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Ještě ke změně při platbě
administrativních poplatků
V minulém čísle Listů jsme zveřejnili
informaci o nových administrativních poplatcích.
Vedle skutečnosti, že se připravují podmínky pro to, aby všechny platby na OU
probíhaly bezhotovostně (tedy i platby administrativních poplatků, výplaty stipendií
apod.), chtěla bych se, protože se opakují dotazy, vrátit ještě k tomu, jak je to
s platbami za nadstandardní dobu studia.
Standardní doba studia je vymezena vysokoškolským zákonem — pro Bc. obory 3
roky, pro dlouhé magisterské bu 4 roky,
nebo 5 roků, navazující magisterské studium trvá 2 roky (výjimku tvoří na OU
jediný studijní obor na PřF, který v NMgr.
podobě trvá tři roky).
Do standardní doby studia se nezapočítává doba přerušení studia. Studuje-li
student nad tuto standardní dobu (započítávají se do ní — jsou vedeny v Matrice studentů — mj. všechna studia, která
student začal a nedokončil), bude povinen
od AR 2005/2006 zaplatit administrativní
poplatek. Studuje-li student 2 roky nad
standardní dobu studia, pak je ze zákona povinen za tuto dobu studia zaplatit.
Výši poplatků každoročně stanovuje v základu MŠMT a vyhláška rektora. Pro AR
2005/2006 určuje výši poplatků za studium
vyhláška 15/2005.
DOC. PAEDDR. IVA MÁLKOVÁ, PH.D.,
PROREKTORKA PRO STUDIUM A VZDĚLÁVÁNÍ

Jak si může studentka, student
kontrolovat, zda je zápočet
či výsledek zkoušky zapsán
v informačním systému Student?

Elektronický index
Pro všechny posluchače OU je připravena nová služba elektronického indexu.
Je poskytována Portálem Ostravské univerzity. Elektronický index je nabízen pouze
studentům Ostravské univerzity a slouží
v případě potřeby jako náhrada za papírový index. Hlavním přínosem elektronického indexu je přímá návaznost na studijní
agendu Ostravské univerzity. Student si zde
může přímo zkontrolovat dosažené známky
zkoušek či zápočty jednotlivých předmětů.
U každého předmětu student nalezne kontakt na vyučujícího, který příslušné hodnocení vyplnil.
Pomocí elektronického indexu je také
možno kontrolovat počty kreditů, kterých
student dosáhne, nebo si přečíst informace
ke studovaným předmětům.
Elektronický index naleznete na internetové adrese http://portal.osu.cz/ v sekci
Studium.
MGR. JIŘÍ ŠIMONEK, CIT OU

Mezinárodní ocenění za práci
na poli vědy a publicistiky

ZLEVA SEDÍCÍ: DR. WOLFGANG SCHÜSSEL, DR. OTTO HABSBURG, DR. KURT WALDHEIM, DR. ALOIS
MOCK, NR FRITZ NEUGEBAUER. DR. EVA SOTONIAKOVÁ VE DRUHÉ ŘADĚ ČTVRTÁ ZPRAVA.

Ráda bych tímto příspěvkem poblahopřála Dr. Evě Sotoniakové, naší kolegyni z katedry
psychologie a sociální práce FF OU, k získání mezinárodního ocenění a také poděkovala
za úspěšnou reprezentaci katedry a Filozoﬁcké fakulty Ostravské univerzity.
Doktorce Evě Sotoniakové byla dne 11. 3. 2005 propůjčena ve Vídni na půdě rakouského parlamentu Cena Leopolda Kunschaka. Tato cena nesoucí jméno významného
rakouského politika, prvního předsedy Národní rady po druhé světové válce, se udělovala letos již po čtyřicáté. Cenou jsou vyznamenávány práce na poli vědy a publicistiky,
které se zasloužily o podporu demokracie a porozumění mezi národy a také o podporu
sociálního cítění. Cena je udělována ve výroční den úmrtí Leopolda Kunschaka, tedy
vždycky kolem 13. března. Je určena rakouským občanům, ale v posledních letech se vyznamenává i jedna osobnost ze zahraničí, konkrétně ze států sousedících s Rakouskem.
Letos bylo vyznamenáno 15 osob a cenu předával spolkový kancléř Wolfgang Schüssel.
O významnosti této akce svědčí i přítomnost mnoha celebrit, např. bývalého rakouského
prezidenta a bývalého generálního tajemníka OSN Kurta Waldheima, Otto von Habsburga — rektora Univerzity Vídeň a řady poslanců. Protože kolegyně Eva Sotoniaková
byla jediná oceněná cizinka, zúčastnil se předávání ceny také velvyslanec ČR ve Vídni
R. Jindrák. Slavnostní ráz akce podtrhla i „Óda na radost“ v podání malého orchestru
a raut pro nositele ceny a jejich hosty.
O události byly zveřejněny zprávy v rakouském tisku („Die Presse“ a „Kleine Zeitung“) a v televizi ORF. Oceněné ženy obdržely také písemné blahopřání ministryně M.
Rauch-Kallat ze Spolkového ministerstva pro zdraví a ženy. Zprávu o této významné
události zveřejnila v České republice Mladá fronta Dnes dne 2. 4. 2005.
Blahopřejeme!
ZA

KATEDRU PSYCHOLOGIE A SOCIÁLNÍ PRÁCE

PHDR. ANNA SCHNEIDEROVÁ, CSC.

Studentská konference na AaA
Nemějte obavy, tři áčka v názvu článku neodkazují na prodejce ojetých aut, která si tak
oblíbil i Jaromír Jágr. Jde o katedru anglistiky a amerikanistiky Filozoﬁcké fakulty OU.
Stejně jako na mnoha dalších katedrách se
i u nás v úterý 29. března konala studentská
konference. A nebyla to konference jen tak
ledajaká. Jednalo se totiž o jubilejní, desátou konferenci anglistů. Vedle výročí nám
důvod k oslavám zavdala i kvalita příspěvků,
které naši studenti přednesli.
Přitom rozjezd akce byl poněkud klopotný. Dochvilným účastníkům konference byla
poskytnuta akademická čtvrthodinka na sdělení zážitků z předešlého dne, zatímco techSTUDENTKA 5. ROČNÍKU BARBORA TOŠENOVSKÁ nik se vypořádával s nástrahami moderních

technologií. Ty byly naštěstí brzy překonány a my jsme si záhy mohli užít prezentace v power pointu a na DVD. Tematický
rozsah příspěvků byl značný. Posluchači se
dozvěděli mnohé například o jazyku a stylu
reklamních sloganů, funkci modálních sloves v literárním dialogu či o neromantické
stránce tvorby Waltera Scotta. Před přestávkou, určenou šálku kávy a čaje, nám Lucie
Šálková v příspěvku o historii čaje v britském impériu vyložila, jak při servírování
a pití tohoto nápoje postupují angličtí milci
čaje. Přednáška Pavly Karchové nám pak dala nahlédnout do dramatických sporů mezi
měšany a univerzitními studenty ve středověkém Oxfordu. Mnoho posluchačů si v tu
chvíli jistě vzpomnělo na předsevzetí, které při svém vzniku deklarovala naše univerzita
— humanizovat region Ostravska.
Přestože dozvuky chřipkové epidemie nedovolily dvěma studentkám přednést výsledek
svého bádání, na konferenci se sešlo jedenáct kvalitních příspěvků. Akademická porota
vybrala nejlepší příspěvek v lingvisticko-metodické a literárně-historické sekci. Diplom
a kupón na nákup v knihkupectví si odnesla Jana Kiková („Non-equivalent Lexis in
Translations from Russian and English“), respektive Andrea Hoffmanová („Nella Larsen’s Quicksand: Ruminations on the Theme of Happiness”). Diplom s cenou si odnesla
i Barbora Tošenovská („Teaching Methodology to Infants“), jejíž multimediální příspěvek
se nejvíce líbil studentům. Škoda jen, že studentů letos dorazilo jen třicet. Napříště by
snad stálo za úvahu dát jim možnost delší regenerace po náročném velikonočním pondělí, z nějž si studentky odnesly nejeden šrám.
KATEDRA

PETR KOPECKÝ, SIRMA WILAMOVÁ
FF OU

ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

K životnímu jubileu
prof. Miroslava Mikuláška
a k vydání jeho nové knihy
V tomto roce si připomíná — a spolu s ním jeho kolegové a žáci — významné životní
jubileum profesor Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity, bývalý vedoucí Ústavu východoslovanských literatur a literární komparatistiky, prof. PhDr. Miroslav Mikulášek,
DrSc.
Narodil se 14. března 1930 v Rosicích u Brna, po studích na Filozoﬁcké fakultě
Masarykovy univerzity (ruština—čeština) a absolutoriu vědecké aspirantury na někdejší
Lenigradské univerzitě (1956—1960) působil do roku 1995 trvale na brněnské univerzitě.
V letech 1965—66 byl hostujícím docentem na univerzitě v Greifswaldu, externí přednášky
konal na katedře dějin a teorie divadla FF UK v Praze (1966—67, 1970—72, 1977—79).
Po obhájení habilitační práce (ruská komediograﬁe) byl l. 6. 1964 jmenován a ustanoven
docentem ruské literatury. Roku 1978 získal hodnost doktora věd o umění (prací Pobednyj smech, Vítězný smích, v níž zkoumal problematiku groteskně satirické komediograﬁe
aristofanovského typu), 1. září 1980 byl jmenován profesorem pro ruskou literaturu.
V letech 1989-1995 byl vedoucím Ústavu východoslovanských literatur, poté Ústavu slovanských literatur a literární komparatistiky FF MU v Brně. Od roku 1995 působil na
částečný úvazek na Filozoﬁcké fakultě Ostravské univerzity (katedra rusistiky: přednášky
z ruské literatury 20. století a teorie literatury) a na plný úvazek (1995-1999) na Slezské univerzitě v Opavě (Ústav bohemistiky a knihovnictví: přednášky z teorie literatury,
světové literární vědy a světové literatury); po roce 1995 externě přednášel a přednáší
v Ústavu slavistiky FF MU v Brně. Zejména nutno ocenit úlohu Ostravské univerzity
a rusistiky na FF OU v kreativní činnosti pana profesora: koneckonců není náhoda, že
jeho nová kniha vychází právě zde.
Studie, které jubilant napsal v posledním desetiletí, jsou neseny snahou rekapitulovat stav myšlení o literatuře i samotný vývoj literatury 20. století, promyslit cesty,
jimiž se bude ubírat literárněvědné bádání v století příštím; proto věnuje pozornost
zejména problematice komparativní genologie jako součásti literárněvědné interpretace;
její budoucnost spájí s duchovědně orientovanou hermeneutikou, která byla už v dávné
minulosti jejím metodologickým východiskem a archetypem: ve svých stěžejních metodologicky orientovaných studiích se zamýšlí nad koncepcí ﬁlologické hermeneutiky a její
cestou k „verbum interius” v hledání smyslu díla, nad problematikou vstupu interpreta

Majáles Ostravské
univerzity je opět tady!
Kdy: 4. 5. 2005
Kde: Na Slezkoostravském hradě a přilehlých lukách
Tradičně začneme průvodem v 14.00
z Husova sadu. Masky s sebou! Každá
maska dostane jeden nápoj zdarma a pro
nejlepší máme připraveny další hodnotné
ceny (např. zájezdy do zahraničí)!
Na hlavní scéně vám budou hrát od půl
čtvrté kapely Hoo Hoo Cocktail, FilipM.,
RK130, Robson, Kuličky štěstí, Banana
a slovenská kapela Polemic. A budete-li mít chu poslechnout si studentské
kapely nebo drum‘&‘base, je tu pro vás
připravená druhá scéna! Pro milovníky
divadla máme i scénu divadelní! SUS

Studentská vědecká
konference
Na katedře psychologie a sociální práce
se 29. 3. 2005 konala studentská vědecká
konference, kterou pokračujeme v úspěšné tradici konferencí realizovaných ke Dni
učitelů. My, vysokoškolští učitelé, vnímáme
odborná vystoupení našich oborových studentů jako hold naší práci, a proto je pro
nás jejich kvalita velmi důležitá a přípravě
konference věnujeme značnou pozornost.
V letošním roce bylo přihlášeno 10 soutěžních příspěvků studentů bakalářského
oboru Poradenství v sociální práci a magisterského oboru Sociální práce s poradenským zaměřením. Je potěšitelné, že tři
vystoupení přihlásili studenti kombinovaného navazujícího magisterského studia. Tematicky se referující jednoznačně zaměřili
na problematiku sociální práce.
Předneseno bylo jen 8 referátů, z toho jeden nesoutěžní, v němž nás naše
absolventka magisterského oboru Petra
Kaločová seznámila s mezinárodní dobrovolnickou organizací Archa v Rakousku,
zaměřenou na pomoc mentálně a psychicky postiženým lidem. Za významné považujeme, že dva z oceněných příspěvků
(1. a 3. místo) byly vyústěním zapojení
studentů ve výzkumných aktivitách katedry
- GAČR 406/03/0535. Odborná porota oce-

nila prvním místem studentku 5. ročníku
Lucii Nytrovou za její vystoupení na téma
„Profesní kompetence sociálních pracovníků pro práci s nezaměstnanými“. Druhé
místo získala studentka Eliška Lindovská
s tématem „Vybrané charakteristiky jedinců závislých na návykových látkách“, třetí
místo patří studentce Ludmile Maškové za
referát „Profesní kompetence sociálních
pracovníků a jejich diagnostika“. Cenu publika obdržela Bc. Ester Chodová za velmi
diskutované a zajímavé téma „Agresivita
a šikana očima žáků a učitelů na učilištích“. Zájem vyvolaly i další prezentované příspěvky o sociální práci v Austrálii,
o názorech mládeže na sebevraždu aj.
Úroveň prezentací byla podpořena i výborným technickým zabezpečením nejmodernější didaktickou technikou. Všichni
účinkující získali na památku kromě cen
v podobě studijních textů a malé ﬁnanční
odměny pro vítězku na památku i audiovizuální záznam konference na DVD nosiči.
Máme radost z přiznání poroty, že rozhodování o kvalitě přednesených příspěvků
bylo obtížné, protože všem aktivním účastníkům se podařilo svou práci prezentovat
na velmi dobré úrovni. Na závěr chci poděkovat všem vystupujícím i publiku, které
studenty podpořilo svou účastí i zvídavými
dotazy. Doufáme, že pro studenty sociální
práce i příbuzných oborů byla konference
motivací pro rok 2006. Těšíme se.
Za katedru psychologie a sociální práce
FF OU
PHDR. ANNA SCHNEIDEROVÁ, CSC.
VEDOUCÍ KATEDRY

Zeptejte se knihovny
Univerzitní knihovna nabízí od konce
března novou cestu, jak jejím pracovníkům
položit dotaz, žádost či prosbu o pomoc
v souvislostí s její činností, světem knih
a informací vůbec. Na hlavní internetové
stránce knihovny (www.osu.cz/uk) je odkaz
na stránku s formulářem, s jehož pomocí se
mohou uživatelé knihovny i všichni studenti obrátit na knihovníky. Přestože knihovny
obecně patří mezi instituce s mnohaletou
minulostí, nabízí nové informační technologie mnoho nového pro rozšiřování jejich
služeb. V knihovně se objevují novinky,
které nemusí být pro všechny srozumitelné,
stejně jako orientace ve stále rozsáhlejším vaku informačních zdrojů. Konzultace
s jejími pracovníky je pak nejlepším řešením, jak hledané informace nalézt nebo
přinejmenším zjistit, kde a jak je nalézt.
Dotazovací službu prostřednictvím Internetu dnes nabízí většina středních
a velkých knihoven v ČR, v zámoří má už
mnohaletou tradici i řadu forem. I v naší
zemi se v současné době již rozvíjí dokonalejší koordinovaný systém založený na
vzájemné spolupráci knihoven při odpoví-

do „duše” díla; v centru jeho pozornosti stojí tudíž otázka „vnitřní formy” díla v aktu
genologicko-hermeneutické reﬂexe; pozornost badatele poutá i stále aktuální problematika „literární evoluce”, kterou řeší ve světle estetických (strukturální estetika, strukturální
sémiotika) a obecně vývojových teorií. Snaha spojit metodologickou problematiku s genologicko-hermeneutickou analýzou literárního jevu a procesu přivedla badatele k hloubkové analýze literárního artefaktu.
Okruh aktivit Miroslava Mikuláška byl a je široký: od ruského dramatu, zejména komedie, od humoru a satiry, ke komplexnímu pohledu na ruské literární dějiny 20. století,
na poetiku artefaktu, od morfologického studiu wollmanovského ražení ke zkoumání mytologických struktur, k hermeneutice a k hledání „duše díla“. Řada jubilantových prací
— což si nyní ne každý uvědomuje — znamenala ve své době a znamená i dnes výrazný
průlom v chápání některých literárních jevů, mimo jiné ruské komedie 20.—30. let 20.
století, poetiky V. Majakovského a její spojitosti s evropskými uměleckými směry a tradicemi moderny a avantgardy nebo komparativní pojetí ruské a české satiry 20. století
(Ilf a Petrov, Hašek, Voskovec a Werich). M. Mikuláškovi bylo a je cizí schematické
a dogmatické myšlení, které právě na materiálu ruské literatury pomáhal překonávat.
Neméně rozsáhlá je jubilantova činnost organizační, zejména na poli zahraničních styků
brněnské slavistiky (Německo, Francie, Velká Británie, Rusko, Polsko, USA) a v organizování velkých mezinárodních sympozií a konferencí, v jejichž tradici se pokračovalo
a pokračuje nadále.
Prof. Miroslav Mikulášek je naším předním literárním vědcem, teatrologem, odborníkem na mytologické literární struktury. Jeho nový spis shrnuje dlouholeté studium této
problematiky, která přesahuje zkoumání konkrétních literárních forem do sféry interpretace. Východiskem jeho úvah je metodologie ﬁlologické hermeneutiky, jejímž průkopníkem na naší půdě badatel je. Monograﬁe M. Mikuláška je vybudována na materiálu
několika národních literatur, na hlubinném průniku do různých ﬁlozoﬁckých systémů
a na schopnosti propojovat a volně využívat různé myšlenkové podněty a přitom vytvářet
novou kompaktní metodologickou strukturu.
Dovolte mi, abych alespoň takto a s omluvami své osobní přítomnosti blahopřál
prof. Mikuláškovi jménem kolegů z Ústavu slavistiky FF MU v Brně, České asociace slavistů a Slavistické společnosti Franka Wollmana, jež má tu čest být spoluorganizátorkou
tohoto setkání a této studentské vědecké konference, všechno nejlepší do dalších let.
PŘEDSEDA

PROF. PHDR. IVO POSPÍŠIL, DRSC., VEDOUCÍ ÚSTAVU SLAVISTIKY FF MU V BRNĚ
SLAVISTICKÉ SPOLEČNOSTI FRANKA WOLLMANA, PŘEDSEDA ČESKÉ ASOCIACE SLAVISTŮ
ČLEN PREZIDIA MEZINÁRODNÍHO KOMITÉTU SLAVISTŮ A PŘEDSTAVITEL ICCEES

Proč bezpečnost informačního
systému OU?
Dnešní moderní společnost bývá často označována jako informační společnost, čili společnost, která se prakticky při všech svých činnostech spoléhá na IS/ICT (informační systémy
a informační a komunikační technologie). Prostřednictvím těchto technologií komunikuje,
obchoduje, léčí, objevuje nepoznané, prostě žije… Díky nasazení diskutovaných technologií dokážeme ušetřit spoustu času a také peněz. Pracujeme rychleji, efektivněji a výkonněji. Vždy dnes, otevřeně si to přiznejme, kdo nemá na své vizitce adresu elektronické
pošty, ten nemůže být brán za plnohodnotného partnera ke komunikaci.

V současnosti bezmála 90% všech informací vzniká a je přenášeno v digitální podobě
a závislost člověka na digitálních technologiích a informacích exponenciálně roste. Ostravská univerzita s počtem počítačů připojených do univerzitní sítě, přesahující tisícovku
a bezmála 35 serverů, určitě není v závislosti na IS/CT žádnou výjimkou.
Tento trend zvyšující se závislosti s sebou přináší nejen zmiňované výhody, jako rychlost a efektivnost, ale také mnoho problémů a nevýhod. Jedním z problémů je i nárůst
zranitelnosti proti hrozbám, které mohou omezit provoz těchto IS/ICT nebo jej zcela
zastavit. Je zapotřebí si skutečně uvědomit, že informace má mnohdy svoji vysokou hodnotu, a musí se s ní proto tak zacházet.
IS/ICT se často stávají oběmi útoků různých lidí, kteří se snaží získat neoprávněnou
výhodu z průniku do cizího informačního systému, nebo chtějí mít jen pocit, že jsou dobří. Protože nejsme schopni dopředu říci, o jaký typ narušitele se jedná, jestli o člověka
se špatným úmyslem, nebo jen o zaměstnance či studenta, který je nedbalý — musí se
OU těmto útokům, přesněji řečeno potenciálním hrozbám takových útoků, bránit. Soustavě opatření na ochranu univerzitních IS/ICT a informací říkáme Bezpečnostní politika
informačního systému Ostravské univerzity (dále jen BP).
V oblasti bezpečnosti je termín „politika“ velice frekventovaným pojmem. Často bývá
používán jako synonymum pro systém nastavení parametrů konkrétních bezpečnostních
produktů. Zde však mám na mysli dokument, který deﬁnuje požadavky v oblasti informační bezpečnosti. BP je základní písemný dokument vydaný směrnicí rektora, který je
založen na dohodnutých bezpečnostních cílech, mezinárodních normách a bezpečnostní
strategii IS/ICT. Je závazný pro všechny uživatele IS/ICT Ostravské univerzity.
BP deﬁnuje základní bezpečnostní požadavky a nařízení s cílem zajistit ochranu informací a tím snížit možné hrozby napadení IS/ICT OU. Hrozbou rozumějte jakoukoliv
okolnost (přírodní, technickou, lidskou), či událost působící na zranitelné místo systému,
která může způsobit potenciální škodu.
Převážná část hrozeb, které mohou poškodit univerzitní IS/ICT, patří do kategorie
neúmyslných hrozeb. Také pravděpodobnost realizace hrozeb zevnitř univerzity je významně vyšší než hrozby zvnějšku. Podle praxí ověřených statistických zdrojů až 98 %
všech bezpečnostních incidentů v organizaci je interního původu — většinou nedbalost
zaměstnanců nejčastěji způsobená jejich neznalostí problematiky bezpečnosti IS/ICT
(např. zaměstnanec odejde od svého počítače na oběd a zůstane připojený do IS pod
svým uživatelským jménem, zaměstnanec „záškodník“ si tak může velmi snadno nahrát
na disketu mnoho osobních informací o ostatních zaměstnancích nebo studentech).
Bezpečnost IS/ICT není jen otázkou nasazení technologií, ale jde o míru bezpečnostního povědomí zaměstnanců a studentů o dodržování BP univerzity, stejně jako pravidel
z této politiky vyplývající. Bezpečnost kteréhokoliv informačního systému je tak silná,
jak je silný její nejslabší článek. Bezpečnost není nic, co bychom mohli koupit zabalené
v krabici s tištěným manuálem nebo jako svetr v obchodě. Bezpečnost je složitý proces
a nestačí říci: „Te jsme vydali směrnici k řízení bezpečnosti informačního systému Ostravské univerzity a není třeba se dále o bezpečnost starat.“
Bezpečnostní politika informačního systému Ostravské univerzity nabyla platnosti dne
15. 3. 2005 vydáním směrnice rektora č.70/2005 s účinností od 1. 4. 2005.
K úplnému pochopení závažnosti problematiky bezpečnosti IS/ICT Ostravské univerzity si v následujících číslech Listů OU postupně probereme všechny důležité kapitoly BP.
ING. PAVEL POMEZNÝ
BEZPEČNOST IS

VI. mezinárodní studentská
vědecká konference na FF OU
Dne 23. března 2005 se na oddělení rusistiky katedry slavistiky FF OU konala pod
záštitou Slavistické společnosti Franka Wollmana (FF MU v Brně) studentská konference „ROSSICA IUVENUM“. Jednání probíhalo tradičně ve dvou sekcích: A) Současné
tendence v lingvistice a translatologii, B) Literární věda (Proměny a tvůrčí hledání ruské
literatury 19. a 20. století), kulturologie.
Na konferenci vystoupili v doprovodu svých učitelů a školitelů studenti bakalářských,
magisterských a doktorandských studijních programů našich i zahraničních partnerských
univerzitních pracoviš (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Filozoﬁcká fakulta Masarykovy univerzity, Filozoﬁcká fakulta Univerzity Palackého, Filologická fakulta Univerzity Lobačevského v Nižním Novgorodě, Filologická fakulta Sankt-Petěrburgské státní
univerzity, Filologická fakulta Univerzity Ivana Franka ve Lvově, Jazykovedný ústav .
Štúra v Bratislavě, Filozoﬁcká fakulta Prešovské univerzity). Konference byla zahájena
na počest významného životního výročí prof. PhDr. Miroslava Mikuláška, DrSc., (FF

dání dotazů, nebo „všichni nevíme všechno.“ Zapojení do celorepublikového systému je zatím předběžně plánováno podle
toho, jak se služba osvědčí a zda o ni
bude zájem. Možnost zeptat se knihovníků prostřednictvím webu a emailu ovšem
nijak nevylučuje možnost osobních nebo
telefonických dotazů. A na co? Během
prvních dnů po spuštění služby se uživatelé tázali na způsob či podmínky registrace,
přítomnost dokumentů ve fondu knihovny,
nebo řešili problémy s přihlašováním do
systému objednávek a prodlužování knih
prostřednictvím online katalogu.
MATYÁŠ BAJGER, UNIVERZITNÍ

KNIHOVNA

Sportovní den Ostravské
univerzity
V úterý 3. května se uskuteční další
ročník Sportovního dne Ostravské univerzity. Studenti oboru rekreologie ve spolupráci s katedrou tělesné výchovy Pedagogické
fakulty OU všechny srdečně zvou na společné setkání a odreagování od každodenních starostí při pohybové aktivitě. A na
co se můžete těšit?
Pro příchozí budou připraveny tradiční
disciplíny, jako futsal, volejbal smíšených
družstev, streetbal, ale i netradiční disciplíny, jako beach volejbal, tenisový turnaj,
petang. Stejně jako vloni budou připraveny disciplíny speciálně pro zaměstnance — bowling, cyklistický výlet, turistický
výšlap a nově tenisový turnaj.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách katedry tělesné výchovy.
Na vaši účast se těší studenti oboru
rekreologie a členové katedry.
IGOR FOJTÍK

Sen noci svatojánské
Ve středu 13. dubna 2005 se uskuteční
v koncertním a divadelním sále Janáčkovy
konzervatoře premiéra komedie Wiliama
Shakespeara Sen noci svatojánské v překladu Martina Hilského, kterou se svými
profesory Bedřichem Jansou a Alexandrou
Gasnárkovou nastudovali žáci absolventského 4. ročníku hudebně dramatického
oddělení.
Výtvarnou spolupráci realizovali a výstavu svých prací inspirovaných divadelním

prostředím připravili ve vestibulu konzervatoře již tradičně studenti Institutu pro
umělecká studia-výtvarná umění Ostravské
univerzity, ateliér kresby.
2. premiéra: 14. dubna 2005
1. maturitní představení: 11. května 2005
2. maturitní představení: 12. května 2005
Začátek vždy v 18.30 hodin.
Předprodej vstupenek na všechna představení je v budově Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Všichni pracovníci a studenti
Ostravské univerzity jsou srdečně zváni.
DOC. EDUARD HALBERŠTÁT

Videokonferenční systém
PCS-1P na OU
Videokonference byly vždy symbolem
pokročilých technologií, byly však také jejich prubířským kamenem.
Dnešní doba přeje vysoké rychlosti spojení i velkým objemům dat, videokonference mohou být tedy spolehlivější a pro
účastníky komfortnější.
Na Ostravské univerzitě lze nyní využívat takovýto videokonferenční systém. Jeho
pomocí se můžete současně spojit s dalšími pěti až deseti partnery po celém světě
pomocí sítě LAN.
PCS-1P využívá pro přenos nejrozšířenější datová média (ISDN, IP). Umožňuje
snadný přenos obrázků či prezentací ze
svého počítače nebo kreslicí tabule (whiteboard) při zachování vysoké kvality.
Tato videokonference spolupracuje se
sadou Mimio. Na tabuli připevníte snímač
a kreslíte nebo píšete speciálními popisovači. Vše se zobrazuje i vašemu partnerovi
na monitoru a na závěr si můžete oba
celý obsah tabule uložit jako obrázek na
paměovou kartu Memory Stisk, která je
součástí systému a slouží také k uložení
předem připravených obrazových dat pro
pozdější prezentaci.
Videokonference PCS — 1P dokáže přenášet dokumenty a prezentace ve vysokém
rozlišení XGA. Tato jednotka je také vybavena přepínatelnými vstupy pro dva počítače a též XGA výstupem pro počítačový
monitor nebo projektor, který poskytne
kvalitní počítačový obraz. Na hlavním TV
monitoru při tom můžete stále sledovat
vzdáleného partnera.
Nutno podotknout, že kvalita obrazu
a zvuku během videokonference závisí na
okamžité kvalitě spojení přes Internet.
Systém je proto vybaven funkcemi, které umožní dočasné snížení kvality přenosu
a opakované odeslání ztracených dat, čímž
je zaručena maximální možná kvalita.
Bližší informace o možnosti využití tohoto zařízení i jeho instalaci zajišuje Centrum informačních technologií OU.
MILAN JURČEK

OU) jeho přednáškou Umění interpretace a jeho „metanoia“ na přelomu tisíciletí. Přínos
slovanských myslitelů umění hermeneutické exegeze.
V translatologické a lingvistické sekci zaznělo celkem 11 referátů: Jan Gregor (Olomouc): Aktivnyje processy i osnovnyje tendencii v morfologii sovremennogo russkogo jazyka; Lucie Junková (Olomouc): K základním požadavkům na ruskou právní terminologii;
Ladislav Janovec (Praha): Reﬂektovaný význam v jazyce (na příkladech reklamy); Jana
Kiková (Ostrava): Typologie bezekvivalentní ruské a anglické slovní zásoby; Tajána Balaščenko (Minsk): O vyjádření konceptu HLOUPOST v ruštině a češtině; Marina Kuklova
(Sankt-Petěrburg): Češsko-russkij rečevoj etiket (na primere kategorii otkaza); Vítězslav
Vilímek (Olomouc): Neverbální komunikace v překladu a tlumočení. Česko-ruský a rusko-český studijní glosář gest; udmila Nepodkosova (Nižnij Novgorod): Kommunikativnyje
charakteristiki russkoj sudebnoj reči; Irina Kurova (Nižnij Novgorod): Sopostavitenyj analiz
koncepta «duša» v russkich narodnych skazkach i liriki M. J. Lermontova; Alexander Horák (Jazykovedný ústav . Štúra): Porovnanie súčasných elektronických textových korpusov
ruštiny s korpusmi iných slovanských jazykov; Andrea Lacková (Ostrava): Ruská televizní
reklama.
V literárněvědné sekci prezentovalo výsledky své badatelské činnosti 10 studentů:
Natalie Čuveleva (Nižnij Novgorod): Osobennosti javlenija genianosti, otražennyje v obraze
glavnogo geroja romana Romaina Rollanda «Žan-Kristof»; Polina Marějeva (Nižnij Novgorod): Prijem portretirovanija v romaně I. A. Gončarova «Obryv»; Irena Prázdná (Brno):
Odemykání literárního světa F. M. Dostojevského klíčem Heideggerovy fundamentální ontologie; Vladimír Franta (Brno): Mistr a Markétka — cesta k transcendenci — hermeneuticko-sémiotické poznámky; Josef Šaur (Brno): Verneovská tradice v ruské literatuře (A. I. Kuprin); Hana Drozdová (Brno): Divadelní adaptace jako rozmluva s klasikem (v dramatech
Niny Sadur); Jakub Kostelník (Brno): Dramatika Alexandra Valentinoviče Vampilova; Olha
Vozňuk (Lvov): Komparatističeskaja tradicija v ukrainskoj litěrature; Květa Holcmanová
(Brno): Proukrajinské aktivity A. Kolessy v pražském exilu; Nikoleta Demjanová (Prešov):
Otvorenos vs. uzavretos ruského a slovenského kultúrneho priestoru.
Po odeznění jednotlivých příspěvků proběhla bohatá diskuse, ve které došlo k velmi
zajímavé konfrontaci mezi různými školami a přístupy v současné lingvistice a literární
vědě. Všechny referáty byly svým tematickým zaměřením, odborným obsahem a svou
propracovaností na mimořádně vysoké úrovni. Bez nadsázky můžeme říci, že letošní studentská vědecká konference znovu významně přispěla ke zkvalitnění interpretačních možností, komunikace mezi pedagogy a studenty předních evropských rusistických pracoviš
a rovněž umožnila studentům výsledky své vědecké práce publikovat ve stejnojmenném
sborníku, vycházejícím péčí Filozoﬁcké fakulty OU.
Po skončení konference následoval v Univerzitním knihkupectví za velké pozornosti
učitelů, vydavatelů i studentů slavnostní křest knihy prof. PhDr. Miroslava Mikuláška,
DrSc. Atmosféru křtu ozvláštnil dívčí sextet Institutu uměleckých studií OU Collegium
Cantarum Universitatis Ostraviensis. Knihu Hledání „duše“ díla v umění interpretace. Genologicko-hermeneutická anamnéza „vnitřní formy“ artefaktu a mytopoidních forem narace,
která vyšla v edici Universum, uvedl laudátor prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. (FF MU
v Brně).
MGR. IGOR JELÍNEK, PHDR. JAN VOREL
ODD. RUSISTIKY KATEDRY SLAVISTIKY

FF OU

Filozofická fakulta adoptovala
další dvě děti z Ugandy
V prosincovém čísle Listů jsem vás informovala o tom, že naše fakulta se stala adoptivním rodičem sedmiletého ugandského chlapečka.
Vzhledem k tomu, že pracovníci fakulty jsou ochotni podílet se na adopci částkou,
která výrazně překračuje příspěvek na jedno dítě, obrátili jsme se na Arcidiecézní charitu
s žádostí o zprostředkování dalších dvou adopcí. A protože dívky jsou na tom v Africe
ještě daleko hůř než chlapci, vyslovili jsme přání adoptovat dvě dívky.
V lednu nám Arcidiecézní charita nabídla adopci dvou děvčátek a naše fakulta s ní
okamžitě vyslovila souhlas. K našemu adoptivnímu synovi, sedmiletému Fagilovi Bisaso,
nám tak přibývají dvě adoptivní dcery:
Jedenáctiletá Ester Brander Tendo je křesanka. Má zatím oba rodiče, rodina je však
zcela nemajetná. Chtěla by se stát učitelkou.
Desetiletá Deleila Nakimuli je rovněž křesanka. Rodiče již nemá, žije spolu se dvěma
sourozenci s babičkou a jsou zcela nemajetní. Chtěla by se stát lékařkou.
Srdce se člověku svírá nad dalším údajem, který nám byl zaslán: jako oblíbené jídlo
uvádějí obě dívky banánovou kaši (banány rostou všude kolem, jak vidíte na jednom ze
snímků) a brambory.

CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
v měsící březnu 2005
— Dne 2. března přednášela na FF OU
v rámci cyklu Setkání s osobností
prof. PhDr. Hana Librová, CSc., na
téma Proč mají společenské a humanitní
obory co říci k ekologickým problémům?
— Ve dnech 9.—18. března vlála nad FF
OU — stejně jako vloni — tibetská vlajka jako výraz naší solidarity s osudem
Tibetu.
— Dne 16. března přednášela na FF OU
v rámci cyklu Setkání s osobností tibetoložka PhDr. Zuzana Ondomišiová na
téma Bydliště na střeše světa.
— Dne 21. března se v Univerzitním knihkupectví konal křest knihy doc. dr. Blaženy Gracové, CSc., Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže.
JEDENÁCTILETÁ ESTER

DESETILETÁ DELEILA

Je opravdu potěšitelnou zprávou, že si čím dál víc lidí uvědomuje, že adopce na dálku
jako jedna z forem zcela konkrétní humanitární pomoci má obrovský smysl, že to sice
není záchrana celého světa, ta neexistuje, ale že to může být záchrana světa a života
jednoho dítěte, jednoho jedinečného člověka, který tím dostává šanci.
EVA MRHAČOVÁ

Druhý příchod!
Když se najdou a sejdou nadšení a tvůrčí
studenti — a nezůstanou jen u jednoho setkání —, může se stát, že bude následovat
Druhý příchod? Potkávají-li se pravidelně
a neopouští-li je ﬁlmová múza, dokážou
společnými silami natočit mystiﬁkační polodokument. Premiéru bude mít 3. 5. 2005
v 18.00 v úterním ﬁlmovém klubu „Slunečnice se diví“ (v učebně E 24). O tomto
studentském ﬁlmu jsem si povídala s jeho
hlavním tvůrcem, tedy scénáristou, kameramanem a režisérem Karlem Pavlicou.
Jak se vůbec zrodil nápad natočit ﬁlm?
Dlouho jsme s kamarádem Davidem Hanzelkou plánovali realizaci ﬁlmu, a to včetně napsání scénáře, ale stále jsme to odkládali. Nápad jsme měli už dříve… Minulé prázdniny jsem dal pár myšlenek na papír
a scénář se začal rýsovat. Davidovi se líbil, a tak jsme se do ﬁlmu pustili.
Měli jste už nějaké ﬁlmové zkušenosti, nebo jste do toho šli úplně poprvé a vše
řešili „za pochodu“?
Ani jeden z nás nevěděl, do čeho jdeme. Měli jsme třeba mít profesionálního kameramana, ale ten nám nakonec spolupráci odřekl. První překážku jsme vyřešili — koupil
jsem si na vlastní náklady kameru, přes víkend jsem si prostudoval manuál a natáčení
mohlo začít. Neměli jsme samozřejmě k dispozici téměř žádné ﬁnanční prostředky, tak
jsme občas museli dost improvizovat. Myslím, že to nakonec nebylo na škodu. Občas
platí, že čím větší rozpočet, tím horší ﬁlm.
Můžeš ﬁlm krátce představit?
Jedná se o mystiﬁkační polodokument a nazvali jsme jej Druhý příchod? Najdeme
v něm tedy dokumentární prvky a také hrané scény. Týká se osoby Jiřího Blažka. Více
informací a také ukázky jsou k dispozici na www.druhyprichod.marecek.org.
Jak jste vybírali herce?
Nejprve Davida napadl hlavní představitel: „Jiří Blažek“. Když se nám podařilo jej
pro naše záměry získat, začalo se točit. Oslovili jsme spoustu studentů OU a jejích

— Dne 23. března se v univerzitním knihkupectví konal křest knihy prof. dr. Miroslava Mikuláška, DrSc., Hledání „duše“
díla v umění interpretace.
— Dne 30. března přednášel na FF OU
v rámci cyklu Setkání s osobností
PhDr. Ladislav Špaček na téma Etiketa.
— V polovině března převzala dr. Sotoniaková (katedra psychologie a sociální práce) z rukou rakouského kancléře Wolfganga Schüssela ve vídeňském
Parlamentu vysoké ocenění své práce
— Cenu Leopolda Kunschaka — za přínosnou publikační činnost v oblasti sociálních věd. Blahopřejeme!
EVA MRHAČOVÁ

Studovna je chrám ducha
Prestiž nemívají jen lidé nebo instituce,
svou prestiž mohou mít i knihovny a studovny. Ta prestiž se poměřuje vzácností
jejich obsahu. Jako budovatelé naší „ﬁlozoﬁcké“ studovny jsme si tohoto faktu
byli vědomi od samého začátku. Studovna
má dnes nejen základní literaturu ke všem
oborům studovaným na fakultě, má i několik cenných encyklopedií, jež jsou její
chloubou.
Vzdor tomu, že naše studovna je mladá (letos jí bude deset let), studenti zde
mohou listovat nejen v Ottově slovníku
naučném, ale i v řadě nejznámějších světových encyklopedií, k nimž patří The New
Encyclopaedia Britannica, The Encyclopedia Americana, Academic American Encyclopedia, Encyclopaedia Universalis, Encyclopedie Larousse, Der Grosse Brockhaus,
Meyers Neues Lexikon, a v celé řadě
českých a slovenských encyklopedií všeobecných a oborových. Rozsáhlá encyklopedická díla byla pořízena ze sponzorských

prostředků a darů — z běžných rozpočtových zdrojů bychom si je nikdy dovolit
nemohli.
Podíváme-li se na plány nově budovaných knihoven a studoven, většině z nich
nechybí ani oddělení vzácných tisků. I my
jsme se rozhodli takové oddělení postupně
vybudovat z prostředků grantových a sponzorských. Náš Trezor vzácných tisků už
má své první cenné svazky a má i svého
„strážce fakultního pokladu“ — pana doktora Maluru z katedry české literatury, který
laskavě souhlasil s tím, že bude o naše
vzácné tisky pečovat. Je v permanentním
styku s antikváři a ti jej upozorní na případný literární skvost, který by byl k mání.
700 let starý latinský překlad fragmentu
Dalimilovy kroniky, který právě získala
Národní knihovna v pařížské dražbě za
300 000 EURO, si sice koupit nemůžeme,
ale i tak můžeme pro studenty současné
i pro jejich budoucí generace postupně
shromáždit velmi cenný materiál kulturně
historický i jazykový.
Názvy knižních skvostů, které již máme,
vám zatím neprozradíme, uvažujeme, že
je coby „fakultní klenoty“ vždy jednou za
určitou dobu vystavíme.
Jak vidíte, naše studovna se postupně
stává skutečným chrámem ducha, pokladnicí myšlenek. Byli bychom rádi, kdybyste
si to, milí studenti, uvědomovali, jako do
chrámu sem vstupovali a s úctou s knihami zacházeli. Jsou symboly, které stojí za
to ctít.
A abyste si uvědomili, jak pracné bylo
pro nás léto 95, kdy už v budoucí studovně stála překrásná balustrádová konstrukce, kterou nám postavily „sponzorsky“
Třinecké železárny, ale regály ještě zely
prázdnotou, připojuji památeční snímek.
EVA MRHAČOVÁ

absolventů. Zahráli si i nestudenti, sám jsem chodil
a oslovoval lidi, vesměs
své kamarády a známé.
Většinou souhlasili a ve ﬁlmu účinkují. Problém byl se
sháněním starších lidí, mezi
nimi zas tolik známých nemám. Nejstarší z nás bude
asi František Kuba, student
celoživotního studia, který
hraje primáře psychiatrické
léčebny doktora Kolibříka.
Na které z dalších studentů-herců se ještě můžeme těšit?
Asi není možné vyjmenovat všechny, celkem je to kolem třiceti lidí. Ale aspoň některé: Jiřina Sotorníková, Simona Lojková, Martin Kraus, Jitka Průžková, Petr Suchomel,
Zuzana Procházková, Liliana Mikulová. Dále je to Jiří Pěgřím, ten studuje animaci
a kromě své role je i tvůrcem ilustrací. Z dalších lidí, kteří už nestudují, zmíním Ivo
Karáska, rozhlasového redaktora Jana Gavelčíka a Jiřího Blažka (všichni absolventi
OU). Dále ještě Davida Marečka, což je asi nejdůležitější člen štábu, bez něj by
ﬁlm nemohl vzniknout. Dělal nám střih, hudbu a webové stránky. Ještě musím zmínit
Václava Vatolíka coby kardinála a Lenku Kubicovou — to byla asistentka, která nosila
štábu kafe, a to je velmi důležitá role! Myslím, že jsem měl štěstí na lidi — vždy jsem
narazil na toho pravého.
Kde všude jste točili?
Točilo se na různých místech — jen pro představu — chodba katedry historie se na
nějaký čas proměnila v chodbu psychiatrické léčebny. Některé scény bylo obtížné
natočit, náročné bylo taky stříhání. Po osmi hodinách v kuse už ani nevíš, jak se
jmenuješ. Potřebovali jsme i záběry z ulice, hřbitova, zahrady… Až v akci jsme zjistili,
že to bude složitější, než jsme čekali. O to víc jsem pak byl rád, když se mi podařilo
mou vizi převést na video a ono to opravdu fungovalo. Během samotného natáčení
se mé nápady různě prolínaly, scénář jsem stále přepracovával. Výsledek se dost liší
od první verze scénáře. Ale užili jsme si i spoustu zábavy, rozhodně máme i materiál
k vytvoření ﬁlmu o ﬁlmu.
Prozradíš zdroje své inspirace?
Mám rád Monty Pythony, takže jsem se jimi nechal volně inspirovat. Motiv mesiáše
mě lákal už dlouho. A taky jsem viděl ﬁlm Tenká růžová čára. Šlo o nekomerční mystiﬁkační ﬁlm a hodně mě zaujal. Částečně se do díla promítl i můj život, věci, nad
kterými se zamýšlím. Zajímá mě mimo jiné náboženství a problémy s tím spojené.
Jsem věřící, ale nepřikláním se k žádné konkrétní instituci a nemám rád dogmata.
Církev s člověkem dost manipuluje. Každý má právo na individuální víru, nepotřebuje
k tomu instituci a nepotřebuje prostředníka na to, aby se mohl obracet k bohu.
Co jste ﬁlmem chtěli sdělit?
Film má více myšlenek. Je možné, že se narodil nový mesiáš? Pokud by se tak stalo, je pravděpodobné, že by ho v dnešní době zavřeli do blázince. Chtěl jsem taky
upozornit na relativitu pravdy — sami si nepamatujeme, co přesně jsme zažili včera,
jak tedy můžeme vědět, co bylo před dvěma tisíci lety? Lidé o tom sice psali, ale
měli to vesměs z druhé ruky. Každý má navíc svůj úhel pohledu na věc. Snahou ﬁlmu
je taky bořit stereotypy, zamýšlet se nad běžnými věcmi, které většinou přehlížíme.
A samozřejmě tam nesmí chybět mravenečník! Dík za něj patří Lilianě Mikulové. Měl
jsem i snahu dostat tam emoce, ale vzhledem k tomu, že jde o polodokument, není
tam pro ně tolik prostoru. Je to vlastně jedna velká reportáž.
Jaká te bude pou vašeho polodokumentu?
Premiéra je naplánována na 3. 5. 2005 a uskuteční se v 18.00 ve „ﬁlmáči“ na Filozoﬁcké fakultě, čímž všechny diváky srdečně zvu. Po promítnutí snímku budou mít studenti možnost diskuse s tvůrci a aktéry ﬁlmu — možná prozradíme i něco ze zákulisí.
Později pak chceme navštívit ﬁlmové kluby, Letní ﬁlmovou školu v Uherském Hradišti.
Zúčastníme se festivalů nezávislé tvorby klubových promítání. Rád bych, abychom se
my ani univerzita nemuseli stydět za tento počin. Je to nezávislá tvorba, polovina herců
jsou studenti, všichni to dělali ze zájmu a nadšení pro věc. A já jsem jim za to všem
vděčný a ještě jednou jim všem děkuju.
VERONIKA LANGROVÁ
Díky za rozhovor!

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTU 8. díl
„Nejdůležitější je zachovat si v každé situaci selský rozum.“
Mgr. Stanislav Zeman
na Filozoﬁcké fakultě Ostravské univerzity dvojkombinaci historie-základy společenských věd
Absolvoval: 1996
Adresa:
Praha, GTS International (práce), Jeseník n/Odrou (rodina) a jinak celá zeměkoule
Povolání:
1996—1999 — pracovník a poté vedoucí dispečinku Air Ostrava
1999 — stálý delegát c. k. Čedok v Egyptě a Turecku
2000—2002 — vedoucí pobočky GTS International Ostrava
2002—dosud — obchodní ředitel GTS International Praha

Jméno:
Studoval:

Vážení studenti
Pedagogické fakulty OU,
nově jsme pro Vás zprovoznili internetové
stránky Studentské komory Akademického
senátu OU, které naleznete pod odkazem
www.senat.kvalitne.cz. Chceme Vás informovat o dění v senátu Pedagogické fakulty
OU, přinášet Vám nové zprávy a informace, mapovat proběhlé změny a veškeré
další dění týkající se naší fakulty.
Na druhou stranu bychom také rádi od
Vás získali názory a připomínky, případně návrhy na vylepšení samotného studia
a navázali s Vámi oboustrannou komunikaci. Pomozte nám vybudovat lepší podmínky pro studium na Pedagogické fakultě
Ostravské univerzity, nebo naše práce je
především práce o Vás a pro Vás!
STUDENTSKÁ

KOMORA

AS PDF OU

Bolestná ztráta

STANDA ZEMAN

NA

RYSECH, VYSOKÉ TATRY

Měl jsi to štěstí, že jsi u nás studoval na počátku 90. let, kdy se nám v porevoluční euforii podařilo podepsat smlouvu s americkou univerzitou o výměně
studentů k semestrálním studijním pobytům, a měl jsi to štěstí, že ti rodiče na
pobyt dali peníze. Jak na studia v USA vzpomínáš?
V té souvislosti jsem měl přímo trojnásobné štěstí: jednak že jste tenkrát měli tu smlouvu
s Northwest Misouri State University, jednak že rodiče na mne požadovaných 30 000 Kč
„obětovali“ — a jednak, že se do konkursu přihlásilo pouhých 12 lidí (což dodnes nechápu,
vždy to byla pro studenta šance na celý život) a já jsem se octl mezi vybranými.
Jaká byla tvá první cesta za „velkou louži“?
Už samotná letenka z Frankfurtu do Kansas City byla z dnešního pohledu kuriozitou. Stála
pro studenta tehdy neuvěřitelných 25 000 Kč (dnes se do téhož města dostanete za polovinu).
Takže těch 30 000 od rodičů spolkla cesta a další peníze jsem si vydělával na místě.
Jak?
Dostali jsme oﬁciální pracovní povolení pro studenty, jmenuje se „J 1“. Moje práce spočívala
v tom, že jsem dělal asistenta lektorce německého jazyka. Chystal jsem jí učební materiály.
Hodinová sazba: 4.20 USD.
Měl jsi možnost během studia cestovat?
Ano, měl, navštívil jsem 21 států. Všech 1 000 USD, které jsem si vydělal, jsem utratil za
cestování. Dodnes nelituji. Vzpomínky na Arizonu, Bryce Canyon, Údolí smrti mi zůstanou
do konce života.
Splnil pobyt na americké univerzitě tvá očekávání?
Bylo to naprosto úžasné! Nevím, jaké vyučovací metody používají vyučující na vysokých školách dnes, ale tehdy jsem byl naprosto fascinován otevřeností výuky, možností hovořit s učitelem a především tím, že učitel naslouchá tomu, co student říká, a že na to reaguje.
A hned po návratu jsem dostal na katedře pořádnou facku. Během pobytu v USA jsem
z pochopitelných důvodů promeškal termín zadání diplomových prací. Udělal jsem tu chybu,
že jsem si téma vymyslel sám a s pomocí pramenů, k nimž se v USA vysokoškolák dostane
snadno, jsem tam tu diplomku z větší části napsal. Práce nebyla na katedře přijata, protože
jsem nesplnil termín zadání, přestože šlo o historickou práci s názvem Hnutí nekatolíků na
Kravařsku na přelomu 17. a 18. století, která pojednávala o vzniku církve Moravských bratří
v regionu. Požádal jsem tenkrát v zoufalství o záchranu vedoucího katedry ﬁlozoﬁe. Dodnes

Dne 1. března
2005 zemřela ve
věku 57 let členka
katedry
hudební
výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
paní Mgr. Jarmila
Lasevičová, Ph.D.
Celý svůj život zasvětila Jarmila Lasevičová učitelskému povolání. Po absolutoriu studijního oboru Národní škola —
hudební výchova na Pedagogické fakultě
v Ostravě (1969) působila na 1. stupni
základní školy. Od roku 1990 externě
spolupracovala s katedrou hudební výchovy PdF OU, v roce 1994 se stala
její interní odbornou asistentkou se zaměřením na didaktiku hudební výchovy
pro studující učitelství 1. stupně základní školy, preprimárního a alternativního
vzdělávání v oboru hudební výchova.
V roce 2000 získala na PdF OU
doktorát ve studijním oboru Hudební
teorie a pedagogika (téma disertační
práce: Rozšířené vyučování hudební výchově a „olomoucký model“ Ladislava
Daniela).
Albert Einstein kdysi řekl: „Jen život,
který žijeme pro ostatní, má smysl.“ Jarmila Lasevičová takový život žila. Pro
své nejbližší, v posledních letech zvláště pro dvě vnoučátka, která milovala
a věnovala jim svůj veškerý volný čas,
pro studenty, kterým rozuměla a jejichž
radosti i studijní a lidské problémy hluboce prožívala, pro přátele, kolegy...
Její památka zůstane navždy v srdcích všech, kdo ji znali.
ŠÁRKA ZEDNÍČKOVÁ

A ČLENOVÉ

KATEDRY HUDEBNÍ VÝCHOVY

PDF OU

Pomoc, diplomky!
Někomu se měsíc duben spojuje s posledními záchvěvy zimy, jinému s narcisy
a svazky čerstvé ředkvičky, pro mne je
tento měsíc jednoznačně ve znamení přívalů tištěných textů obsahujících někdy více,
jindy méně povědomé myšlenky, opatřené
poznámkovým aparátem a tabulkovými či
graﬁckými přílohami a maskované názvem
„diplomová práce“.
Když jsem na konci svého studia odevzdala vlastní diplomovou práci (tenkrát
ještě psanou na mechanickém stroji zn.
Consul ve dvou kopiích na průklepovém
papíře, který se ve stroji všelijak kroutil a mačkal), myslela jsem si, že mám
od podobných pochybných literárních produkcí nadosmrti pokoj a že není co řešit.
Jak bláhové! Každý rok „řeším“ několik
diplomek, bakalářek, o ročníkovkách ani
nemluvě. Každý rok plodím v porodních
bolestech a za ne vždy účinné asistence
samotných diplomantů nové a nové práce,
které pak putují do univerzitní knihovny
jako němí svědkové mého pedagogického
působení. Každý rok si na přibývající šediny dávám barevný přeliv zn. Schwarzkopf
a namlouvám si, že sloužím dobré věci.
Na začátku jsou instrukce, kterak správně psát diplomovou práci. Sděluji je rok
co rok novému hloučku studentů, kteří
pokaždé horlivě přikyvují hlavami, což je
pouhou manifestací duševního stavu, jejž
prostý lid lapidárně popisuje slovy „jedním uchem dovnitř, druhým ven“. Každý
diplomant se totiž — čistě ze sportu — snaží nějakým způsobem stanovená pravidla
obejít, aniž by k tomu měl sebemenší důvod. Jedna kolegyně dokonce napsala svoji
práci zcela podle směrnice Vysoké školy
báňské, kterou si iniciativně vyhledala na
Internetu, zatímco moje Zásady zpracování
DP úhledně sepsané na počítači a vytištěné laserovou tiskárnou uložila někam hluboko do skříně.
Nejtěžší je dostat nápad. Pamatuji si
na studenta, který mě ještě v březnu pronásledoval jako stín s otázkou, jestli už
konečně vím, jak má tu diplomku napsat.
Na některé práci je patrné, že vznikala
v jakési rozpolcenosti ducha, o čemž svědčí její dadaistická podoba, která bývá většinou ve shodě s dadaistickou povahou celkového průběhu studia jejího autora. Jiné
texty zas připomínají heslovité poznámky
z tureckého kázání konaného v pozdních
večerních hodinách a za slabého osvětlení.
Interpunkce či logické uspořádání obsahu v nich jednoduše nenalézají místa. Na
katedře vzpomínáme na vzácné dílo, jež
se skládalo jen z jednoduchých vět, nebo
se jeho autorka bála ve svém mateřském
jazyce neuváženě experimentovat s tak riskantními záležitostmi, jako jsou souvětí.

jsem dr. Šilerovi vděčný, bez jeho pochopení bych musel opakovat ročník, což vzhledem ke
zhoršeným ﬁnančním problémům rodiny by bylo sotva možné.
Doufám, že jsi na svou alma mater nezanevřel.
Jistěže ne. Studium mi dalo hrozně moc - na obou katedrách přednášeli skuteční odborníci,
i když z hlediska lidského nebyli všichni stejní. Intenzivní vzpomínka mi zůstala na dvě
osobnosti — na paní docentku Mílu Čechovou a na paní docentku Evu Mrhačovou. První
jmenovaná byla pro mne nejvýraznější osobou na katedře historie. Ona vždy uměla vystihnout dějiny jinak, podat je tak, že člověku se to vrylo do paměti. Dokázala spojovat historii
s přírodními a životními podmínkami v daných zemích. Když jsem přes půl roku pracoval
v Egyptě a procházel starověkými památkami, docházelo mi, co se nám vždy snažila vtlouct
do hlav, slyšel jsem její slova „Abyste správně pochopili dějiny, musíte rozumět geograﬁi,
klimatu, přírodním podmínkám.“ Snad nikde jinde nejsou tyto spojitosti tak markantní
jako v Egyptě. Druhou pro mne nezapomenutelnou osobností, a dnes i přítelkyní, je paní
docentka Mrhačová.
Tady bych tě ráda přerušila…
Ale já bych to rád dokončil. Budu mluvit ve třetí osobě. Obdivoval jsem, jak se během svého
prvního působení ve funkci děkana snažila najít cestu ke studentům. Její snaha vyburcovat
mladé lidi z lhostejnosti a vtáhnout je do života fakulty se mi někdy zdála „až moc“.Teprve
dnes, kdy sám řídím osmdesát lidí a mám za ně odpovědnost, jsem ji plně pochopil. Paní
děkanka byla plná energie, nápadů. Byla nakloněna i každé naší blbosti. Rád vzpomínám
na to, jak s námi chystala první ostravský porevoluční Majáles, jak za námi přišla oslavovat
17. listopad na hladnovské koleje. Měla k nám absolutně jiný přístup něž většina ostatních
učitelů, ale zároveň z ní byl cítit respekt, který obyčejně máme, mluvíme-li s někým, kdo je
přirozenou autoritou.
Tak to si vystřihnu do památníku! Ale te popiš svůj hvězdný vzestup kluka
z vesnice na vysoký vedoucí post do Prahy. Stihls to v rekordním čase šesti let
od promoce. Svědčí to o tvé vysoké životní energii a aktivitě.
Někteří moji kamarádi říkají, že musím mít LMD, tedy lehkou mozkovou disfunkci, prý jsem
hyperaktivní. Během studií jsem měl s kamarádem na kolejích bar, známé „Áčko“, které
je v suterému hladnovských kolejí dodnes. Všechny dílčí zkoušky jsem dělal v předtermínu,
protože „v sezoně“ jsem jezdil jako průvodce Čedoku. V posledním roce studia mi zemřel
táta (bylo to strašné, státnice jsem dělal po jeho smrti a před jeho pohřbem). Maminka
byla v invalidním důchodu, peněz nebylo, a tak jsem vzal první místo, které se mi hned po
státnicích naskytlo — nastoupil jsem do letecké společnosti Air Ostrava. Znalost angličtiny
mi byla velmi dobrou vizitkou.
Ano, vzpomínám si na to překvapení, když jsi mě před letem na Sicilii uváděl do
letadla. Ale cos tam proboha dělal se svým humanitním vzděláním?
Pracoval jsem na dispečinku, staral se o pozemní odbavování letadel a cestujících, o přípravu cateringových sestav. Postupně jsem prošel celé „kolečko“ funkcí. Po několika letech
jsem povýšil na vedoucího dispečinku a odpovídal za plánování rotací letadel, posádek a za
letové plány.
Skoro se dá říct, že jsi za ty čtyři roky v podstatě vystudoval v praxi dopravní
fakultu.
Přesně tak. Jenže letecká společnost Air Ostrava byla součástí Chemapol Group a díky
konkurzu na celou skupinu skončila i ona. Byl jsem zrovna v USA — a když jsem se vrátil,
tak jsem byl bez práce. Rok jsem se pak živil jako stálý delegát Čedoku v Egyptě a Turecku
a v r. 2000 jsem vyhrál konkurs na vedoucí místo v GTS International, nejprve v Ostravě
a v r. 2002 v Praze.
Řekni stručně, co je GTS International, udělej si trochu reklamu.
Je to cestovní kancelář, která se specializuje na letecké cesty studentů, mládeže a učitelů, to
je 80 % našich klientů. Zbytek jsou individuální turisté, baůžkáři, kteří vyrážejí do světa na
vlastní pěst. Reklamu otiskujeme i ve vašich univerzitních Listech.
Ty a Tomáš (taky náš absolvent, nyní stevard ČSA, s nímž bude příští rozhovor)
jste taky ba ůžkáři?
Jistě, všechny ty cesty, odkud ti posíláme pohlednice a esemesky, děláme s batohem na
zádech. Když se mne moje maminka po návratu z Laosu zeptala, proč pořád vymetám
ty největší díry světa a nezajedu si raději na tři týdny do Karlových Varů, odpověděl jsem,
že třítýdenní pobyt v Karlových Varech bych nezaplatil, kdežto třítýdenní „baůžkaření“ po
východní Asii ano.
Jako obchodní ředitel máš asi velkou odpovědnost…
To ano, mám na starosti prodej v 15 pobočkách naší společnosti, která má kolem 80 zaměstnanců a obrat 800 milionů korun. Z pohledu prodeje letenek jsme se vloni stali druhou
největší společností v naší zemi. Jsem moc rád, že jsem alespoň trochu zpátky u letadel,
i když jen prostřednictvím rezervačních systémů.

Jak tu ředitelskou funkci ve svém mladém věku neseš?
Pořád se učím. Jediné, čemu se nenaučím, co získám až léty, jsou životní zkušenosti. Jejich
deﬁcit je občas můj největší hendikep. Někdy se bojím, zda rozhodnutí, která musím udělat,
nejsou příliš striktní nebo naopak příliš benevolentní. Bude mé rozhodnutí lidi motivovat?
Neřeknou si, co to ten idiot zase vymyslel?
Bravo, te aspoň víš, co se honí hlavou šéfům, jsou-li to odpovědní šéfové. Máš
nějakou zásadu, kterou se v životě řídíš?
Ano, říkám si, že nejdůležitější je zachovat si za všech okolností zdravý selský rozum; hlavně a člověk nezblbne, a pokud ano, tak kéž má vždycky nablízku někoho, kdo ho vrátí
zpátky na zem.
Odhaduji, že tvým největším koníčkem je cestování. Už jste toho s kamarádem
Tomášem polítali tolik, že druzí by k tomu potřebovali několik životů. Co patří
k tvým mimořádným zážitkům z této oblasti?
Barma, dnes Myanmar. Chudá neelektriﬁkovaná země, ale ty památky! Zlatá pagoda Shwedagon v Rangúnu doslova vyráží dech, září jako slunce. Anebo Bagan na severu země,
kde se nachází přes dva tisíce pagod a chrámů, byl jsem úplně u vytržení, tolik památek
pohromadě jsem naposledy viděl jen v Egyptě. No a samozřejmě božský Angkor Vat v Kambodži, jeden z nejrozsáhlejších chrámových komplexů na světě. Toto vrcholné dílo khmérské
architektury z počátku 12. století nemá nikde obdoby.
Z cest mám spoustu zážitků na celý život. Jeden je úzce spojen s Ostravskou univerzitou.
V Kapském městě v Jihoafrické republice jsme se na radu jisté paní děkanky ubytovali
v krásném rodinném penzionku jednoho slovenského emigranta přímo pod Stolovou horou.
Ráno vejdu do jídelny a málem jsem dostal infarkt — za stolem sedí profesor Rudolf Bernatík. Naprosto neuvěřitelná shoda náhod. Letěl jsem zpět do pokoje, lomcoval s kamarádem Tomášem a křičel na něho: „Vole, v jídelně snídá profesor Bernatík!“ Kdybychom se
domlouvali, tak jsme se líp potkat nemohli. A pak jsme podnikli krásný výlet na Stolovou
horu…
Kam vyrážíš v tomto roce?
Letíme s Tomášem znovu do jižní Afriky a prolezeme Namibii.
Skvělý nápad, příroda tam bude ještě úplně panenská. A to bohaté safari! Nejvíc
ti závidím návštěvu národního parku Etosha, prý je to nejkrásnější africká rezervace, tak jsem to aspoň slyšela v jihoafrickém Krugerově národním parku. Určitě
uvidíte celou „velkou pětku“ africké zvířeny — lva, leoparda, slona, nosorožce
a buvola. Tak tedy hodně fotograﬁckých úlovků! Už te se na ně těším!

Eva Mrhačová

O newspeaku nejen
komunistickém
Newspeak je anglický neologismus, který utvořil George Orwell v románu Nineteen
eighty-four (v češtině vyšlo s názvem „1984“ v překladu E. Šimečkové v roce 1991).
Newspeakem nebo česky novořečí se označuje jazyk totalitní moci, nástroj propagandy a ideologie. Newspeak je zneužíváním jazyka, manipulací se slovy a na slovech.
Newspeak se stal v totalitních režimech (fašistickém i komunistickém) hlavním veřejným kódem, pro jehož používání platila zásada: nepodávat objektivní hodnocení
faktů, nýbrž manipulovat fakty slovně tak, aby se zastřel pravý smysl. Nedodržování
newspeaku, kódu mocí, příkazy a nařízeními „zaštítěného“ , mělo za následek sankce,
ztrátu zaměstnání a ostrakizaci.
Ti z nás, kdož jsme „dříve narození“, máme v živé paměti, jak se v souvislosti se
srpnovou intervencí 21. 8. 1968 smělo veřejně označovat to, pro co jsou v běžném jazyce k dispozici všem srozumitelná pojmenování (operoval jimi všechen demokratický
tisk na světě, tak to také bylo pojímáno mezi přáteli, i když spíše jen v soukromí)
— agrese, okupace, invaze, vpád cizích/okupačních armád, ozbrojená intervence, hrubé
porušení státní suverenity apod. Ovšem, což bylo až trochu později, se v komunistickém newspeaku opakovalo do omrzení stereotypní spojení „bratrská pomoc“,
v počátcích však to byla nejdříve „internacionální pomoc k záchraně socialismu“, respektive ještě zřetelněji „vstup armád Varšavské smlouvy na pozvání československých
stranických a vládních činitelů“. Významný český jazykovědec profesor Milan Jelínek
eufemistický opis „vstup armád“ nazval příznačně v Lidových novinách lží v jazyce.
Arci nejen v mluvě ideologů platilo stereotypní označování „vstup armád“, nýbrž
jedině tak se o tom smělo v oﬁciálním tisku a médiích psát, školské učebnice nevyjímaje. Ustálené a obecně akceptované pojmenování „ozbrojená agrese“ pro takovýto
nelegitimní „vstup“ bylo odsuzováno jako propaganda ze slovního „arzenálu“ třídních

Naopak jiní studenti píšou tak, jako by
byli placeni za každou načatou stránku
nějakým podnikem na výrobu papíru. Tito
tajní agenti průmyslu na zpracování dřeva
jsou nebezpeční nejenom tím, že nechrání
naše lesy, ale je jim jedno, zda vedoucí
a oponent práce spatří jarní slunce, nebo
se pro posuzování práce na vzduch vůbec
nedostanou.
Co naplat? Přestože bych věděla, jak
příjemněji strávit čas, balím si na víkend
několik disket s „povinnou četbou“ a těším se na to, až zas jednou vypustím do
světa další úžasné mladé lidi, kteří v něm
budou šířit, když nic jiného, tak aktuální
citační a bibliograﬁckou normu.
PS. Pro čtenáře, kteří by se snad ve výše uvedeném příspěvku „našli“, mám ujištění, že se jedná čistě o autorskou ﬁkci
a veškeré postavy jsou smyšlené.
IRENA BOGOCZOVÁ

České akademické hry
2005
Studenti Ostravské univerzity se účastní Českých akademických her od roku
2002, tedy od jejich založení. Tyto hry
jsou pokračováním dřívějších Československých univerziád. Jejich význam je mimo
jiné v tom, že účast i umístění univerzit
je ukazatelem podpory činnosti studentů
v tělovýchovné oblasti.
V minulých letech naše univerzita obsadila vždy přední místa. V letošním roce
budou studenti naši školu opět reprezentovat na ČAH, konaných 2.—6. 5. 2005
v Olomouci, a to ve 12 individuálních a 7
kolektivních sportech. Přejeme jim hodně
úspěchů!
PHDR. DANUŠE VANDROLOVÁ, CSC.

Ten strašlivý dubnový večer
Byl čerstvý jarní podvečer. Jarmil seděl
v pohodlném křesle své pracovny a sbíral
odvahu přistoupit ke sloupku diplomových
prací. Vzorně svázaných, upravených, se
zlatými písmeny, a přesto se tak hrozivě
černajících na stole.
„Tedy ještě jednou,“ osměloval se Jarmil.
Píle, kterou věnoval konzultacím a vedení,
materiál a myšlenky, které se tolikrát snažil studentce vnutit, to, co opravoval v textu, vše bylo zničeno. Jarmil pocítil píchnutí
na prsou. Infarkt?! Ne! Jen roh špatně
vlepeného obalu s disketou se zabodl do
jeho kosmaté hrudi. „Těsně vedle srdce!“
zachvěl se v hrůze. „Je to nebezpečné, číst
to tak najednou!“ Ale neodolatelná síla
ho přitahovala blíž a blíž. Nevysvětlitelný
magnetismus. Cítil touhu přesytit se. Znovu a znovu se ponářel pod hladinu textu,
avšak narážel záhy na mělčinu.
„Vše mi marno!“ chtěl zvolat a věděl,
že by si také měl rvát vlasy. Ruka se však

sesmekla po několika milimetrech ježka.
Zkusil začít od závěru. Cítil, jak slábne.
Sucho v ústech a tlak na prsou. Cosi vysávalo poslední zbytky energie jeho mladého
života. Pod víčky mžikajících očí mu bleskla událost ze včerejška. Diskuse s kolegou
z anglistiky, zda psát „diplomantka“ nebo
„diplomandka“. Na chvíli procitl, ale věděl,
že je to jen poslední záchvěv. Myšlenky se
mu jako v horečce honily hlavou. „Co si
pomyslí paní vrátná, až ho tu najde? A co
přivolaný tajemník? Musí varovat kolegy.
Ano, musí!“ Diplomová práce mu vyklouzla z rukou a s tupým žuchnutím dopadla
na koberec.
Když do pracovny vstoupila paní uklízečka, našla Jarmila zhrouceného v křesle.
V křečovitě sevřené ruce svíral cedulku.
Varující, výmluvné memento. „D“…pak
několik náběhů na nové písmeno, které
se zbortily. Roztřesená písmena rytá do
papíru v agonii. Písmena vyšinutá z linky.
„...ipl...o...“ — a zase mezera. Z posledních
sil pak „...man...da...“ Diplomanda!
V tutéž chvíli, kdy uklízečka vyrušila
Jarmila z blaženého snu o diplomantkách,
se na okraji Dubiny, v Zábřehu, ve Třinci
i ve Frýdku rozvěcovala okna a kolegové,
nic zlého netušíce, usedali k diplomovým
pracím.
JAROSLAV DAVID DĚKUJE ZA
POEOVI A VŠEM DIPLOMANTKÁM
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nepřátel. Ne snad že by komunističtí agitpropčíci vymazali ze slovníku toto spojení,
naopak s velkou oblibou je hojně používali, ovšem pro imperialistickou ozbrojenou
agresi. Ono se totiž nedalo jen tak lehce vytěsnit tato slova ze slovníku, sáhlo se proto
k osvědčenému prostředku — stačilo pouze obrátit jejich znaménko, aby se stala úderným propagandistickým nástrojem. To přece imperialističtí Američané provedli svého
času ozbrojenou agresi na Haiti, to přece angličtí kolonizátoři brutálně potlačili úsilí
osvobodit Malviny (zajímavé, že se psalo jedině takto, nikoliv Falklandy, jak bylo toto
souostroví v demokratickém světě obecně oﬁciálně označováno — Falkland Island).
Newspeak nařizoval, co se smí a co nesmí veřejně psát (mluvit). Velice zajímavé
posuny nastaly v dekretování slovních spojení. V důsledku manipulizačních zásahů
a také mezinárodního debaklu ve veřejném mínění v souvislosti se „vstupem armád“
do Československa se přestalo v propagandě užívat osvědčené spojení „bratrská pomoc“. Ztratilo přesvědčovací sílu, a tak bylo nahrazeno novým opisem. Stalo se to
poté, co sovětská vojska vtrhla do Afganistánu, místo bratrská pomoc (afgánskému
lidu) šířili nový rituální slovní stereotyp „vyslání omezeného kontingentu vojsk“ (přirozeně, bylo to zase na žádost Moskvou dosazených afgánských vládních činitelů,
tentokrát už bez sankcionujícího vojenskou agresi zvacího dopisu, nicméně v zájmu
afgánského lidu).
Jednou ze základních vlastností totality je, že si přisvojuje neomezené možnosti
arbitrálního užívání slov vyhovujících ideologickým požadavkům. Arbitrálnost zároveň
znamená, jak jsme již uvedli, že slovu byl dán jen význam, kterýmu přisoudila totalitní
moc. Jiný výklad byl nepřijatelný. Na slova jako demokracie, pokrok, vlast, lid, svobodné volby, občanská práva je nutno, tvrdili komunističtí ideologové, pohlížet z třídního
hlediska (každá demokracie má třídní ráz, proto se muselo zavést nové spojení „lidová
demokracie“, nesmyslné spojení znamenající lidová lidovláda). V politickém jazyku
výrazy znamenají něco jiného, než jaký je jejich význam uzuálně ustálený v české
(a vůbec evropské) vyjadřovací kultuře. Říká se tomu „sémantika obrácená naruby“.
Připomeňme některá spojení z té doby: vedoucí úloha strany, řídící orgány, politické
vedení, společenství zájmů, sociální jistoty (oblíbená formulka Gustáva Husáka). Při
výběru slov si newspeak rád vybíral slova a spojení z vojenského slovníku, nebo
militární výrazivo nabízí ideologicky vhodné konotace (se zřetelnou, nedvojsmyslnou
pozitivní axiologií):akceschopnost, boj (o zrno, za mír, proti válce…), vést zápas
(s reakcí), dobýt vítězství (pracujícího lidu v únoru), jsme předvoj/avantgarda (tj. strana), (ideologická) účinná zbraň, ofenziva (mírová, kulturní…), diverze (ideologická,
nepřátelská…), fronta (kulturní, umělecká…), válka (studená, psychologická…), síly
(reakční, studenoválečnické…), tábor (míru a socialismu …) atd.
Slova ztrácela svou neutrální sémantickou hodnotu nejen v politickém jazyku. Ohlasy funkcionářského a propagandistického newspeaku pronikly i do lidové mluvy. Vystihl to známý malíř V. Komárek v úsměvném Pojednání o mé radostné cestě od kolébky
ke krematoriu anebo od puberty ke klimakteriu (1989). Podal v něm charakteristickou
ilustraci newspeakovského funkcionářského a schůzovního žargonu: „Najednou přijdu
na schůzi a slyším zvláštní slova, mně dosud neznámá. Tam se třeba nemluvilo, ale
nanášelo a ventilovalo, někdy taky pouze nastínilo nebo vyříkalo. Dorazil mne jeden
činovník, který mi poradil, že terpentýn mi vydodají v rozplňovně“.
Komunistický newspeak vytlačoval slova mající ustálený, neutrální a nezávadný
význam z běžného užívání, přičemž je „upravoval“ zákazy (tabuizováním), opisy (eufemismy), aby vše vyhovovalo ideologickým požadavkům vládnoucí strany. Podkladem
bylo „přisuzování pravověrných významů“ (manipulování s významy) podle třídního
kritéria. Protože cenzura v socialismu přece neexistuje, nahradila se prapodivnou konstrukcí tiskový dozor (ovšem pod okem třídně uvědomělého partajního dohlížitele),
místo stalinismus (tj.zločinné vládnutí) se „příznivěji“ a hlavně vznosněji vyjímal kult
osobnosti (viz deﬁnici v Příručním slovníku naučném z roku 1963: „porušování principu kolektivního vedení a oslabování iniciativy mas“!).
Manipulační magie se slovy, vlastní totalitě, nevymřela s nastolením demokratických
pořádků. Pravda, četné newspeakové výrazy a obraty se vytratily: brigáda (žňová),
železná neděle, vedoucí úloha strany, svazek dělníků, rolníků a pracující inteligence,
třídní uvědomění (hrdost, hledisko…), tábor míru, socialistické vlastenectví, kádrový
proﬁl (dotazník …), kult osobnosti, příslušník nebo orgán (VB), nositel řádu, úderník
a bůhvíjaké ještě jiné, kdo by je vůbec spočítal!
Opět byla do normální, nezmanipulizované komunikace zařazena přísně tabuizovaná
slova jako Bůh (to slovo bylo potlačováno i ve složeninách jako bohužel, zůstalo jen
žel, bohudík se také dost dobře nesnášelo s ateistickou ideologií, Jan Werich jednou „neprozřetelně“ pronesl díky bohu, a vzápětí se: opravil: pardon, díky přírodě),
restituován byl pravý význam slov jako podnikatel, živnostník, soukromé vlastnictví,
zemědělská farma apod.

Boj s novořečí je etickou záležitostí, otázkou morálky mluvy, jazyk je společným
majetkem všech příslušníků dané společnosti, nejenom úzké samozvané vládnoucí
věrchušky. Pavel Tigrid před lety (LN 31. 12. 1991) varoval před trvajícím „žargonem
epochy“, před slovy jako průhlednost, průchodnost (s negativní protějšky neprůhlednost, neprůchodnost), dodejme další příklady: něco je transparentní, smysluplné. Na
inﬂaci velkých slov jako pohodový, pohoda, super, suprový, pokrýt (diplomatická místa
v cizině), nic neříkajících obratů jako tak nějak, ani náhodou, přesně tak si nedávno
v LN (18.2.) posteskl spisovatel Ivan Klíma. Vrátíme se k tomuto tématu v následujícím příspěvku.
V dobách totality se novořeč uplatňovala jako jediný stylový útvar oﬁciální komunikace o veřejných záležitostech. Je proto dnes povinností především politiků, spisovatelů i pedagogů demystiﬁkovat a demytologizovat pojmy, vracet jim původní význam
a hodnotu, vymycovat z jazyka schematické, rituální a magické prázdné formullky, reﬂektovat skutečný obraz světa a pravdivý obraz člověka v něm. Jazyk musí plnit svou
nejzákladnější funkci — být nástrojem myšlení a dorozumění, vyjadřování estetických
a morálních hodnot.
JIŘÍ DAMBORSKÝ

Slova a otazníky
ve (s)větě M. Prokešové
Začalo jaro
Uklízíme náš domek i zahradu. Sluníčko prosvětluje všechny kouty, mile hřejivě,
ale také zároveň nelítostně kouká i tam, kam by nemělo.
Blíží se sváteční odpoledne a konečně celá rodina spějeme ke konci úklidu.
Ještě vytřu vchodové schody a je to, máme to hotovo, ještě se projdu zahradou.
Po chvíli se vracím zpět a ejhle, na čistě vytřených schodech je plno špíny.
Kde se vzalo tu se vzalo, je na nich plno suchého listí a prohnilých větévek.
A padají odněkud seshora! Nechápavě koukám, odkudpak to z nebe padá?
A ono to z okapu. Kosice se rozhodla, že si tam postaví hnízdečko.
Přímo v tom okapu, přes který několikrát denně procházejí naše kočky.
A kočky ptáky rády… docela.
Stojím, koukám na tu pohromu, ale zároveň se cítím strašně provinile za to,
že to tomu bláhovému ptákovi neumím vysvětlit. A divím se, že to neví,
že si staví hnízdo v jámě lvové a že mu to neprojde a že ho ty kočky
nebo nedej Bože jeho mladé jeho vinou zabijí a sežerou. Sice zpívá krásně,
ale tady si moc dlouho nezapěje…
A napadne mě zcela najednou věta: Quod licet Iovi, non licet bovi — co je
dovoleno Iovovi (bohovi), není dovoleno volovi. Ach jo. I v přírodě se některá
zvířata chovají nemoudře, pokud toto nepochopí. A zaplatí to životem.
Je tomu tak i mezi lidmi. Nejsme nikdo svatí. Jsme nemoudří a lezeme do jámy
lvové, ve které nás ostatní sežerou. Ti ostatní na tom nejsou lépe, mají také
spoustu chyb a vin, ale nějakým způsobem jim to prozatím projde. Kdo je bez
viny, a hodí kamenem. Udivuje mne však, jak my všichni umíme házet na ostatní
ne kamení, ale přímo šutry, jako bychom byli svatá neviňátka, a jak jsme nemilosrdní, pokud jde o to, jak odsoudit ty druhé. Jen sebe ne. Dokud nás pak ti
ostatní nesežerou stejně tak, jako jsme my odsoudili je.
Nebo o čem je svět? O tom, jak prosvětlit, to znamená uklidit svou duši,
své nitro, dovolit tam vstoupit Slunci a nebát se žít na tomto světě tak,
aby mohlo být prosvětleno, aby i srdce bylo průzračné. Aby nebylo dovoleno
jen Iovovi či bohovi, ale všem. A bez házení kamením.
Žijeme však ve světě, kde házet špínu na ostatní je pochopitelné a lidské.
Lidé nejsou anděly, a je třeba s tím počítat. Vždy i Komenský se udiveně ptá:
„Anjelův mezi lidmi hledáš?“ I ta hloupá kosice nepředpokládala, že kočky nejsou
andílky, a postavila si hnízdo přímo v jejich středu.
Čistý, prosvětlený a průzračný člověk, který „uklidí“ sám v sobě, však má odvahu
věřit, že lidé i přesto všechno anděly být mohou, a neodsuzuje je, ale má je rád.
Odváží se věřit dobru a žít tak ve světě, kde víra v dobro je povýšena
na moudrost. Odváží se žít ve středu těch, kdož házejí kamením.
Jeden z těchto lidí začátkem tohoto měsíce ve Vatikánu zemřel.
Kosice své hnízdo nakonec moudře přestěhovala na protější strom.
A každé ráno krásně zpívá.
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Předkládaný učební text vznikl na základě
potřeb a dosavadních zkušeností pro výuku
etopedie. Obohacuje a rozšiřuje poznatky
z etopedie. Text v převážné míře nazírá
problematiku jedinců sociálně maladaptivních (s poruchou v chování) v Polsku.
Zkušenosti z této oblasti z Polska, sousedního státu, který v mnoha pohledech
prošel obdobným vývojem jako Česká republika, mohou dát studentům předmětu etopedie solidní základ pro následující
komparaci a již v době vysokoškolského
studia, či později, kdy již budou vybaveni
poznatky z vlastní praxe v oboru.
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„Psát o pedagogické diagnostice je v současné době velmi troufalé,“ píše autorka.
„Terminologické nepřesnosti a nejasnosti,
praxe plná paradoxů — to vše jsou signály
spíše varující. Přesto se pokusím o výklad,
jehož východiskem bude nástin historických souvislostí a povede k hledání a objasňování pojmového aparátu. Kapitoly pro
čtenáře náročné, ale ujišují vás, že i pro
autorku byly nelehké. Další obsahová orientace textu vede k objasnění existujících
diagnostických jevů u dítěte předškolního
věku a sleduje jeho plynulý přechod od
nezávazného dětství k systematickému
vzdělávání. Text je určen především studentům oboru učitelství mateřských škol,
dalšími možnými uživateli mohou být studenti oboru NŠ a speciální pedagogiky.“
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Nové slovanské jazyky
V socialistické, respektive komunistické éře, mající nastat po odstranění třídních rozdílů,
mělo dojít na základě „vědeckých prognóz“ (po „historickém, geniálním“ vystoupení J.
V. Stalina k otázkám jazykovědy) k sjednocování jazyků, později pak ke vzniku jazyka
jednoho (měla jím být nejspíš ruština). Ale jak už to na tomto božím světě chodí, místo
geniálním demiurgem nadekretovaného sjednocování jazyků máme dnes najednou před
sebou fakt vzniku jazyků nových, alespoň ve slovanském světě. Jenže vskutku nových?
Nikoho z nás, kdož jsme před lety studovali nebo pobývali v bývalé Jugoslávii, by věru
ani ve snu nenapadlo, že namísto jednoho jazyka budeme mít hned dva, respektive dnes
už pomalu čtyři nové národní jazyky. Prvně se rozdělila srbochorvatština počátkem devadesátých let minulého století na dva národní jazyky, a to jazyk Srbů — srbštinu a jazyk
Chorvatů — chorvatštinu (pravda, úsilí o osamostatnění chorvatštiny bezúspěšné sahá
hlouběji do historie). Aby se vůbec mohl srbochorvatský jazyk rozpadnout na dva, musela
se mimo jiné zřetelně deﬁnovat národní identita, nikoliv Srbů, ta je a byla vždy až nacionalisticky vypjatá, nýbrž Chorvatů, a to nejen v rovině hospodářské a kulturní (zvláště
také náboženské), ale hlavně v rovině jazykové, zvýrazňováním jazykových rozdílů, sice
nevelkých, ale přesto dostatečně závažných pro prosazení samostatného jazyka.To ale není
konec procesu „jugoslávské“ jazykové dezintegrace, ten pokračuje dále (bohužel zároveň
s krví znamenanou dezintegrací původně jednotného státu). A tak máme před sebou
nejnověji již další samostatný slovanský jazyk, bosanštinu (název natolik popisný, že lze
snadno uhodnout, které části bývalé Jugoslávie se týká), která, nastojte, — zjednodušeně
řečeno — tkví (až po uši) v srbsko-chorvatském jazykovém základu. A tento nový jazyk
— bosanština dosáhl už taky (zčásti) mezinárodního uznání. Jenže tady se jazykové štěpení
zřejmě nezastavilo: jde se dál a vzniká další nový jazyk, označovaný jako černohorština.
Třebas jsem nejednou pobýval v srbské i černohorské části dřívější Jugoslávie, přiznám
se, že nejsem s to, by poučen o dialektických rozdílech, rozlišit, přesněji najít nějaké
výrazné strukturní znaky jazykové rozlišnosti u příslušníků obou národních entit, srbské
a černohorské. Jazyk stejný, písmo stejné, stejný historický osud, společné tradice, zkrátka vše stejné, až na ten zeměpisný název: Srbsko — Černá Hora, ten jako by se tomu
vymykal. Dnes Černohorci hovoří o černohorském národě jako samostatném subjektu
mezinárodního práva (právem). Zdůrazňují, že to podmiňují stále intenzivnější hospodářské, politické i kulturní vazby se západním společenstvím. Jenže stačí to opravdu pro
reklamování samostatného jazyka? Nevím. Nevím taky, zda tyto tendence osamostatňovat
jazyk lze označovat jako novodobý jazykový nacionalismus ve všech případech, hlavně ale
u chorvatštiny, třebas, jak řečeno, tyto tendence sahají svými kořeny hodně daleko do
minulosti, až někam k německému herderovskému romantickému nacionalismu (ten, jak
známo, ovlivnil i jugmannovskou generaci českých buditelů a tvůrců novodobé češtiny).
Toto nacionální „pnutí“ nemá arci jen historické kořeny, jde o nápravu různých zašlostí
(ostří je namířeno především proti velkosrbskému hegemonismu). Rozhodující role je
připsána jazyku, který je pojímán jako mimořádná identiﬁkační hodnota národa, jako
jeho základní konstitutivní složka, bez ohledu na to, že neexistují přesvědčivé důvody
na odlišnost tak zásadní, aby to překrývalo věkovou organickou symbiózu. Nezbývá nic
jiného než uznat citové i hodnotové ratio pro existenci svébytného národního jazyka.
Osamostatňování jazyků, jak jsme toho svědky v bývalé Jugoslávii, má bohužel svou
odvrácenou negativní stránku v potlačování jazykových práv menšin (např. početné srbské
minority v Chorvatsku, albánské v Černé Hoře). Není dobré být falešným prorokem,
a zejména bych to nepřál jižním Slovanům, tak těžce zkoušeným v moderní historii, ale
myslím, že upírání jazykových práv menšinám bude působit v budoucnu nejednu potíž
JD
dovnitř, ale také navenek, ve vztazích k zahraničí.
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Z dějin Moravy
Zájemci o vlastivědu Moravy dostali v těchto dnech do rukou první letošní číslo Vlastivědného věstníku moravského, jediného celostátního časopisu věnovaného staré i novější minulosti Moravy a Slezska.
Číslo vyšlo za ﬁnanční podpory kraje Jihomoravského, měst Brna, Prostějova, Přerova, Uherského Brodu, obcí Němčan na Vyškovsku, Rudíkova na Třebíčsku a Letonic a Sdružení obcí střední Haná. Naše čtenáře upozorňujeme na několik zajímavostí.
Úvodní studie věnovaná 60. výročí osvobození ČSR má název Líté boje na konci války aneb kronika osvobození Klopotovic na
Prostějovsku. Dne 4. května se zde strhla tanková bitva, při níž lehla popelem většina obce a padlo 44 sovětských a rumunských
vojáků. Článek přináší jedinečné autentické fotograﬁe vypálené obce a zničené vojenské techniky.
Z dějin brněnského divadla Reduta je další příspěvek. Zabývá se repertoárem veseloher s tematikou Brněnska v 1. polovině 19.
století. V komických souvislostech, které by dnešní obyvatele obcí nepotěšily, zde shledáváme obce Komárov („koláčová slavnost“),
Žabovřesky, Adamov, Vranov u Brna, Klepačov, Křtiny, Mikulov.
Průkopnická studie se jménem Opava hlavním městem hnutí? zjišuje, že německý nacismus měl nejspíše svoje kořeny v nacionalismu českých a moravských Němců a zde konkrétně v Opavě, a to ještě před vypuknutím 1. světové války.
Nová zjištění o jednom z nejstarších rekreačních parků střední Evropy — Podzámecké zahradě olomouckých biskupů v Kroměříži píše
další studie. Nově objevené archivní prameny dokládají, jak skvěle vybavená byla tato zahrada zejména v 16. století, že se na ni
jezdívali dívat prominentní návštěvníci zdaleka široka.
Zájemci o turistiku po archeologických lokalitách přivítají informaci o tom, jak byly pro tento účel upraveny archeologicky odkryté
zbytky zaniklé středověké osady Konůvky v Ždánickém lese na Slavkovsku.
V kratších statích se dočteme o nové expozici v Podhoráckém muzeu v Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, o dějinách městského
muzea v Bučovicích, které sahají až do roku 1914. Webové stránky Kamenice u Jihlavy se staly tématem kladného posouzení nového
typu vlastivědné osvěty — na internetu. Tato obec je známa v polovině 17. století ojedinělým kriminálním zločinem - lidojedstvím, který
byl vyšetřován samotným tehdejším správcem Moravy kardinálem Ditrichštejnem.
Národopisu je věnován článek o Velikonočních obchůzkách s Jidášem na Zábřežsku. Jde o vesnice Svébohov a Brníčko, kde staré
české tradice stále žijí.
Závěr čísla představují recenze publikací týkajících se dějin moravských a slezských měst a vesnic.
(MAPA)

Uzávěrka dalšího čísla je ve středu 3. května 2005 do 10.00 hod.
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Malá galerie studentů Ostravské univerzity
 Institut pro umělecká studia — výtvarná umění Ostravské univerzity — ateliér kresby.
Studující 3. ročníku Petra Krupíková a Libor Novotný při realizaci scénických návrhů představení
hudebně dramatického oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. 1. a 4. strana obálky.

