sociálního prostředí
a je pro ně komplikované adaptovat se
nebo podchytit některé studijní záležitosti.

(?)

Studenti několika vysokých
škol vystoupili na veřejnost,
aby dali najevo nespokojenost
s poměry na některých vysokých
školách. Nezřídka pociťovali
nevhodný osobní nátlak ze strany
vyučujících, kteří zneužívali svého
nadřazeného postavení a podobně.
S něčím takovým jste se zatím mezi
studujícími na Filozofické fakultě
OU nesetkala?
Kdybych měla odpovědět na vaši otázku
konkrétně, přestala bych být anonymní.

I na univerzitě
je třeba rozvíjet
povědomí
o etické kultuře
Vztah mezi vyučujícím a studujícím je
z podstaty studijní agendy nerovný, ale
vždy by měl být postaven na vzájemném
respektu, a to jak při osobním kontaktu,
tak například v emailové komunikaci.

(?)

Jak by měli studující
postupovat, mají‑li pocit, že
byla nějakým způsobem dotčena
jejich práva?
Měli by to začít ihned řešit, a to
nejprve na katedře, tj. s pedagogickým
poradcem, s vedoucím katedry,
s garantem studijního programu,
popřípadě s koordinátorem pro studenty
se specifickými potřebami. Pokud
na daném pracovišti nenajdou
uspokojivé řešení, mohou se obrátit na
ombudsmana. Společně pak problém
řešíme například formou mediace,
která se zatím velmi osvědčila. Důležitý
je ale proaktivní přístup studujícího,
aby nečekal, že problém za něj bude
řešit ombudsman. Pokud studující
nechce vykročit z anonymity a jeho
problém se týká studijní agendy, pak je

hledání uspokojivého řešení obtížné.
V této souvislosti vidím u studujících
nedostatky v jejich kompetencích, které
si přináší ze střední školy, kde by je
měli vést k občanství, ke komunikaci
a prosociálnímu jednání. To znamená, že
by se měli umět ozvat, pokud se jim nebo
někomu druhému děje nějaké bezpráví.
Nebát se vystoupit z anonymity a stát si
za svým názorem či postojem. Na vysoké
škole bychom měli tyto kompetence
posilovat a rozvíjet.

(?)

Uvedla jste, že mnoho
problémů je spojeno se studijní
agendou. Proč se v této souvislosti
studující obrací na vás?
Během těch několika málo měsíců, co
jsme s kolegou Jiřím Jungem (zástupce
ombudsmana) ve funkci, jsme zjistili,
že studující často nevědí, na koho se
v případě konkrétních problémů, které se
během studia mohou vyskytnout, obrátit.
Za účelem zlepšení informovanosti
studujících v této oblasti studia jsme se
několikrát sešli se zástupci studentské
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komory Akademického senátu Filozofické
fakulty OU a zpracováváme přehledný
diagram, kterému pracovně říkáme
„pavouk“. Ten studujícím pomůže
zorientovat se v tom, na koho a s jakým
problémem se v prvé řadě mohou obrátit.
Na tomto místě bych ráda vyzdvihla
proaktivní činnost zvolených zástupců
studujících v Akademickém senátu, kteří
míní být ambasadory četných aspektů
studijního života mezi studujícími.

(?)

Co všechno je součástí
etického kodexu a pokud je
nějakým způsobem porušen, spadá to
do gesce ombudsmana?
V etickém kodexu zaměstnanců
a studentů OU jsou uvedeny zásady
vzdělávací činnosti a pravidla etického
jednání zaměstnanců a studentů, které
zahrnují velmi mnoho situací, k nimž
může docházet. Pokud by podnět nebyl
vyřešen etickou komisí, pak by se měl
studující obrátit na ombudsmana.
Ombudsman by neměl být ten, na koho
se studující obrací v první fázi, ale může

být poradcem či průvodcem v řešení
problému, kdy studujícího odkáže na
jinou instanci.

(?)

Kde je podle vás ta hranice,
kde končí korektnost
a respekt a začíná neúcta? Jak z toho
vybalancovat, když každý to může
mít nastaveno jinak…
Důležitá je komunikace. Můžeme se
během živé interakce někoho nevědomky
dotknout, ale mělo by to být výjimečné,
ojedinělé a dotčený by měl bezprostředně
zareagovat, ozvat se. Jiná je ovšem situace,
kdy se někdo systematicky a dlouhodobě
chová nekorektně, uráží nějakou
sociální skupinu nebo dává najevo pocit
nadřazenosti a moci. Chceme se členy
studentské komory Akademického senátu
Filozofické fakulty OU jít v této oblasti
cestou osvěty mezi studenty i akademiky.
Kurzy etiky a etického chování ve
vysokoškolském prostředí by měly být
součástí našeho vzdělávání, které by
vedlo k vzájemnému respektu, důvěře,
kritickému myšlení a schopnosti aplikovat

je do každodenní praxe. Osobně bych na
všech úrovních vzdělávání rozšířila výuku
etiky a interkulturní komunikace. To
může být cestou.

(?)

Jak vnímáte svou roli na
FF OU?

Od zvolení do funkce zatím uběhl
poměrně krátký čas a s každým
uplynulým měsícem vnímám posun v roli
ombudsmana, což je u nově zřízených
funkcí obvyklé. Předpokládám, že
nejčastěji se bude jednat o roli mediátora
při řešení konkrétních podnětů. Klíčová
bude úzká spolupráce s komorou
studentů Akademického senátu FF OU,
která monitoruje latentní problémy
studujících. Celkově bych ráda přispěla
k etizaci vysokoškolského prostředí,
spoluvytvářela respektující prostředí,
ve kterém studující budou řešit vyvstalé
problémy bez obav, nebo, jak vyplynulo
z dotazníkové šetření komory studentů
Akademického senátu Filozofické fakulty
OU, beze strachu.

› text Anna Kupčáková, studentka 3. ročníku filozofie

Problémové chování na Filozofické fakultě
OU – výsledky dotazníkového šetření
Na Filozofické fakultě jste se nedávno mohli

Studenti byli vyzvání, aby zcela anonymní cestou

setkat s dotazníkem zkoumajícím problémové

pomohli zmapovat problémové chování na fakultě.   

chování v rámci fakulty. Dotazník vytvořila komora

Díky tomuto dotazníkovému šetření, na jehož základě

studentů Akademického senátu FF OU ve spolupráci

vznikl tento text, bylo získáno množství informací

s ombudsmankou FF OU doc. Andreou Pokludovou.

a podnětů, kterými se fakulta bude zabývat.   »
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Níže jsou uvedeny nejčastější odpovědi
studentů, které jsme se pokusili rozdělit
do několika základních oblastí:

problematické fungování studijního
oddělení, které ne vždy poskytne
potřebnou vstřícnost a ochotu pomoci.

(>)

(>)

Přezíravé a nerespektující
chování ze strany vyučujícího

Ze studentů, kteří se setkali
s problémovým chováním, 78 % označilo
za zdroj problému neférové či nevhodné
chování ze strany vyučujícího.
Mezi tyto problémy patří komunikace
s vyučujícím (zejména e‑mailová), ať
už v běžném studiu, nebo při vedení
závěrečných prací. Obzvlášť v těchto
případech mají studenti strach se ozvat
z obavy, aby jejich práce nebyla následně
hůře hodnocená.
Je ovšem důležité rozlišit mezi
chybějící odpovědí na jeden e‑mail
a absencí systematické komunikace.
Pokud vyučující opakovaně nereaguje na
výzvy a podněty, měl by být v prvé řadě
kontaktován vedoucí katedry.
Dalšími problémy, s nimiž se
studenti FF OU setkávají, jsou neochota
vyučujícího argumentovat či přijímat
názory studentů, s čímž může být
spojené shazování či ponižování jejich
názoru. Problematickým se také stává
hodnocení studentů, které někteří
vnímají nespravedlivě (zejména
v porovnání úrovní testů v různých
termínech zkoušek).
V ojedinělých případech také
respondenti poukázali na neslušné či
dokonce sexuální narážky ze strany
vyučujících. Toto jednání by mělo být
vždy neprodleně hlášeno (viz níže).

(>)

Nedostatečné nebo chybějící
informace

Za neférové chování část studentů
označila nedostatek informací, jež jsou
jim sdělovány v neadekvátním čase.
Toto se může týkat vypsání termínů
ve zkouškovém období, podmínek
k ukončení předmětu apod. Ve 14 %
případů se studenti shodují, že je taktéž

Fyzické či psychické
obtěžování

Tento způsob jednání může být jak
ze strany vyučujících, tak ostatních
studentů. Sexuální obtěžování, fyzický
či verbální útok je neakceptovatelné
chování a Ostravská univerzita netoleruje
žádnou z jeho forem.
Hlášení těchto incidentů je velice
citlivá záležitost a jako překážka mu
nejčastěji stojí strach z následků,
zejména v otázce nerovného postavení
vyučující – student.
Nejen v těchto případech má student
možnost využít psychologické pomoci
Poradenského centra, které nabízí
bezpečné zázemí. Je vázané mlčenlivostí,
student tedy nemusí mít strach
z nežádoucích následků.
Studenti se také mohou obrátit na
fakultní ombudsmanku doc. Andreu
Pokludovou, která plní funkci
nezávislého ochránce práv studentů,
poradce, mediátora, zprostředkovatele
mezi studenty a vedením školy.
Pomáhá tak při řešení konfliktních
a problémových situací.
K dispozici je také komora studentů
Akademického senátu FF OU, která
ochotně přijímá všechny podměty, hájí
zájmy studentů a snaží se tak vytvořit
kvalitní zázemí pro studium.

(>)

Kombinované studium

Problémy kombinovaného studia
spočívají obzvlášť v nerovném přísunu
informací oproti prezenčnímu studiu,
zejména pak informací organizačních
a procesních (např. termíny a pokyny
k závěrečné práci apod.). Komplikace
také nastávají v mezních termínech, které
jsou pro studenty kombinovaného studia
často problematické a vyžadují větší
flexibilitu.

Výsledky dotazníku ukazují, že by
studenti FF OU ocenili větší vstřícnost
jak ze strany vyučujících, tak ze strany
studijního oddělení. Na základě těchto
zjištění se nabízí úvaha, jak zefektivnit
komunikaci mezi studenty a vyučujícími
v oblasti jejich studijních povinností, aby
všechny potřebné informace studující
získávali komplexně a s dostatečným
předstihem. Další výstup dotazníku
poukazuje na potřebu vytvoření již
zmíněného mechanismu, který by
studentům přesně sdělil, jak mají
v různých situacích postupovat.
Všichni účastníci studia mají právo
na bezpečné a respektující prostředí,
upozorněním na jeho porušení tak
studenti pomohou nejen sobě, ale mohou
pomoci k vytvoření systému, který
bude problémovým situacím předcházet
a bude je umět řešit. ∆

Další problémy, s nimiž se
občasně setkáváme v rámci
Ostravské univerzity
a v minulosti byly či
momentálně jsou řešeny
Poradenským centrem OU

KONTAKT NA OMBUDSMANA
OMBUDSMAN
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Katedra historie FF OU, DM 521
Tel.: 553 461 967
Ombudsman.ff@osu.cz
Andrea.pokludova@osu.cz
ZÁSTUPCE OMBUDSMANA
PhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Katedra dějin umění a kulturního
dědictví FF OU, D 203
Tel.: 553 462 004
Ombudsman.ff@osu.cz
Jiri.jung@osu.cz

E>
OFFLIN
fická
filozo
>
ta OU
fakul
02 2
jaro 2

39

› text Markéta Fikáčková, studentka 3. ročníku filozofie
› foto archiv studentů

Představujeme
zástupce
Komory studentů
Akademického
senátu FF OU

Studentská komora
Akademického senátu Ostravské
univerzity je tvořena zástupci
z řad studentů všech šesti
fakult univerzity. Snahou je
prezentovat zájmy studentů
a reagovat na aktuální dění na
univerzitě. Každý akademický
senát, jak „malý“ fakultní,
tak „velký“ univerzitní, se
skládá z komory akademických
pracovníků a komory studentů,
do které si volí své zástupce
studenti. Studenti z obou
senátů se snaží například
zlepšit podmínky studia na

připomínky studentů vedení OU

studentů s rektorem apod.

OU (např. počet termínů na

(např. funkčnost portálu OU),

V tomto vydání se nám

zkoušku, stravování), pomáhat

pořádat info schůzky pro prváky,

představili studentští zástupci

studentům řešit jejich studijní

pravidelné setkávání se studenty,

komory studentů Akademického

problémy (např. nečekané změny

studentskými organizacemi

senátu Filozofické fakulty OU.

ve studijním plánu), prezentovat

a zprostředkovávat setkání

› Tomáš Kocourek ‹

předseda komory studentů

Jsem v prvním ročníku doktorského
studia Historických věd. O kandidatuře
do Akademického senátu jsem přemýšlel
dlouho, ale finální rozhodnutí přišlo
až během minulého roku. Možnost
zapojovat se do okolního dění je obecně
hodně důležitá, ještě důležitější ale je
vytvářet podmínky, aby se do něj mohlo
zapojit co nejvíce lidí. To vnímám i jako
nejdůležitější misi naší komory studentů,

v rámci níž bych rád usiloval zejména o co
největší aktivizaci studentů a studentek
a zaměřil se na vzájemnou spolupráci.
Školní aktivity přitom z velké části
spadají i do mého mimoškolního života.
Historie je pro mě životním koníčkem,
učitelkou, ale také mou nedílnou součástí,
která se zároveň pomalu stává i mou
profesí. Mimoto mám rád památky,
umění, cestování, četbu, sporty a další.

Důležitou částí mého života je také
snaha zastávat se těch, kteří to potřebují,
pracovat s lidmi a snažit se pozitivně
přispívat svému okolí.

› Eliška Skramuská ‹
V současné době studuji ve druhém
ročníku bakalářského studia obor
německá filologie se zaměřením na
odbornou a profesní komunikaci. Mou
motivací kandidovat do akademického

senátu bylo, že se budu moci aktivně
podílet na zlepšování podmínek na naší
fakultě. Byla bych ráda, kdyby se nám
povedlo prosadit nějaké zásadní změny,
které nám všem vytvoří ještě příjemnější

studijní prostředí. Ve svém volném čase
čtu a hraju fotbal. »
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› Kateřina Knopová ‹
Studuji první ročník doktorského
studia, obor Historické vědy. Ve svém
volném čase se věnuji cestování, hudbě
a sportu. Jsem člověk velice společenský
a ráda trávím chvíle se svými přáteli.
Do Akademického senátu Filozofické
fakulty jsem se rozhodla kandidovat,
protože se dlouhodobě zajímám o dění
na naší fakultě a chtěla jsem být součástí
orgánu, který se na jejím směřování
podílí. V rámci senátu je pro mě na

prvním místě především vytváření
příznivého, motivačního a bezpečného
prostředí pro všechny studující a potažmo
pro všechny, kteří na fakultě působí.
Jedním z cílů, které jsem si vytyčila,
je motivovat studentky a studenty
k tomu, aby se více zajímali o dění na
naší fakultě a byli jeho aktivní součástí.
Jako příklad můžeme použít vyšší účast
u nedávných voleb do AS FF OU, nebo
větší návštěvnost akcí pořádaných naší

fakultou. Přála bych si, aby naše studentky
a studenti nevnímali fakultu jen jako
místo, kam chodí studovat, ale aby si zde
vytvářeli pevné vazby a vnímali fakultní
půdu jako příjemné prostředí, ve kterém
chtějí trávit také svůj volný čas.

› Jana Hájková ‹
Jsem studentkou prvního ročníku
navazujícího magisterského studia
Francouzštiny pro překlad. Akademický
senát FF OU pro mě představuje
možnost pohlížet na univerzitní svět
z úplně jiné perspektivy. Studium totiž
není jen o chození na přednášky a pak
domů. Myslím si, že je důležité, aby si
studující uvědomovali, že fakulta není
pouze budova, do které si chodí sednout,
ale že se jedná o strukturu, která se

skládá z různých orgánů, mezi něž patří
i Akademický senát. Je to příležitost
nahlédnout pod pokličku fungování
fakulty a zároveň možnost reálně se
zapojit. Být součástí komory studentů
se nezakládá jen na běžném rozhodování
ve věcech fakulty, ale také na podpoře
vzniku i rozvoje studentských iniciativ,
komunikaci s akademiky a akademičkami,
a především pak na komunikaci se
studenty a studentkami, kterým je třeba

naslouchat. Mým nejdůležitějším cílem
je vybudovat důvěru a všeobecně zlepšit
povědomí o činnosti senátu. Mimo
školu se ráda věnuji různým uměleckým
aktivitám, a to zejména fotografii a poezii.

› Jana Cieslarová ‹
Jsem studentka třetího ročníku
Psychologie. Moji hlavní motivací pro
kandidaturu bylo více se zapojit do
univerzitního dění a pomáhat tak budovat
most mezi studenty a univerzitou
a zároveň rozvíjet povědomí o aktivitách
Filozofické fakulty a podporovat

studentský život. Ve svém volném čase
se společně s mými kamarády staráme
o Áčko Hladnov a vytváříme různé
akce, dobrovolnické aktivity či naučné
přednášky, které slouží k propojení
studentů. Věnuji se i výzkumu omezené
zevní stimulace (známe také pod názvem

Terapie tmou), jenž probíhá na Filozofické
a Lékařské fakultě OU.

› Veronika Pavelková ‹
V současné době studuji třetí ročník
oboru Němčina pro odbornou a profesní
komunikaci. Hlavní motivací ke
kandidatuře do studentské komory pro
mě byla možnost podílení se na tvorbě
a vývoji studijního prostředí, které nabízí

příjemné zázemí všem studujícím. Přála
bych si, aby se komora studentů stala nejen
zprostředkovatelkou názorů a přání našich
studentek a studentů, ale také záchytným
bodem pro ty, kteří se vyskytnou v situaci,
se kterou si neví rady. Mezi mé největší

záliby patří studium jazyků a poznávání
nových kultur. ∆

V příštím čísle…
Rozebereme průřezová TÉMATA RÁMCOVÉHO

V připravované anketě se zeptáme

VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (RVP) se

středoškolských učitelů, JAK RVP

zaměřením na výchovu demokratického občana

OVLIVŇUJE JEJICH VÝUKU I PŘÍPRAVU

a co tato příprava všechno obnáší. Akademiků

STUDENTŮ na studium či na praxi. Co jim

a didaktiků Filozofické fakulty se zeptáme na

dalo studium na vysoké škole a co by se

připravenost žáků i učitelů středních škol, aby

podle nich mělo během přípravy učitelů na

dokázali naplňovat požadavky RVP. V čem

budoucí povolání zlepšit. Jak se jim daří

vidí základní nedostatky v kompetencích

naplňovat průřezová témata RVP s důrazem

a připravenosti žáků, jak by se to mohlo zlepšit

na výchovu demokratického občana.

a na co je třeba se podle nich zaměřit. Jaké jsou
představy tvůrců RVP a jaké je realita v praxi. Co
by podle nich mělo být ve vzdělávání 21. století
prioritou.

Rozebereme, CO TO JE
SVOBODA A DEMOKRACIE,
CO TO ZNAMENÁ OBČANSKÁ
SPOLEČNOST, co všechno
se za tímto pojmem skrývá,
jak dalece nás vzdělávání
v České republice připravuje
na zapojení se do občanské
společnosti a jak se
s demokracií a svobodou pojí
osobní odpovědnost a vnitřní
etika.

Čtenáře seznámíme s FUNGOVÁNÍM

Mezi našimi absolventy je řada těch,

VYSOKOŠKOLSKÉHO SYSTÉMU, s čím

kteří pracují ve strukturách Evropské

je třeba před nástupem na vysokou školu

unie. SPOLEČNĚ S NIMI SE PODÍVÁME

počítat a jaké jsou největší rozdíly mezi

NA ZÁKLADNÍ CÍLE A HODNOTY

studiem na střední a na vysoké škole.

EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, jaké jsou

Zaměříme se i na studentské iniciativy,

hlavní priority demokratických vlád EU,

které přispívají k tomu, aby byla fakulta pro

v čem vidí ohrožení základních hodnot,

všechny bezpečným a přátelským místem

na nichž EU staví, jak je možné se těmto

pro studium.

hrozbám účinně bránit.

A to není zdaleka všechno…
PŘÍŠTÍ ČÍSLO OFFLINE
VYJDE V ŘÍJNU 2022
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SPOLU ZA
KULTUROU

14. dubna 2022 ——
— 30. června 2022
Oslavy 30 let Ostravské univerzity pokračují. Vezměte rodiče, prarodiče
nebo třeba sourozence a kamarády za kulturou! Vyrazte na koncert,
do divadla nebo na výstavu a využijte vymazlenou nabídku
našich partnerských kulturních organizací.

9 772694 781008

Informace
o slevách ►

